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Resumo  

Por padroado entende-se um conjunto de regalias concedidas pela Igreja ao fundador de 

um templo ou de um benefício eclesiástico, nomeadamente direito de apresentação do 

clero, direito de emolumento e direitos honoríficos, como, entre outros, a possibilidade 

de colocação das suas armas no edifício. O patrono tem a obrigação de zelar pelas Leis 

da Igreja e sustentar o templo. Comummente, no espaço arquitetónico, a capela-mor era 

da responsabilidade do patrono e a nave dos fregueses.  

É neste contexto que pretendemos analisar as igrejas paroquiais do Padroado da 

Comenda de Rio Meão, através de livros de visitações e documentos notariais, cruzados 

com a análise formal do edificado.  

A Comenda de Rio Meão pertencia à Ordem de Malta, estava ligada ao Mosteiro de 

Leça do Balio, e em 1702 o seu comendador geria três comendas: Rio Meão, Rossas e 

Frossos. É portanto nosso objetivo compreender a administração deste padroado, 

sobretudo de que forma a encomenda artística era influenciada pelo patrono e qual a 

circulação de artistas e formas entre a igreja sede, Rio Meão, e as suas anexas, Arada e 

Maceda.  

 

1. A Comenda de Rio Meão. Da doação de D. Mafalda à extinção das Ordens 

Religiosas 

Em 12101 D. Sancho I, legou a D. Mafalda, sua filha, os Mosteiros de Bouças e 

de Arouca, a herdade de Seia, que fora de sua mãe, e avultadas somas pecuniárias. 

Obtendo de seu pai licença para dar Bouças e outras vilas da sua herança por esmola a 

                                                                 
1Rui de Pina, Chronica do muito alto, e muito esclarecido principe D. Sancho I, segundo rey de Portugal, 
(Lisboa: Officina Ferreyriana, 1727), 51. 
Joaquim Veríssimo Serrão, História de Portugal [1080-1415], (Braga: Verbo, 2001, 6ª ed.), 115.  
Maria Helena da Cruz Coelho, O Mosteiro de Arouca. Do século X ao século XIII, (Arouca: Câmara 
Municipal de Arouca e Real Irmandade da Rainha Santa Mafalda, 1988; 2ª ed.), 39. 
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quem entendesse, D. Mafalda fê-lo em benefício da Ordem de São João Batista do 

Hospital de Jerusalém de Malta, ficando com o uso-fruto enquanto vivesse2.  

Após a morte de D. Sancho I, D. Afonso II, seu filho, impugnou o testamento, 

mormente devido às importantes propriedades deixadas às suas irmãs Teresa e Sancha. 

Mafalda apartou-se rapidamente deste diferendo, entregando Bouças, São Salvador e 

Vilar de Sande à Ordem de Malta, em troca do usufruto da Comenda de Rio Meão 

durante a sua vida3. Mafalda faleceu em 12564. 

Com a restruturação das dioceses, efetuada entre 1112-1136, a paróquia de Rio 

Meão transitou da diocese de Coimbra para a diocese do Porto, sendo anexada ao 

arcediago denominado “ultra Durium”, extinto em 1185 e substituída a denominação 

por Terras de Santa Maria, mais tarde território da Comarca da Feira.  

Segundo D. Rodrigo da Cunha, na era de 1270, ano de 1232, o bispo do Porto, 

D. Pedro Salvadores, fez uma Concórdia com os freires Comendadores relativo às 

Procurações, Colheitas e Apresentações das igrejas da Ordem de Malta no bispado do 

Porto, referindo, entre outras, as Igrejas de Rio Meão, Arada e Maceda5. Contudo, não 

sabemos se as Igrejas de Arada e Maceda seriam por esta altura anexas a Rio Meão, 

vínculo documentado na Chancelaria de D. Afonso IV, no ano de 13376.   

Em 1623, D. Rodrigo da Cunha ao descrever a Comarca da Feira diz: 

 “Tem tambem a Religião de Malta nesta Comarca, a Igreja de Sant-

Iago de Rio Meão, com as suas annexas, S. Pedro de Muceda, e S. 

