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Igreja de Paço de Sousa / Igreja do Salvador

IPA

Monumento

Nº IPA

PT011311220003

Designação

Igreja de Paço de Sousa / Igreja do Salvador

Localização

Porto, Penafiel, Paço de Sousa

Acesso

R. Padre Américo

Protecção

MN, Dec. 16-06-1910, DG 136 de 23 Junho 1910, Desp. Março
1986, Dec. nº 67/97, DR 301 de 31 Dezembro 1997 *1

Enquadramento

Urbano, junto à residência paroquial e à Casa do Gaiato.
Fronteiro e num plano mais baixo, ergue-se sobre o ribeiro de
Gamuz uma ponte em cavalete, de um só arco de volta perfeita e
com guardas em pedra.

Descrição

Planta basilical composta, de 3 naves, sendo a central mais alta,
com 3 tramos, e transepto não saliente e mais baixo; ábside
comprida, rectangular, de 4 tramos abobadados e absidíolos
rematados em semicírculo com abóbada de centro quebrado
evoluindo para quarto de esfera no semicírculo final. Volumes
escalonados com coberturas diferenciadas em telhados de 2
águas e 4 na torre-lanterna do cruzeiro. Frontispício revelando
espacialidade interior, com a nave central em empena, separada
das laterais por dois contrafortes, que enquadram um portal em
alfiz conservando resto de outro contraforte, à direita. Portal axial
de 5 arquivoltas em arco apontado, rodeado por friso com
motivos geométricos, com
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capitéis de temas fitomórficos biselados, e tendo  superiormente
entre os contrafortes cornija ornada por modilhões figurando
animais. Sobre as mísulas, em bovídeo e cabeça humana,
tímpano decorado com um círculo central contendo uma
inscrição, ilegível, ladeado inferiormente por 2 círculos onde
estão esculpidos 2 bustos humanos sustentando o sol e a lua.
Encima-o ampla rosácea de círculos encadeados, envolvida por
3 faixas de temas fitomórficos e esferas. Junto à porta lateral N.
rasgam-se na parede externa e enquadrados por contrafortes 2
arcossólios. Absidíolos rematados exteriormente por arcadas
cegas em banda lombarda, apresentando frestas molduradas
com uma decoração de flores quadrilobadas e esferas. No
interior, naves separadas por grossos pilares de secção
cruciforme, com sapatas  circulares, dos quais arrancam,
longitudinalmente, arcos formeiros, em arco apontado,
encimados por clerestório, assim como os arcos torais, que nas
naves colaterais estão sustentados por meias-colunas
adossadas aos muros. Os pilares, compostos por colunas
cilíndricas embebidas, com arestas boleadas como colunelos,
estão assentes em bases bolbiformes apresentando capitéis
decorados com temas fitomórficos. Altar-mor com retábulo de
talha policroma. À direita do portal, está o túmulo de Egas Moniz,
integrando as lajes de dois momentos distintos. Nos laterais
estão iconografadas cenas de Egas Moniz jazendo no leito, a sua
deposição no túmulo, um prelado de báculo e livro nas mãos e a
lendária deslocação a Toledo. Uma das tampas que o recobre,
do primeiro cenotáfio, apresenta uma epígrafe, disposta em duas
regras, gravadas em sentidos opostos: "HIC : REQVIESCIT :
FL'S : DEI : EGAS : MONIZ : VIR : INCLITVS / ERA : MILLESIMA
: (CE)ENTESIMA : LXXXII(II)". A outra tampa, anepígrafa,
apresenta nos planos oblíquos uma decoração vegetalista
geometrizante. Por detrás do túmulo, na parede O., encontra-se
uma tampa sepulcral, de formato trapezoidal e de secção
rectangular, com moldura a toda a volta delimitando um campo
onde está esculpida a figura de um Abade. Esta tem vestes
litúrgicas, báculo na mão esquerda, com o remate em forma de
cabeça de serpente e a mão direita levantada em sinal de
benção. A S. da igreja desenvolve-se o claustro, composto por
quatro lanços de 7 tramos, de colunas
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toscano-dóricas com os arcos com nervuras, sustentando em 3
lados as antigas instalações monacais, numa galeria coberta
com 3 portas envidraçadas, de vão rectangular, apresentando
pequeno varandim incorporado na cornija e suportado por 2
mísulas. Da fachada N., que confronta com a igreja, conserva-se
apenas a arcaria, estando também o lanço E. em ruína, no 1º
andar. O acesso a este é feito ao centro por escadaria de 2
lanços e patamar, fechado com portão gradeado de 2 folhas,
enquanto as alas S. e O., recentemente reconstruídas, têm
acesso por uma porta de vão rectangular junto ao ângulo que as
une. Nos ângulos conservados do claustro, gárgulas em forma
de canhão. No centro da quadra, chafariz sobre soco de 3
degraus e tanque quadrilobado, com 2 taças sobrepostas,
sustentando a bica, figurando 4 pelicanos interligados pelas
asas. Na ala E., sacristia com acesso por porta de vão
rectangular simples, e comunicando com o absidíolo S. da igreja
por porta idêntica. Esta tem lateralmente arcaz corrido e na
parede fronteira, retábulo de talha dourada representando a
visão de Santa Lutgarda, inscrito num vão de arco pleno,
enquadrado por 2 pilastras encimadas por pináculos. O retábulo
é ladeado por 2 portas de vão rectangular, entaipadas. Tecto em
caixotões de madeira pintados. Na parede E., junto do ângulo
com a parede do absidíolo S., abre-se em corpo saliente, lavabo
dos prelados, com tecto abobadado, pintado com temas
vegetalistas. Cruzeiro de soco quadrangular, base também
quadrangular decorada com pedra de armas, paquife e
elementos vegetalistas, coluna circular interrompida a um terço
por anel e tendo, inferior e superiormente, palmetas estilizadas,
capitel coríntio encimado por bola e cruz.

