
Igreja Matriz de Meda de Mouros 

A Igreja Paroquial de Meda de Mouros tem como orago São 

Sebastião430 e a sua actual morfologia afigura-se resultado de uma intervenção 

do século XVIII 431. Segundo o “Inventário Artístico de Portugal”, o arco triunfal, 

da centúria de Setecentos, integra elementos do período quinhentista 432. 

Embora já se tenha apontado a data de 1580 como baliza cronológica da sua 

construção, não se conhecem fontes que o atestem 433. Nos anos cinquenta do 

século XX, a historiografia referia que a igreja tivera, «há poucos anos, com o 

auxílio oficial, larga beneficiação, incluindo a reconstrução das paredes 

laterais» 434. 

O imóvel articula-se em três corpos, um correspondente à nave, um à 

capela-mor e outro à sacristia, e possui, na extremidade inferior, revestimento 

saliente, na fachada principal com aparelho pétreo, que se prolonga pela torre, 

e nas restantes fachadas com superfície rugosa pintada. As fachadas principal 

e posterior possuem pilastras líticas nos cunhais, empenas triangulares, 

entablamentos de pedra, com friso desprovido de decoração, beirado 

ressaltado, fogaréus estilizados, colocados no telhado e alinhados com as 

pilastras. No topo da empena ergue-se uma cruz, também lítica, assente em 

pedestal. A fachada principal possui porta de verga cruva, com jambas ornadas 

de motivos curvilíneos, encimada por cornija ressaltada a sustentar um janelão 

também de verga curva. 

A torre deste edifício religioso, integrada na restante estrutura do imóvel, 

mostra cunhais marcados por pilastras de pedra e entablamento que explicita a 

divisão da torre em dois corpos. O campanário exibe ainda quatro aberturas de 

verga curva, cobertura piramidal, encimada por cruz, e apresenta um mostrador 

de relógio em cada face, datado, como exibe o mostruário, do ano de 1969: 

«ORION 1969». Uma placa marmórea, colocada na torre, comemora a oferta 

de um novo relógio com a seguinte legenda: «O POVO DE/ MEDA DE 

MOUROS/ RECONHECIDO À/ COMISSÃO DE/ MELHORAMENTOS/ PELA 

OFERTA/ DO NOVO RELÓGIO/ 14-08-1983». 

A fachada lateral direita apresenta vãos de verga recta e, sob a 

escadaria de acesso exterior ao campanário, porta de verga curva. A porta de 

acesso à sacristia é encimada por uma cruz de pedra e a janelas desta 

estrutura apresentam apenas lintel e peitoril pétreo. A fachada posterior possui 

uma pequena fresta, que rasga a superfície lisa, e a fachada lateral esquerda 

apresenta quer vãos de verga recta quer de verga curva. A igreja, pintada de 

branco, sustenta uma cobertura telhada de duas águas, que se converte em 

apenas de uma na zona da sacristia. 

O interior do templo, de nave única, tem um pequeno friso de madeira 

colocado na parede e desprovido de decoração, cornija ressaltada e pintada de 



azul claro e forro abobadado composto por tábuas de madeira pintadas da 

mesma cor que a cornija. A capela possui, próximo das portas de acesso, pias 

de água benta. No lado direito e próximo da entrada principal, situa-se o 

baptistério da igreja, cujo acesso se processa através de arco pétreo de volta 

perfeita. A pia baptismal, octogonal e de granito, apresenta faces marcadas por 

três caneluras. O interior da igreja contém ainda janelas de verga recta e portas 

de verga curva e a Via-sacra é sugerida pela simples exposição de cruzes de 

madeira. Na parede lateral esquerda, localiza-se o púlpito de madeira pintada 

nas cores azul clara e castanha, mostrando balaústres azuis. O acesso a esta 

peça do mobiliário litúrgico faz-se através de escada de madeira, de um lanço, 

colocada lateralmente, apresentando a mesma policromia que o púlpito. Os 

retábulos laterais, na nave e próximos do arco cruzeiro, parecem exibir ainda o 

douramento original 435 e datarão do primeiro terço do século XVIII 436. As 

máquinas retabulares integram-se numa estrutura a que se acede através de 

pequenos degraus, elevando-se em relação ao nível da nave. As estruturas de 

talha dourada apresentam mesas de altar com marmoreado polícromo, azul e 

rosa, e ornatos dourados, sacrários dourados, decorados com ornamentação 

floral e porta com cruz. Todo o complexo é envolvido por elementos 

vegetalistas e cachos de uvas e encimado por uma concha. Os sacrários 

apresentam extremidade superior curvilínea encimada por cruz. Cada altar 

possui colunas pseudo-salomónicas, assentes sobre mísulas sustentadas por 

pequenos atlantes. Têm capitéis coríntios e fustes ornados com elementos 

vegetalistas. As pilastras, junto às colunas, são também da ordem coríntia e 

têm fuste ornado com flores, folhas de acanto e aves. Os elementos 

arquitectónicos enquadram um pequeno pedestal dourado, no retábulo da 

extremidade direita, e polícromo, no retábulo da extremidade oposta, que 

sustentam esculturas, e painel vermelho decorado com pequenas flores 

douradas, lembrando ‘chinoiserie’, em ambos os retábulos. O friso do 

entablamento está decorado com pequenos anjos e motivos vegetalistas. As 

peças retabulares possuem frontão curvo, que sustenta dois anjos trombeteiros 

que seguram, numa das mãos, palmetas estilizadas. Assim surge enquadrado 

o baldaquino, que sustém cortinas presas, ao nível do entablamento, ao 

mesmo tempo que suporta uma fronde de folhas de acanto de grandes 

dimensões. 