Martinho de Arada (…). 7”  

A documentação setecentista refere-se a Rio Meão (Santa Maria da Feira), umas 

vezes, como comenda independente ou, outras, unida a Rossas8 (Arouca) e Frossos 

(Albergaria-a-Velha).  
                                                                 
2 Fr. Fortunato de S. Boa Ventura – Memórias para a vida da Beata Mafalda, (Arouca: Real Irmandade 
da Rainha Santa Mafalda, 2008, reedição com introdução e notas de D. Domingos de Pinho Brandão), 24-
25. 
3 José Anastácio de Figueiredo Ribeiro – Nova história da militar Ordem de Malta, e dos senhores Grão-
Priores della, em Portugal: fundada sobre os documentos, que só podem supprir, confirmar, ou emendar 
o pouco, incerto, ou falso, que della se acha impresso; servindo incidentemente a outros muitos 
assumptos, com geral utilidade, Vol. I, (Lisboa : Officina de Simão Thaddeo Ferreira, 1800), 234-235. 
4 Fr. Fortunato de S. Boa Ventura – Memórias para a vida da Beata Mafalda, (Arouca: Real Irmandade 
da Rainha Santa Mafalda, 2008, reedição com introdução e notas de D. Domingos de Pinho Brandão), 
105. 
5 D. Rodrigo da Cunha, Catalogo & Historia Dos Bispos do Porto, (Porto: Ioão Rodriguez. Impressor de 
sua Senhoria, 1623), cap. X, 83. 
6 David Simões Rodrigues – Rio Meão – A Terra e o Povo na História, (Santa Maria da Feira: Câmara 
Municipal da Feira e Junta de Freguesia de Rio Meão, 2001), 56. 
7 D. Rodrigo da Cunha, Catalogo & Historia Dos Bispos do Porto, (Porto: Ioão Rodriguez. Impressor de 
sua Senhoria, 1623), cap. XXXXIV, 250-251. 
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Já no século XVII, Frei Lopo Pereira de Lima era Lugar Tenente da Ordem de 

Malta, Grão Prior do Crato, Bailio de Leça do Conselho de Sua Majestade, Comendador 

das Comendas de Rossas, Frossos, Rio Meão, Távora, Santar e Aboim, tendo falecido a 

31 de março de 1681, como referia a lápide tumular descrita por António do Carmo 

Velho de Barbosa9, numa obra dedicada a Leça do Balio, onde se percebe que alguns 

bailios de Leça, no século XVII, eram detentores de diversas comendas em 

simultâneo10.  

Em 1702 os mestres entalhadores Manuel da Fonseca e João da Fonseca, 

assinam um contrato de obrigação e fiança com o “Frei Gabriel de Castilho, 

Comendador das Comendas de Rossas, Frossos e Rio Meão”11. Em 1715 o pintor 

Manuel Pinto Monteiro faz contrato de obrigação com Frei Filipe de Távora e Noronha, 

Bailio de Leça e Comendador de Rossas e de Rio Meão12. Os livros de Visitações das 

freguesias de Rio Meão (1718-1831)13 e de Maceda (1723-1800)14 fazem menção ao 

Comendador da Comenda de Rio Meão. Em 1793 dá-se a desagregação oficial das 

Comendas, passando cada uma a responder por si15. 

Perante a análise documental e considerando a referência explícita do contrato 

de 1702, parece-nos que o Comendador de Rio Meão, ao longo do século XVIII, foi 

também Comendador das Comendas de Rossas e Frossos. Porém, exceto algumas 

situações especificas como veremos nas obras de talha, e pese embora o responsável 
                                                                                                                                                                                            
8 O mesmo relata D. Domingos de Pinho Brandão relativamente a Rossas. Domingos de Pinho Brandão – 
Rossas de Arouca. Subsídios para a sua História. Os Limites da Freguesia, (Porto: Edição de autor, 
1963), 6. 
9 António do Carmo Velho de Barboza – Memoria historica da antiguidade do mosteiro de Leça, 
chamada do Balio; da Ordem a que pertenceu, das differentes alterações, que teve, e dos primitivos 
povos, que por estes sítios habitaram, (Porto: Casa de Ignacio Corrêa, Editor e Livreiro, 1852), 45. 
10 Para além de Frei Lopo Pereira de Lima, também Frei Diogo de Melo Pereira, era Lugar Tenente da 
Ordem de Malta, Bailio de Leça do Conselho de Sua Majestade, Comendador das Comendas de Poiares, 
Moura Morta, Veade, Torres Vedras e Torres Novas, faleceu a 26 de agosto de 1666. Para além destes 
são enumerados vários Bailios de Leça, com cargos acumulados. (António do Carmo Velho de Barboza – 
Memoria historica da antiguidade do mosteiro de Leça, chamada do Balio; da Ordem a que pertenceu, 
das differentes alterações, que teve, e dos primitivos povos, que por estes sítios habitaram, (Porto: Casa 
de Ignacio Corrêa, Editor e Livreiro, 1852), 46.) 
11 Domingos de Pinho Brandão – Obra de Talha Dourada, Ensamblagem e Pintura na Cidade e na 
Diocese do Porto, Vol. II, (Porto: Edição de autor, 1985), 150.  
12 Domingos de Pinho Brandão – Obra de Talha Dourada, Ensamblagem e Pintura na Cidade e na 
Diocese do Porto, Vol. II, (Porto: Edição de autor, 1985), 442. 
13 APRM (Arquivo Paroquial de Rio Meão) – Livro em que se hão de escrever os capítulos e 
determinações das Vizitas, desta Igrª. De S. Tiago de Rio-Meão, que hé da Sagrada Religião de Malta, 
1718-1831.   
14 APM (Arquivo Paroquial de Maceda) – Livro dos Capitulos das Vezitas desta Igreja de S. Pedro de 
Maceda, que he da Sagrada Religiaõ de Malta, 1723 a 1800. 
15 José Anastácio de Figueiredo Ribeiro – Nova história da militar Ordem de Malta, e dos senhores 
Grão-Priores della, em Portugal: fundada sobre os documentos, que só podem supprir, confirmar, ou 
emendar o pouco, incerto, ou falso, que della se acha impresso; servindo incidentemente a outros muitos 
assumptos, com geral utilidade, Vol. I, (Lisboa : Officina de Simão Thaddeo Ferreira, 1800), 392. 
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fosse o mesmo, respondia por cada Comenda individualmente, como servem de 