Descrição Complementar

As fachadas das naves laterais são lisas, à excepção de um
modilhão isolado, no lado N., e por um óculo, a S., colocado
assimetricamente e decorado com uma figura humana já
fragmentada. Para além da rosácea da fachada principal, a nave
central é iluminada por 3 frestas rectangulares com remate em
arco que se abrem em cada clerestório das paredes laterais a
meio dos tramos, pelos rosetões do transepto e lanterna do arco
absidial, enquanto na



04 Jan 2010

Page 4 of 9

www.monumentos.pt

cabeceira se processa pelas frestas axiais dos absidíolos e na
capela-mor por 3 amplas janelas gradeadas, centradas em cada
um dos tramos, às quais se sobrepõem postigos, no arranque da
abóbada. As naves laterais possuem também três janelas
rectangulares com remate em arco, interiormente guarnecidas
por colunelos, centradas em cada um dos tramos, e uma porta
simples no tramo próximo do transepto, na parede N.. Na parede
S. a porta, colocada sensivelmente a meio do corpo da nave e
comunicando com o claustro, apresenta três arquivoltas de arco
apontado, lisas e com arestas vivas, sustentadas por três
colunas cilíndricas, com ábacos de decoração fitomórfica.
Externamente as fachadas N. e S. estão rematas por uma cornija
boleada, no plano  inferior das colaterais e superior da nave
central, provida com arcaturas sustidas em modilhões lisos e
decorados, apresentando três contrafortes correspondendo aos
tramos da igreja. Estas fachadas apresentam, a meia altura do
alçado, um friso representando um motivo entrelaçado até à
torre-lanterna, a partir da qual se desenvolve em enxaquetado.
Na parede N. encontra-se uma pedra com a figuração de São
Pedro. A imagem encontra-se com as vestes litúrgicas, estando
esculpida sob um baldaquino, encimado pelas insígnias papais.
Junto à porta S., na parede externa, encontra-se uma inscrição
funerária, referente ao Abade Monius, falecido em 1202: "ERA :
M : CC : X : OBIIT / MONIVS : ABBAS : X : AGTI / MONI : PAT :
ET : ABBAS / IN : PACE : REQVIESCAS". Na mesma parede
encontra-se uma outra inscrição, mas de feitura moderna. O
lavabo dos prelados apresenta uma porta emoldurada por
pilastras e rematada por arco pleno com intradorso  pintado.
Conserva na cabeceira um lavatório pétreo suportado por uma
mísula, saindo as torneiras das bocas de 2 representações
faciais humanas. Sobre o lavatório estão, inscritas numa cartela,
as insígnias abaciais, sobreposta por uma vieira, sendo o
conjunto pintado de azul e amarelo. A sua iluminação faz-se por
2 pequenas e esguias janelas laterais. Por cima da sacristia, com
acesso pelo andar superior do claustro, através de uma porta de
vão rectangular, fica a antiga Sala do Capítulo, soalhada e com
tecto de masseira. Na margem oposta do Ribeiro de Gamuz
ergue-se uma cruzeiro joanino de grandes dimensões, com a
data de 1690.
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Utilização Inicial

Cultual e devocional: mosteiro Beneditino

Utilização Actual

Cultual e devocional: igreja (integra a rota do Românico do vale

Propriedade

Pública: estatal

Afectação

IPPAR, DL 106F/92, de 01 Junho

Época Construção

Séc. 13 / 17 / 18

Arquitecto | Construtor | Autor

OURIVES: Manuel do Couto e Sousa.

