Financiamentos e Apoios na Reabilitação

Igreja Matriz de
São Mamede de Valongo
Obras de conservação e restauro (2009-2011)
José Alfredo Ferreira da Costa | Padre

A actual Igreja Matriz de Valongo está implementada no lugar
onde se erguera o primitivo edifício demolido por ameaçar ruína.
Para tal empreendimento foi obtida a autorização Régia,
junto de D. João VI, em 1781 e começou a construir-se em 1794,
levando mais de meio século para ser concluída.

E

m 1809 serviu de quartel-general aos
invasores franceses e só em 1823 foi dedicada
a São Mamede. A sacristia poente serviu de
palco à primeira reunião camarária aquando
da elevação de Valongo a Concelho, em 1837.
Trata-se de um edifício neoclássico com
planta longitudinal composta por nave única
e capela-mor profunda, à qual aparecem
adossadas duas sacristias laterais de
corpo rectangular, tendo uma área bruta de
1000 m2. Foram seus arquitectos Damião
Pereira de Azevedo, Joaquim da Costa
Lima Sampaio, José Francisco de Paiva e
Teodoro de Sousa Maldonado.

1 | Pormenor da contrafachada
Foto: Padre Jose Alfredo
2 | Estado das pinturas no tecto, sobre
o órgão, e contra fachada do coro alto
Foto: Padre Jose Alfredo
3 | Igreja Matriz de Valongo (interior)
Foto: João Camilo
4 | Igreja Matriz de Valongo (exterior)
Foto: João Camilo
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Em Agosto de 2006, a Direcção Regional
de Edifícios e Monumentos Norte (DREMN),
através do seu director Arq. Augusto Costa,
apresentou pelas mãos dos técnicos Ana
Filipe, Artur Jaime Duarte e Sónia Pinto Basto,
a pedido da Fábrica da Igreja Paroquial de
Valongo, um Inventário do Património Móvel
da Igreja Matriz desta cidade, que serve de
base para a salvaguarda e valorização do
património cultural e religioso. Depois deste
primeiro estudo, o Instituto da Construção da
Faculdade de Engenharia da Universidade do
Porto (IC-FEUP) fez um trabalho de avaliação
estrutural das cobertura e da alvenaria. O
relatório foi apresentado em 2006 pelos Prof.
Aníbal Costa, Eng.ª Esmeralda Paupério e
Eng.º Tiago Ilharco.

1
2

As obras na cobertura (reparação das asnas
e reforço de algumas entregas; colocação
de um tirante no arco cruzeiro para garantir
o confinamento do arco; carregamento da
abóboda; colocação de forro, sub-telha e
telha) ficaram a cargo da empresa Alfredo &
Carvalhido (Valdemar Carvalhido); o restauro
das pinturas murais (paramentos laterais,
contra-fachada e abóboda da capela-mor),
a limpeza da talha dourada e ferro ficaram
a cargo da empresa In Situ (Fátima de
Llera); e, finalmente, o restauro do órgão
de tubos (desmontagem, limpeza, afinação,
tratamento das madeiras do coreto) ficou
a cargo das empresas Oficina e Escola de
Organaria (Pedro Guimarães e Beate von
Rhoden Guimarães) e Regra de Ouro (Luis
Ferreira). Este instrumento é datado de 1881
e foi fabricado na Inglaterra (Huddesrfield )
pela empresa Peter Conacher & Companhia.
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Estas obras têm também uma grande
dimensão comunitária e eclesial e, neste
sentido, pode ser citada a biografia do
Cardeal Van Thuan – prisioneiro político e
profeta da paz – escrita por A. N. Van Chuan
(ed. Paulinas) a propósito da sua própria
experiência: “as pedras de uma catedral
grandiosa não se tinham alinhado sozinhas,
mas o edifício também não resultara apenas
do esforço físico. Por detrás do trabalho
das mãos (cultura da pedra) existem
conhecimentos e técnicas (cultura do papel)
e inspiração (cultura do espírito)”
Mais em:
http://igrejadevalongo.wordpress.com
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