exemplo todos os capítulos de visita feitos nas freguesia de Rio Meão e Maceda, nos 

quais se preconiza e/ou glorifica exclusivamente o denominado “comendador de Rio 

Meão”. Em 1793 esta situação veio a clarificar-se de forma irrefutável.  

A Ordem de Malta foi a primeira ordem militar documentada em Portugal, que 

tendo recebido de D. Afonso Henriques o couto de Leça, estabeleceu no primitivo 

mosteiro, sede de um bailio, a casa capitular da Ordem, transferida em 1340 para o 

Priorado16 do Crato17. Logo, a Comenda18 de Rio Meão, pertencia à jurisdição de Leça 

do Balio, tendo à frente dos seus domínios, regra geral, um religioso, cavaleiro, 

compensado pelos seus préstimos à Pátria.  

Por Bula Papal de 25 de novembro de 1789, o Priorado do Crato foi anexado à 

Casa do Infantado, extinta por D. Pedro IV através do decreto de 18 de março de 1834.  

Com a extinção das Ordens Religiosas em 183419, deixou de ser comenda e os 

seus bens foram incorporados na Fazenda Nacional, como corrobora a obliteração de 

todos os foros e rendas da Comenda a 15 de outubro desse ano, pela Câmara Municipal 

de Santa Maria da Feira20. 

 

2. O Património Artístico 

A Igreja de São Tiago de Rio Meão datará possivelmente da segunda metade do 

século XV, sendo o edifício religioso mais antigo do atual concelho de Santa Maria da 

Feira21. Da igreja primitiva chegou até aos nossos dias o corpo longitudinal, com portal 

                                                                 
16 “Os Hospitalários presentes no nosso reino estavam integrados num Priorado, isto é, numa unidade 
administrativa, com fins predominantemente económicos, presidida por um Prior, que era o responsável 
máximo pelo governo da Ordem a este nível.” Paula Maria de Carvalho Pinto Costa, “A Ordem Militar do 
Hospital em Portugal: dos finais da Idade Média à Modernidade”, Militarium Ordinum Analecta 3/4 
(1999-2000): 98. 
17 Na sequência da Batalha do Salado e após a doação dos extensos domínios do Crato, por D. Sancho II, 
em 1232, à Ordem de Malta.  
18 “De forma sintética, a origem das comendas esteve relacionada sobretudo com necessidades de foro 
administrativo e com exigências de gestão de um património vasto e disperso.” Paula Maria de Carvalho 
Pinto Costa, “As Comendas: enquadramentos e aspectos metodológicos”, Militarium Ordinum Analecta. 
Comendas das Ordens Militares na Idade Média 11 (2009): 11. 
19 Extinção de todos os conventos, mosteiros, colégios, hospícios e outras casas de religiosos de todas as 
ordens religiosas, ficando as diferentes casas religiosas do sexo feminino sujeitas aos respetivos 
ordinários. (Decreto de 30 de maio de 1834, protagonizado pelo Ministro e Secretário de Estado Joaquim 
António de Aguiar, intitulado “Mata Frades”).  
20 David Simões Rodrigues – Rio Meão – A Terra e o Povo na História, (Santa Maria da Feira: Câmara 
Municipal da Feira e Junta de Freguesia de Rio Meão, 2001), 94. 
21 António Nogueira Gonçalves – Inventário Artístico de Portugal, Distrito de Aveiro, Zona Norte, 
(Lisboa: Academia de Belas Artes, 1981), 99. 
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axial e duas portas travessas. A capela-mor e a torre são obra oitocentista. Quanto aos 

retábulos, embora de traça setecentista, foram bastante alterados. 