Cronologia

956 - Fundação da igreja por D. Trutesendo Galindes, filho de
Galindus Gonzalvis, tal como constava da inscrição pintada no
tímpano, removida aquando dos restauros da DGEMN; 994 -
documento mencionando a fundação e o respectivo fundador do
mosteiro; séc. 12 - reconstrução e ampliação da igreja; 1146 -
data da morte de Egas Moniz; séc. 13 - reconstrução e
ampliação da igreja; 1605 - demolição da Capela do Corporal;
séc. 17 - construção do claustro e fonte; 1690 - data do cruzeiro;
séc. 18 - ampliação  do edifício conventual; pertencia ao
padroado da Companhia de Jesus, do Colégio de Évora,
rendendo 5 mil cruzados; 1706, 28 de Julho - contrato com o
ourives Manuel do Couto e Sousa para a execução de uma cruz
de prata, igual à do Mosteiro dos Religiosos de São João; 1741 -
remodelação da capela-mor; 1784 - reconstrução da capela-mor;
1927 - violento incêndio danifica sobretudo o mosteiro; 1944 - é
transferido para a igreja um altar proveniente da Igreja de
Arnoso.

Tipologia

Arquitectura religiosa, românica e seiscentista. Igreja românica
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 do grupo tipológico de Ferreira e Paço de Sousa, de planta
cruciforme e 3 naves, com cobertura de madeira e arcos
diafragmas, transepto notado só em alçado, em altura, e
cabeceira de 3 capelas redondas. O portal axial integra-se no 2º
sub-grupo da tipologia de Paço de Sousa. Claustro seiscentista
de arcadas no piso térreo e fechado no segundo.

Características Particulares

Transepto inscrito, apenas determinado em alçado; torre-lanterna
quadrangular; cenotáfio historiado; tampa sepulcral com
figuração de Abade; escultura de S. Pedro; retábulo de talha
barroca, chafariz tardo-renascença; tecto da sacristia e
caixotões; tecto de masseira na Sala do Capítulo; armário
encontrado na parede; compartimento de lavabos; cruzeiro
joanino.

Dados Técnicos

Paredes autoportantes na nave e estrutura mista na cabeceira.

Materiais

Estrutura em granito, cobertura de madeira telhada; cobertura
dos absidíolos em abóbada de pedra; pavimento em lajes
graníticas; portas e altares de madeira; cenotáfio de granito;
madeira no tecto da sacristia e da Sala do Capítulo, janelas e
portas; gradeamentos em ferro; placas de cimento; talha nos
retábulos; pinturas murais.

Bibliografia

Pedro, A Igreja de Paço de Sousa, Ilustração Moderna, Porto,
1927, p. 281 - 287; DGEMN, Igreja de Paço de Sousa, Boletim nº
17, Lisboa, 1939; AGUIAR, J. Monteiro de, Penafiel Antiga.
Subsídios para a futura Monografia do Concelho, Boletim da
Câmara Municipal de Penafiel, Penafiel, 1936, p. 49 - 132;
LACERDA, Aarão de, História de Arte em Portugal, Vol. 1, Porto,
1942, p. 242 - 245; MONTEIRO, Manuel, Paço de Sousa, O
românico nacionalizado, Belas Artes. Revista e Boletim da
Associação Nacional de Belas Artes, 8, Lisboa, 1943, p. 5 - 21;
MATTOS, Armando de, Inventário das inscrições do Douro-
Litoral, Douro-Litoral, 2ª Série, 5, Porto, 1946, p. 26; Ministério
das Obras Públicas, Relatório da
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Actividade do Ministério no ano de 1952, Lisboa, 1953; SANTOS,
Reinaldo dos, O Românico em Portugal, Lisboa, 1955, p. 81 - 86;
FONSECA JÚNIOR, A. Nascimento da, O túmulo de Egas Moniz,
sep. de Boletim da Associação Amigos do Porto, 4, Porto, 1966;
DIONíSIO, Santana (dir.), Guia de Portugal, 4, Lisboa, s/d, p. 520
- 523; MENEZES, Mário de, Algumas anotações ao quarto
volume do Guia de Portugal, Régua, 1967, p. 58 - 63;
MATTOSO, José, Le monachisme ibérique et Cluny. Les
monastères du diocese du Porto de l'an mille à 1200, Louvain,
1968, p. 16 - 24 e 321 - 326; ALMEIDA, José António Ferreira de
(org.), Tesouros Artísticos de Portugal, Lisboa, 1976, p. 427 -
428; ALMEIDA, Carlos Alberto F. de, A Arquitectura Românica de
Entre-Douro-e-Minho, dissert. de doutoramento, policopiado, vol.
II, Porto, 1978, p. 163 - 167 e 243 - 246; REAL, Manuel Luís, A
organização do espaço arquitectónico entre beneditinos e
agostinhos no séc. XIII, Porto, 1982; ALMEIDA,  Carlos Alberto
Ferreira de, Introdução à arquitectura românica  in História da
Arte em Portugal, vol. 3, Lisboa, 1986, p. 9 - 49; REAL, Manuel
Luís, Le tombeau d'Egas Moniz, Le Portugal Roman, vol. I,
Yonne, 1986, p. 287 - 289; GRAF, Gerhard N., Portugal / 1,
Madrid, 1987, p. 297 - 337; BARROCA, Mário Jorge, Necrópoles
e Sepulturas Medievais de Entre-Douro-e-Minho (séculos V a
XV), Porto, 1987; ALVES, Joaquim Jaime B. Ferreira, A
ourivesaria portuense nos séculos XVII e XVIII, análise de alguns
contratos, in Actas do I Congresso Internacional do Barroco, vol.
I, Porto, 1991, pp. 335-354.

