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Igreja de São Miguel de Entre-os-Rios

IPA

Monumento

Nº IPA

PT011311100010

Designação

Igreja de São Miguel de Entre-os-Rios

Localização

Porto, Penafiel, Eja

Acesso

Entre-os-Rios, a partir de uma Est. junto à EN 108, no
enfiamento da ponte

Protecção

MN, Dec. nº 14 425, DG 228 de 15 Outubro 1927

Enquadramento

Rural, isolada. Implantação destacada no topo de uma elevação,
sobre uma rocha, gerando uma plataforma. Acesso ao portal
principal por escadaria, constituída por degraus em granito
semicirculares. Junto à fachada lateral N. forma-se pequeno adro
arborizado. As encostas envolventes da igreja conservam-se
cultivadas, ausentes de construção. A antiga casa Paroquial,
desenvolve-se a S., numa relação muita próxima da Igreja mas
envolvida por arvoredo.

Descrição

Planta longitudinal composta por nave única, capela-mor
rectangular e sacristia adossada no lado S.. Volumes articulados
com coberturas diferenciadas em telhados de duas águas na
igreja e de três na sacristia. Fachada principal orientada a O.
com portal de arco apontado sobre impostas salientes encimado
por fresta. Remate em empena, tendo lateralmente pináculos e
no vértice cruz; no lado N., sobre pano de muro estreito, pequena
sineira, com
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ventana única, coroada por dois pináculos laterais e cruz central,
à qual se acede por escada exterior de pedra. INTERIOR com
coro-alto de madeira com balaustrada simples também de
madeira pintada de azul. Nave percorrida por lambril de azulejos
monócromos a azul, industriais, de produção recente, e tecto
curvo em madeira, pintado de azul. No lado do Evangelho,
púlpito. Arco triunfal quebrado com extradorso decorado com
motivos vegetalistas e lanceolados, ladeado por dois altares
laterais de ângulo de talha branca e dourada.  Capela-mor com
tecto polícromo em abóbada de berço, com caixotões de moldura
simples enquadrando motivos vegetalistas, tendo nos angulos
florões de talha. Retábulo-mor de talha dourada em estilo
barroco nacional, com nicho central, enquadrado por três arcos
de volta perfeita, sendo os dois exteriores assentes em colunas
salomónicas, e o central em pilastras. Na parte inferior do
retábulo duas portas pintadas com anjos segurando turíbulos.

Descrição Complementar

Não definido

Utilização Inicial

Cultual e devocional: igreja

Utilização Actual

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

Propriedade

Pública: Estatal

Afectação

Sem afectação

Época Construção

Séc. 13 (conjectural) / 18

Arquitecto | Construtor | Autor

Desconhecido

Cronologia
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Séc. 13 - Provável construção; séc. 18 - colocação do altar-mor;
séc. 19 - colocação dos retábulos laterais e púlpito; séc. 20 -
colocação do lambril de azulejos.

Tipologia

Arquitectura religiosa, românica, barroca e neoclássica. Igreja de
planta longitudinal e nave única, com fachada principal em
empena, com sineira lateral, e interior remodelado, com retábulo-
mor barroco e os laterais da nave neoclássicos.

Características Particulares

Dados Técnicos

Paredes autoportantes.

Materiais

Estrutura em cantaria de aparente no exterior; granito nos muros
de retenção, escadas e pavimento da envolvente, em
modinaturas; granito rebocado em paredes interiores; pedra no
pavimento interior; saibro no pavimento da envolvente; PVC em
ripas da estrutura da cobertura; cartão asfáltico em sub-telha da
cobertura; chapa de zinco nos algerozes; chumbo em rufos da
cobertura; ferro nas grades e ferragens; latão nas ferragens;
telha cerâmica de canudo na cobertura; vidro simples e
temperado nas janelas; azulejos no lambril; madeira na estrutura
e forro da cobertura, caixilharias, retábulos, estrutura e
revestimento de pavimentos interiores, rodapés e tectos.

Bibliografia

IPPAR, Património Arquitectónico e Arqueológico Classificado,
Lisboa, 1993; Monumentos n.º 20, Lisboa, 2004.

Documentação Gráfica

(IPPAR) 89 / 3 (57)

Documentação Fotográfica

DGEMN: DSID

Documentação Administrativa
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Intervenção Realizada

1939 - Aprovação do orçamento para obras de conservação e
restauro (nova cobertura, limpeza de rebocos, substituição de
janelas recentes por frestas, reforma do pavimento); 1980 -
limpeza da vegetação da zona envolvente; 1981 - reparação de
coberturas e carpintarias; 1982 - obras de conservação diversas;
reparações diversas; 2003 / 2004 - obras de conservação das
coberturas, paramentos e vãos exteriores: reparação da
estrutura, aplicação de forro e subtelha e substituição da telha;
tratamento de juntas e limpeza do granito dos paramentos;
substituição das caixilharias dos janelões da capela-mor e
reparação dos madeiramentos dos restantes vãos; 2005 -
conservação do tecto em caixotões da capela-mor, do retábulo-
mor e da porta da capela-mor; 2007 - conclusão dos trabalhos de
arranjo do espaço exterior, designadamente os pavimentos, a
drenagem de águas pluviais, a iluminação, os limites do adro e a
criação de acessibilidade a pessoas de mobilidade condicionada.

Observações

*1 - A Rota do Românico do Vale do Sousa inclui 19 imóveis:
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 Paço de Sousa (v.
PT011311220003), Igreja de Cete (v. PT011310080001), Igreja
Matriz de Meinedo (v. PT011305130002) e Mosteiro de Pombeiro
(v. PT011303150001).

Autor Data
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Isabel Sereno 1994 / Paula Noé 1998

Actualização