Relativamente às igrejas anexas, devemos destacar na Igreja de São Martinho de 

Arada a reconstrução do templo na primeira metade do século XVIII, com cruz da 

Ordem de Malta na fachada, e na Igreja de São Pedro de Maceda, o reaproveitamento 

do existente no edifício construído a partir de 1918, para substituir a primitiva matriz, 

transferindo os dois retábulos colaterais e reutilizando alguma cantaria antiga, 

nomeadamente a cruz da Ordem de Malta. Importa salientar que na data de construção 

da nova igreja paroquial a cruz da Ordem de Malta esteja presente sobre o portal 

principal, embora, aquando da construção no novo templo, já se tenha extinguido a 

comarca há 84 anos.  

  As três igrejas que outrora pertenceram ao padroado da Comenda de Rio Meão, 

refletem, traços comuns, visíveis no espaço artístico arquitetónico e decorativo, cuja 

orientação comum se justifica pela sua pertença à Ordem de Malta.  

 

2.2. A Arquitetura 

Em 1718, o visitador descreve a Igreja de São Tiago de Rio Meão, como um 

edifício de “boa fábrica”22, sendo unicamente necessário reparar os telhados23, contudo, 

em 1730 inicia-se um longo processo de advertências que se prolonga até 174524, 

quando por acharem a igreja em deplorável estado mandam que: 

“(…) se lhe faça o teto de novo (…) se ponham vidrasas em todas as 

frestas (…) se fação portas novas pª a principal e travessas chumbadas 

(…) se concerte a Pia Baptismal (…) se ponha hua coluna na trave do 

coro no lugar da qe cobrou e cahio segurandoa, e juntamte a outra qe 

ainda está em pé com algum ferro (…) se concerte o altar coleteral do 

Senhor Jesus chegando o retabolo a parede e segurandoo com alguãs 

escapulas de ferro chumbadas na mesma parede (…) se concerte o forro 

e solho da Sanchristia (…) se segure a porta qe saihe da sanchristia pª o 

adro pondolhe hum ferrolho por dentro. 

                                                                 
22 APRM (Arquivo Paroquial de Rio Meão) – Livro em que se hão de escrever os capítulos e 
determinações das Vizitas, desta Igrª. De S. Tiago de Rio-Meão, que hé da Sagrada Religião de Malta, 
1718-1831, fl.2v. 
23 APRM – Livro em que se hão de escrever os capítulos e determinações das Vizitas, desta Igrª. De S. 
Tiago de Rio-Meão, que hé da Sagrada Religião de Malta, 1718-1831, fl.3. 
24 APRM – Livro em que se hão de escrever os capítulos e determinações das Vizitas, desta Igrª. De S. 
Tiago de Rio-Meão, que hé da Sagrada Religião de Malta, 1718-1831, fl. 15, 16v, 17, 19, 24, 27, 29v. 
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Item a tendendo a qe o frontispicio desta Igrª não he capas de sustentar o 

camapanario dos dous sinos (…) se faça hua torre com a segurança e 

altura necessaria (…) se concerte o dº frontispicio pondolhe hua crus de 

malta vazada no meyo, e duas piramedes nos lados tudo no termo de tres 

meses excepto a torre, armação e forro qe se fará dentro de hum anno.25”  

Em 1738 o visitador assume que não sabe de quem será a responsabilidade, 

apontando para a possível falta de aviso que o Procurador deveria fazer ao Comendador 

de Rio Meão26. A documentação dá-nos a entender que o Procurador seria, 

presumivelmente, o próprio pároco de Rio Meão. 

Em 1748, o visitador louva o pároco pelo zelo que dedica à direção da freguesia 

e recomenda: 

“(…) faça toda a deligencia pª aplicar as obras desta Igrª capituladas na 

vizita geral 27”  

A palavra “aplicar” evidencia o apuro que se deve ter nas obras, 

presumivelmente em execução.  

Na visita seguinte, de 1751, nada se refere em relação à igreja. Em 1756 a igreja 

apresentava-se: 

“(…) belamente ornada e paramentada plo grande zello, e piede do Snr. 