Documentação Gráfica

DGEMN: DREMN, DSID

Documentação Fotográfica

DGEMN: DREMN, DSID, Arquivo Pessoal de Ilídio Alves de
Araújo (IAA)

Documentação Administrativa

DGEMN: DREMN, DSID

Intervenção Realizada
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DGEMN: 1927 - Restauro do monumento e trasladação do
túmulo de Egas Moniz para o absidíolo direito; 1928 / 1933 -
obras de restauro; 1934 - restauro do monumento e colocação do
cruzeiro joanino em novo local; 1936 / 1937 / 1938 / 1939 - obras
de restauro; 1943 - demolição da torre sineira e ala S. do
Mosteiro; 1954 - restauro do altar do Sagrado Coração de Jesus
e consolidação da parede de suporte do altar, pela Comissão
Fabriqueira; 1960 - reconstrução da cobertura do telhado; 1967 -
reparação de telhados, pintura de portas e consolidação de
vitrais na sacristia; 1969 - reconstrução do telhado da sacristia;
1971 - reparação geral e ligeira das coberturas dos telhados da
igreja, e reconstrução dos rufos e vedações de zinco; 1972 -
reparação dos prejuízos causados pelo temporal; 1976 -
beneficiação do telhado; 1980 - reparação da cobertura; 1982 -
reparação da cobertura da nave; 1987 - beneficiação da igreja e
sacristia.

Observações

A actual igreja sucedeu a uma outra, da qual se conservam
algumas parcelas, integradas na construção. Segundo Carlos A.
F. de Almeida, a igreja românica começou a fazer-se pela
fachada e tramo ocidental, que é mais largo e de arcada mais
elevada que os outros. O programa ter-se-á reduzido depois e,
até para aproveitar parte do anterior edifício que está na área do
transepto, apertou-se e quebrou-se mais a arcada formeira junto
do transepto. Segundo o mesmo autor, esta é a progressão mais
plausível das obras, até porque a torre do transepto e o arranque
coevo da cabeceira, que se conserva, são posteriores e têm já
nítidos síntomas góticos. Durante o restauro do monumento foi
apeada a torre sineira que estava junto à frontaria da igreja. Foi
demolido parte do antigo convento, assim como foram apeadas
as incrustações barrocas da fachada. A actual torre sineira foi
construída durante as obras de restauro, assim como foi mudado
o cruzeiro para a sua actual localização. No adro encontra-se um
sarcófago antropomórfico com os laterais bastante danificados,
sem tampa, assim como um outro, apresentando num dos
laterais um motivo decorativo representando três pés de milho
miúdo, semelhante ao motivo do
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brasão de armas da família dos Milhaços. A tampa que o cobre
não lhe corresponde e é em tudo idêntica a uma das que se
sobrepõe ao túmulo de Egas Moniz, apresentando nos planos
obíquos uma decoração vegetalista geometrizante. Um
sarcófago daqui proveniente foi transferido para o Museu
Nacional de Soares dos Reis, no Porto. Alguns elementos em
madeira de tectos, painéis e altares em talha existentes no
Mosteiro foram transferidos para o Mosteiro de Singeverga. *1 -
DOF: Igreja, sacristia, claustro e respectiva fonte e cruzeiro de
Paço de Sousa, no Largo do Mosteiro. O Decreto de 1910
classificou apenas a Igreja e o túmulo de Egas Moniz, tendo
posteriormente a classificação sido alargado à sacristia, claustro
fonte e cruzeiro, pelo Despacho de 1986. O decreto de 1997
limitou-se a dar uma nova redacção à designação do conjunto. *2
- A Rota 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), 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 Cete (v. PT011310080001),
Igreja Matriz de Meinedo (v. PT011305130002) e Mosteiro de
Pombeiro (v. PT011303150001).
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