O retábulo do lado da Epístola expõe, no pedestal dourado, uma 

escultura de Santa Ana, mão da Virgem Maria. A matriarca, sentada, traja 

túnica vermelha e manto verde. Sobre a mesa de altar assenta, na extremidade 

direita, uma representação de Nossa Senhora de Fátima, com coroa dourada, 

de vestes brancas orladas a dourado, de mãos justapostas que seguram vários 

terços. Na extremidade oposta, situa-se uma outra imagem da Virgem Maria, 

que datará, possivelmente, do século XVI, com as mãos justapostas, trajando 

túnica roçagante dourada e decorada com motivos vegetalistas azuis e manto 

azul, orlado com faixa dourada e decorado com motivos na mesma cor do ouro, 



apresentando a face posterior escavada. Próximo deste retábulo observa-se 

uma mísula dourada que sustenta uma escultura de Santo António com o 

Menino, tonsurado, trajando o hábito da ordem franciscana, com um livro 

aberto que serve de suporte ao Deus-Menino e segurando, na mão dextra, uma 

cruz. 

O retábulo do lado do Evangelho acolhe, colocada sobre pedestal 

policrómico, uma escultura de Nossa Senhora da Conceição, da centúria de 

Setecentos 437. A imagem da Virgem, de coroa e brincos de metal precioso, 

situa-se sobre o crescente, enfatizada por três cabeças de anjos. Como é 

comum neste tipo iconográfico, exibe as mãos justapostas à altura do peito, 

traja túnica a tocar o chão decorada com motivos florais e manto, preso ao 

pescoço, a envolver a escultura. 

Directamente sobre a mesa de altar assenta uma escultura de Santo 

Estêvão; traja alva roçagante e dalmática vermelha, ornada com motivos 

dourados, e segura, como símbolo do seu martírio, uma palma na mão direita e 

um livro aberto sobre o qual repousam as pedras da lapidação, na sinistra. 

Próximo deste retábulo, encontra-se uma mísula dourada que suporta uma 

escultorinha de São José. 

O actual altar, ali colocado para responder às normas emanadas pela 

reforma litúrgica decorrente do Concílio Vaticano II, localiza-se colocado entre 

os dois retábulos, ligeiramente avançado em relação ao arco cruzeiro. A 

capela-mor apresenta tecta composto por largos caixotões pintados de azul 

claro e delimitados por contornos de um azul ligeiramente mais escuro e um 

batente. 

O retábulo principal resulta de «uma reconstituição feita de talhas de 

final do séc. XVII e do séc. XVIII» 438 e incorpora uma mesa de altar revestida 

com marmoreado azul e vermelho e decorada com motivos vegetalistas 

dourados, opção estética que se repete pela restante superfície do retábulo, a 

que se junta aqui e além um marmoreado castanho. Apresenta sacrário 

polícromo, marcado por micro-arquitecturas com porta decorada através da 

representação do cálice e da hóstia. O dispositivo cénico que se faz fundo da 

igreja contém pilastras jónicas e colunas pseudo-salomónicas azuis, de capitel 

jónico e fuste decorado com elementos vegetalistas dourados, possui 

baldaquino e expõe dois anjos em acrotério, que seguram grinaldas. 

Colocada em pedestal próximo da capela-mor, vê-se uma escultura de 

Jesus Cristo, segundo o tipo iconográfico do Sagrado Coração de Jesus, com 

túnica roçagante branca, manto vermelho orlado com motivos dourados, a 

segurar com a sinistra o seu coração. O retábulo integra, nas extremidades 

laterais, duas mísulas revestidas com marmoreado vermelho e decoradas com 

folhas de acanto douradas, uma em cada extremidade, que sustentam duas 

esculturas. No lado direito, surge uma imagem da Virgem, segurando o Menino 



na mão esquerda, envergando coroa e túnica castanha, de orlas douradas, 

manto azul, também orlado a dourado, que segura o Menino Jesus na sinistra. 

O Menino traja túnica vermelha e segura um globo azul na mão esquerda. A 

sua cronologia balizar-se-á entre os dias do século XVI. Na extremidade 

oposta, encontra-se uma escultura de madeira, século XVIII 439, representando 

São Sebastião, desnudado, apenas com um manto atado à cintura, colocado 

sobre uma pequena base. O santo, como é típico da sua iconografia, aparece 

com as mãos atadas a uma árvore com resplendor sobre a cabeças e com as 

marcas das setas com que foi martirizado. 
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