Commdor (...)28”  

Portanto, com novo Comendador à frente da Comenda de Rio Meão, e perante o 

estado ruinoso e indecente da igreja, decide-se acatar as exigências do Visitador, 

consequentemente, em 1766, o visitador faz uma síntese reportando-se ao cenário 

vivido e ao estado atual do templo: 

 “Achousse esta Igreja em deploravel estado no tempo da vizita geral29 

passada, mas porque o actual Commendador não só mandou satisfazer e 

cumprir os capitullos presentados nella, mas excedeo exuberantemente 
                                                                 
25 APRM – Livro em que se hão de escrever os capítulos e determinações das Vizitas, desta Igrª. De S. 
Tiago de Rio-Meão, que hé da Sagrada Religião de Malta, 1718-1831, fl.31-31v. 
26 APRM – Livro em que se hão de escrever os capítulos e determinações das Vizitas, desta Igrª. De S. 
Tiago de Rio-Meão, que hé da Sagrada Religião de Malta, 1718-1831, fl. 24v.  
27 APRM – Livro em que se hão de escrever os capítulos e determinações das Vizitas, desta Igrª. De S. 
Tiago de Rio-Meão, que hé da Sagrada Religião de Malta, 1718-1831, fl. 36.  
28 APRM – Livro em que se hão de escrever os capítulos e determinações das Vizitas, desta Igrª. De S. 
Tiago de Rio-Meão, que hé da Sagrada Religião de Malta, 1718-1831, fl. 43.  
29 A Visita Geral tinha sido em 1745. Através do livro de Visitações de Rio Meão, percebemos que 
existiam dois tipos de visita, a geral com dois visitadores e a normal com um visitador enviado pelo Grão 
Prior do Crato.  
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não só em obras mas em ornamentos; achasse tudo hoje com aceio, 

grandeza e edificassão (…).30”  

Após esta obra de grande monta a Igreja manteve o asseio, sem necessitar de 

grandes intervenções até à extinção da Comenda. 

Por esta época, em 1723, a Igreja de São Pedro de Maceda, modesta, de traço 

românico, apresenta-se incapaz de albergar toda a população:  

“(…) por se achar hoje tam numeroza na cabem só os homens na Igreja 

E nas ocazioins de festas Estaõ nella Com muita presaõ e requerendo se 

lhe a largue a Igreja (…) p.ª nella Estarem com milhor comedo louvando 

a Deos na sua caza e por nos constar que ja se falou nesta obra ao Sr. C. 

Sancho Manoel de Vilhena como adeministrador desta Comenda he que 

elle mostrava bem der.º he dera boas Esperansas de fazer a dita obra, so 

lis fizemos ao Re.do dos freguezes Com lhe dizer que o D.º Senhor podera 

uir breve m.e a Comenda he que a elle podem Repelidar suas suplicas 

que por serem tam justas e prontas poderão ser bem despachadas. 31”  

Em 1738 nada havia sido feito32 e em 1741 o edifício apresentava-se 

profundamente arruinado, sendo descrito como o mais arruinado do distrito da relação 

da cidade do Porto:  

“Nas paredes solho e teto principalm.te na Cappella Mayor e sanchristia 

q senaõ pode considerar em mais miserável estado sendo tão piquena 

que nella não cabe a terssa parte do pouo de que resulta ouvir Missa a 

mayor parte delle de fora della achava caso de ou ficar sem missa, e por 

este Miseravel estado sem duvida procedeu da falta de noticia e 

conhecimento q delle tem o Ven.º S.or Comendador; Recomendamos m.to 

ao R.do Parocho e seus Procuradores lhe fassaõ logo huã viua 

reprezentaçaõ do estado p.ª q. inteirado delle a mande logo Reedificar de 

Nouo como esperamos do seu grande zello certificandolhes q em todo o 

destricto da Nossa Jurisdiçaõ naõ pode haver Igreja mais arruinada, e q 

                                                                 
30 APRM – Livro em que se hão de escrever os capítulos e determinações das Vizitas, desta Igrª. De S. 
Tiago de Rio-Meão, que hé da Sagrada Religião de Malta, 1718-1831, fl. 50v-51.  
31 APM (Arquivo Paroquial de Maceda)– Livro dos Capitulos das Vezitas desta Igreja de S. Pedro de 
Maceda, que he da Sagrada Religiaõ de Malta, 1723 a 1800, fl.8v e 9. 
32 APM – Livro dos Capitulos das Vezitas desta Igreja de S. Pedro de Maceda, que he da Sagrada 
Religiaõ de Malta, 1723 a 1800, fl.12v e 13. 
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mais necessite de reedificassaõ, e segurança por naõ ter alguã nas 

portas nem tilhados. 33”  

Em 1745 estava em pleno processo de reedificação: 

“Atendendo a necesid.e desta Igr.ª mandamos se continue com todo o 

calor nas obras della aperfeisoandoce e de pedrarias e madeiramentos q 

deuem ser de castanho, e pondocelhe vidrasas (…) e forrada (…) y se 

peça hua sanchristia (…) tudo no termo de hum anno a custa dos fructos 

sequestrados como tambem hua Pia Baptismal (…), e tres confeſionarios, 

pulpito e coro. 34”  

Neste ano estava a Igreja de Rio Meão bastante indecente e só na visita de 1748 

o visitador louva as obras em curso na Igreja de São Tiago de Rio Meão35.  

