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Igreja de Santiago de Antas

IPA

Monumento

Nº IPA

PT010312020004

Designação

Igreja de Santiago de Antas

Localização

Braga, Vila Nova de Famalicão, Antas

Acesso

EN. 573, Km. 0,5, Lug. da Igreja

Protecção

IIP, Dec. nº 42 007, DG 265 de 06 Dezembro 1958

Enquadramento

Rural. Circundada por pequeno adro que a N é intersectado pela
EN e a S confina com o Seminário dos Missionários Filhos do
Sagrado Coração de Jesus. Situa-se num local elevado à
margem direita da estrada, e do qual se domina toda o lado
nascente de V. N. de Famalicão

Descrição

Planta simples de uma só nave e capela-mor quadrangular. O
portal principal, apoiado em quatro finas colunas, tem
modinatura, impostas e capitéis de expressão nitidamente gótica.
Na empena da fachada principal há uma rosácea poliocular de
vitrais lisos. A porta lateral sul é de grande interesse pelos seus
capitéis, dois dos quais, os da parte interna, representam figuras
humanas. A sua decoração é tardia e de inspiração local feita por
artista muito inábil. O arco cruzeiro, que já tem modinatura
gótica, assenta em quatro colunas, duas de cada lado, com
grandes capitéis cujo cesto, torneado, pertence a esse mesmo
estilo, bem como a técnica alto-relevada com que são esculpidos
os temas que os
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decoram: aves - duas a beberem pelo mesmo cálice, duas
devorando cada uma a sua presa - , motivos geométricos e
folhagens, quadrúpedes enfrentados. A pedra destes capitéis
bem como a das bases das colunas e das arquivoltas é de grão
muito fino e de coloração muito mais esbranquiçada que a
utilizada nas paredes da igreja e nos lavores dos portais. O tecto
da capela-mor é de caixotões, com decoração a ouro, e o altar
tem nos socos das colunas quatro imagens dos Evangelistas. As
paredes laterais da capela-mor estão revestidas com azulejos de
tapete.

Descrição Complementar

Não definido

Utilização Inicial

Cultual e devocional: igreja

Utilização Actual

Cultual e devocional: igreja com culto

Propriedade

Privada: Igreja Católica

Afectação

Não definido

Época Construção

Séc. 13 / 14

Arquitecto | Construtor | Autor

Não definido

Cronologia

Séc. 13, terceiro quartel / séc. 14, primeira parte - Construção.

Tipologia

Arquitectura religiosa românica de transição para o gótico.

Características Particulares
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Não definido

Dados Técnicos

Paredes autoportantes

Materiais

Granito

Bibliografia

ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de Almeida, Arquitectura
Românica de Entre-Douro-e-Minho, Porto, 1978, vol. II, pp. 183;
Tesouros Artísticos de Portugal, Lisboa, 1976, p. 98.

Documentação Gráfica

DREMN

Documentação Fotográfica

DREMN

Documentação Administrativa

DREMN

Intervenção Realizada

1965 - construção do muro de suporte e acesso do adro à
margem da estrada bem como o respectivo lajedo pela C.M. de
V.N. de Famalicão; 1968 - obras de ampliação do antigo edifício
anexo para a instalação do Instituto Missionário Filhos de
Sagrado Coração de Jesus; 1973 - substituição do telhado da
capela-mor e da sacristia pela Comissão e Mesa da Paróquia.

Observações

Não definido

Autor Data

Isabel Sereno / Paulo Dordio 1994

Actualização

Não definido