Segundo David Simões Rodrigues, em 1745 já Frei António Manuel de Vilhena 

tinha assumido a Comenda36, sucedendo a seu pai37, Dom Sancho Manuel de Vilhena38, 

o que nos indica que terá o novo Comendador assegurado todas as obras necessárias na 

Comenda de Rio Meão.  

Em finais do século XIX, a Igreja de Maceda, deveria encontrar-se novamente 

em ruínas, por isso, foi demolida e substituída pela construção atual, realizada pelo 

Mestre-de-obras Manuel Soares de Almeida, entre 1918 e 192839. 

Poucos anos antes das reformas setecentistas de Maceda e Rio Meão, 

encontramos a reedificação da Igreja de São Martinho de Arada, que pela sua 

configuração estilística nos remete para a primeira metade do século XVIII, e 

efetivamente o edifício encontrava-se em processo de obras de pedraria em 173240, de 

pintura em 176041 e na sacristia em 178642. 

                                                                 
33 APM – Livro dos Capitulos das Vezitas desta Igreja de S. Pedro de Maceda, que he da Sagrada 
Religiaõ de Malta, 1723 a 1800, fl.15v. 
34 “” Idem – Ibidem. fl. 19 
35 APRM – Livro em que se hão de escrever os capítulos e determinações das Vizitas, desta Igrª. De S. 
Tiago de Rio-Meão, que hé da Sagrada Religião de Malta, 1718-1831, fl. 36v.  
36 David Simões Rodrigues – Rio Meão – A Terra e o Povo na História, (Santa Maria da Feira: Câmara 
Municipal da Feira e Junta de Freguesia de Rio Meão, 2001), 88. 
37 David Simões Rodrigues – Rio Meão – A Terra e o Povo na História, (Santa Maria da Feira: Câmara 
Municipal da Feira e Junta de Freguesia de Rio Meão, 2001), 87.  
38 Como já transcrevemos, em 1723, segundo o livro de Visitações de Maceda, já era Comendador da 
Comenda de Rio Meão.  
39 APM - Conta da Receita e Despeza das Obras da Nova Igreja Matriz da Freguesia de Macêda, 
concelho de Ovar, 1918-1928. 
40 APO (Arquivo Paroquial de Ovar) – Santíssimo Sacramto, 1721-1866, fl. 71. 
41 APO (Arquivo Paroquial de Ovar) – Santíssimo Sacramto, 1721-1866, fl. 88v. 
42 APO (Arquivo Paroquial de Ovar) – Santíssimo Sacramto, 1721-1866, fl. 128v. 
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Apesar da única documentação, deste período, encontrada para o caso de Arada 

corresponder às contas da Confraria do Santíssimo Sacramento, não será desapropriado 

dizer que também esta igreja terá sido intervencionada pela Comenda sensivelmente ao 

mesmo tempo das restantes, embora Arada tenha possivelmente sido obra iniciada pelo 

Comendador Dom Sancho Manuel de Vilhena, enquanto as restantes foram abraçadas 

pelo seu descendente, Frei António Manuel de Vilhena.  

 

 

1. Igreja de Rio Meão 

 

2. Igreja de Arada 

 

3. Igreja de Maceda 

 

Cruzando a documentação apresentada e a obra feita, percebemos que da 

construção primitiva, na fachada da Igreja de Rio Meão, resta o portal axial em arco 

apontado, inserido numa estrutura bastante alterada na primeira metade do século 

XVIII.  

Em 1745 o visitador relatava a incapacidade que o frontispício tinha para 

sustentar o campanário com dois sinos e mandava que se concerte-se o dito frontispício 

e se construi-se uma torre sineira. Quanto à torre, sabemos que o atual remate data de 

1874, conforme nos indica a inscrição nela existente. Relativamente à fachada, ao 

olharmos atentamente verificamos uma pedra com a cruz da Ordem de Malta encimada 

por um óculo quadrilobado, ambos com o mesmo polimento pétreo e datação (século 

XVIII), enquanto junto ao nicho que alberga a imagem do padroeiro, se denota o 

acrescentamento em altura que terá sido feito na mesma época, rematado por uma 

empena com enrolamentos de linguagem setecentista nos topos laterais. No cume 

destaca-se uma cruz latina elevada sobre um pedestal, também ela dentro da linguagem 

decorativa do período de reforma do edifício (1748-1766).  
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Comparando as fachadas de Rio Meão e de Arada é importante destacar o eixo 

vertical, análogo, marcado pelo portal axial encimado por cruz da Ordem de Malta (no 

caso de Arada inserida no tímpano de um frontão interrompido), seguida de um óculo 

quadrilobado, nicho em arco de volta perfeita com a imagem do orago e coroado no 

cume da empena por uma cruz latina. Ambas apresentam torre sineira lateral (lado 

esquerdo), porém em Arada é importante referir a delimitação da torre e do corpo da 

igreja através de pilastras, maioritariamente encimadas por pináculos, e o entablamento 

que não se une aos elementos oblíquos da empena, formando um falso frontão43.  

Quanto à Igreja de Maceda, tratando-se de uma construção do século XX, resta-

nos evidenciar a cruz da Ordem de Malta reaproveitada da construção primitiva e alguns 

apontamentos pétreos que envolvem o portal principal.  

 

2.3. A Talha  

A 4 de dezembro de 1702 o Comendador das Comendas de Rossas, Frossos e 

Rio Meão (Ordem de Malta), Frei Gabriel de Castilho, estabelece um contrato de 

obrigação e fiança com dois irmãos, Manuel da Fonseca e João da Fonseca, mestres 

entalhadores da cidade do Porto. Tratava-se de uma encomenda conjunta do retábulo-

mor da igreja de Rio Meão e seis retábulos colaterais (Igreja de Rio Meão e suas anexas, 

Arada e Maceda), a efetuar segundo o desenho entregue pelo Comendador aos referidos 

executantes. No contrato, os entalhadores referem que o retábulo-mor seria feito na 

totalidade, porém os colaterais seriam feitos “do altar para cima”, com um custo: 

“(…) a saber, o da dita capela-mor do dito Rio Meão em preço e quantia 

entre eles partes celebrando e contratado de quarenta mil réis, e os seis 

colaterais, a saber, dois na mesma igreja de Rio Meão com seus guarda-

pós, e outros dois colaterais também na anexa de São Pedro de Maceda, 

e os outros dois da anexa de São Martinho de Arada, e todos estes 

colaterais a vinte réis cada um deles (…)44”  

A 1 de abril de 1715, Frei Gaspar Lopes de Carvalho, Tesoureiro da Igreja de 

Leça do Balio, na qualidade de procurador do Comendador, celebra contrato de pintura 

                                                                 
43 Ou cimafronte, como sugere José César Vasconcelos Quintão – Fachadas de Igrejas Portuguesas de 
Referente Clássico. Uma sistematização Classificativa, (Porto: Faculdade de Arquitectura da 
Universidade do Porto, 2005), 117.   
44 Domingos de Pinho Brandão – Obra de Talha Dourada, Ensamblagem e Pintura na Cidade e na 
Diocese do Porto, Vol. II, (Porto: Edição de autor, 1985), 150. 
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e douramento com Manuel Pinto Monteiro, para o retábulo-mor de Rio Meão e os 

colaterais de Rossas, Rio Meão, Arada e Maceda, que: 

“(…) serão aparelhados para ouro brunido com todas as mãos de tintas 

necessárias para que a dita obra fique com segurança, e serão os ditos 

(…) retábulos feitos e dourados de ouro subido agomado, todos os altos 

e levantados da dita obra, e os baixos das ditas obras serão feitos de azul 

de esmalte; todos os pássaros, serafins, que tiver a dita obra, serão 

dourados e estofados de cores alegres e as caras dos serafins serão 

encarnadas a polimento, e alguns respaldos lisos que tiver a dita obra 

serão feitos de alcachofras de ouro e azul. (…) em preço e quantia de 

quatrocentos mil réis em dinheiro (…)45”  

 

1. Igreja de Rio Meão, retábulo 

colateral do lado do evangelho  

 

2. Igreja de Maceda, retábulo 

colateral do lado do evangelho 

3. Igreja de Rossas, retábulo 

colateral do lado da epístola  

 

Sobre os retábulos colaterais da Igreja de Rossas sabemos que, a 23 de janeiro de 

1703, António Rodrigues, mestre imaginário e entalhador da freguesia de Macieira de 

Cambra, compromete-se a fazer os dois retábulos colaterais, conforme ainda hoje se 

podem ver in situ: 

“(…) feitos à salomónica com quatro colunas cada um e seu painel no 

primeiro corpo e uma peanha em cada um dos ditos altares, em cada um 

                                                                 
45 Domingos de Pinho Brandão – Obra de Talha Dourada, Ensamblagem e Pintura na Cidade e na 
Diocese do Porto, Vol. II, (Porto: Edição de autor, 1985), 444. 
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dos painéis do meio, e teria cada uma das ditas peanhas palmo e meio de 

assento (…) 46”  

Das estruturas retabulares referidas, não chegaram até aos nossos dias os 

retábulos da Igreja de Arada. Em Maceda os retábulos colaterais foram transferidos para 

a nova igreja e adaptados ao novo espaço arquitetónico. O retábulo mor de Rio Meão foi 

profundamente alterado em 188647 e 191248 e os colaterais foram acrescentados ao nível 

do remate. 

Comparando a descrição documental com os retábulos existentes, podemos 

constatar que os colaterais de Rio Meão e Maceda foram feitos do altar para cima, com 

pássaros e serafins, dourados nos altos e policromados em azul de esmalte nos baixos. 

Em Rio Meão (retábulo mor e colaterais) e Rossas (colaterais) o azul esmalte apresenta-

se nos nichos e em alguns apontamentos decorativos e o branco em todos os restantes 

baixos, enquanto em Maceda é nas colunas que se verifica esta aplicação de azul.  

A estrutura arquitetónica e decorativa retabular é idêntica nos colaterais de Rio 

Meão e Maceda, por terem, conforme nos indica a documentação, sido executados 

através do mesmo risco. Quanto a Rossas, efetivamente, aproxima-se do douramento e 

policromia dos retábulos de Rio Meão.  

 

3. Conclusão 

Em suma, a nível arquitetónico estes três edifícios sofreram grandes 

intervenções no século XVIII, e a proximidade estrutural e decorativa presente nas 

Igrejas de Rio Meão e de Arada é esclarecedora quanto à importância do encomendante, 

Comendador da Comenda de Rio Meão, da Ordem de Malta, que não só deixa a marca 

heráldica, como define uma estrutura arquitetónica e decorativa própria. Relativamente 

à primitiva Igreja Matriz de Maceda, pouco podemos dizer, por ter sido demolida por 

volta de 1918, a não ser que ainda hoje a marca do extinto padroado está bem presente 

no seu frontispício. 

Com o contrato de 1703, para execução dos retábulos da Igreja de Rossas, 

reforçamos o que já dissemos anteriormente, o Comendador das Comendas de Rio 

                                                                 
46 Domingos de Pinho Brandão – Obra de Talha Dourada, Ensamblagem e Pintura na Cidade e na 
Diocese do Porto, Vol. II, (Porto: Edição de autor, 1985), 159. 
47 Como indica a inscrição na cartela que o remata. 
48 Domingos de Pinho Brandão – Obra de Talha Dourada, Ensamblagem e Pintura na Cidade e na 
Diocese do Porto, Vol. II, (Porto: Edição de autor, 1985), 149. 
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Meão, Rossas e Frossos, administraria cada comenda individualmente, podendo no 

entanto, ocasionalmente fazer obra comum, como é o caso, em 1715, da pintura e 

douramento dos retábulos das Comendas de Rio Meão e de Rossas.     

Com este trabalho, deixam-se algumas achegas para a importância do patrono na 

construção do espaço arquitetónico e decorativo religioso. É o Comendador de Rio 

Meão o maior responsável pelas grandes obras de talha (1702-1715) e de arquitetura 

(1745-1766) das igrejas de Rio Meão, Arada e Maceda, competindo-lhe, igualmente, a 

responsabilidade de provir a igreja dos paramentos e alfaias necessárias ao culto. 

Todavia as confrarias e o povo também eram chamados a colaborar, quer na aquisição 

de imaginária, quer em pequenas reparações e obtenção de ornatos. A título de exemplo, 

em 1789, tendo o povo informado o visitador que pertenceria ao comendador a 

obrigação do ornato dos altares colaterais, o visitador considerou: 

“(…) que no cap. Terceiro da Vizitação do anno de 1775 plo qe foy 

preseitado a este Povo fazer cortinas de Damasco encarnado para os 

mesmos Altares coletraes, e frestas, e de facto lhe deu execução como 

consta do cap. 3º da Vizitação sehuinte do anno de 1778 pº isso 

ordenamos mande fazer huas cortinas novas para o Altar coletral do 

Senhor athe o principio da próxima quaresma em que devem servir.49”  

 

 

 

                                                                 
49 APRM – Livro em que se hão de escrever os capítulos e determinações das Vizitas, desta Igrª. De S. 
Tiago de Rio-Meão, que hé da Sagrada Religião de Malta, 1718-1831, fl. 92.  


