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Santuário de Nossa Senhora da Peneda Arquitetura religiosa, barroca e
neoclássica. Monte Santo, de influência direta do Santuário do Bom Jesus
do Monte (v. IPA.00005694), constituído por largo do pórtico e escadaria,
subindo em lanços suaves e em linha reta, ligando várias ermidas de
planta centralizada e cobertura piramidal, de cantaria, construídas em
épocas distintas, onde se integram os vários passos da Via Sacra,
compostos por figuras de vulto, predominantemente de caráter popular,
com pórtico dos Evangelistas acedendo a amplo terreiro, onde se erguem
os quartéis, e o Escadório das Virtudes, com patamares pontilhados de
fontes e estatuária. No topo, surge a igreja neoclássica, de planta
retangular, composta por nave, de cinco tramos definidos por pilastras
colossais, capela-mor e anexos laterais, com coberturas interiores em
falsas abóbadas de berço e bastante iluminada por janelas retilíneas. Fachada principal
do tipo fachada harmónica, com corpo central rematado em frontão triangular e de dois
registos tripartidos, com duas ordens arquitetónicas distintas, dórica no inferior e jónica
no superior. Torres sineiras de vários registos com coberturas em coruchéus bolbosos.
Interior com coro-alto, quatro capelas laterais pouco profundas e duas profundas
contendo retábulos de talha tardo-barrocos, púlpitos confrontantes neoclássicos com
acesso pelo interior da caixa murária e, na capela-mor, retábulo-mor neoclássico, de
planta convexa e um eixo. Santuário Mariano influenciado pelo do Bom Jesus, mas
numa escala menor e com menor riqueza decorativa e qualidade escultórica, ainda que
as estátuas das Virtudes, por exemplo, tenham sido encomendadas ao escultor
Francisco Luís Barreiros, em 1860, segundo os modelos apresentados e as dimensões
das do Bom Jesus. A disposição em linha reta da igreja e da Via Sacra não é original,
visto que, inicialmente, se implantavam dispersas, e a igreja corresponde à segunda do
santuário, tendo sido mandada construir a partir de 1835, mais para O. da primitiva, que
depois foi transformada em quartéis e, mais tarde, demolida. As atuais capelas da Via
Sacra resultam de duas fases construtivas. As mais antigas são referidas pela primeira
vez em 1742 e correspondem às dispostas a E. do escadório, com planta quadrangular,
portal retilíneo e passos da Paixão de Cristo, desde o passo de Cristo no horto até à
Ressurreição de Cristo. As do lado O. datam da década de 1780, são maiores, têm
planta hexagonal, linhas exteriores mais ricas, com fachada principal terminada em
frontão triangular e vãos abatidos sublinhados por cornijas contracurvas, dispondo-se
num ritmo mais espaçado e com passos complementares aos do lado oposto,
predominando essencialmente cenas da infância de Cristo. Todas estas capelas tinham
a cobertura revestida a telha, para maior impermeabilização, mas que, entretanto, foi
removida. No interior os grupos escultóricos apresentam qualidade distinta, existindo
figuras muito atarracadas (Entrada em Jerusalém) ou com corpos muito musculados
(Adoração dos Pastores). No largo do pórtico, no início da Via Sacra, dispõe-se chafariz
com o Anjo Gabriel sobre coluna inscrita, o qual, juntamente com a Virgem que surge
na face interior do pórtico, cria uma Anunciação. O escadório que precede a igreja, o de
maior riqueza escultórica, possui os muros em silharia fendida, painéis de aparelho
"vermiculatum", fontes tipo nicho com elementos simbólicos, as Virtudes Teológicas,
urnas e obeliscos piramidais. No topo deste escadório, desenvolve-se a igreja, cuja torre
sineira E. só foi concluída no séc. 20 e os anexos da fachada O. nunca foram
terminados. No interior, os retábulos laterais foram feitos pelo mesmo entalhador, apresentando estrutura semelhante,
ainda que com pequenas nuances dois a dois, possuindo os das capelas profundas baldaquino no remate. Um dos
retábulos do Evangelho representa a tradição da aparição de Nossa Senhora da Peneda a um homem de Ponte de Lima.
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Observações
*1 - Segundo Frei Agostinho de Santa Maria, no Santuário Mariano, no concelho do Soajo, entre o lugar de São Salvador da
Gavieira e o de Castro, fica uma montanha altíssima de penedos muito grandes, à vista soltos e mal arrumados, tendo
entre eles três que entre si formam uma lapa, e tendo em cima deles outro atravessado, de tamanha grandeza que é visto
à distância de uma légua. Nesse sítio apareceu a milagrosa imagem da Senhora da Peneda ou das Neves, a 5 de agosto de
1220, mais ou menos, tempo em que se pode chegar àquele sítio, devido às neves que o cobrem a maior parte do ano.
Quando entre as penedias uma pastora pastoreava algumas cabras, apareceu-lhe a Senhora, ao que dizem em forma de
uma pomba branca voando ao seu redor, e manda-a dizer aos habitantes do seu lugar da Gavieira para ali lhe edificarem
uma ermida. A pastora contou aos seus pais o pedido, mas esses não lhe dão crédito. Noutro dia, voltando a pastorinha
com as suas cabras àquelas paragens, volta a aparecer-lhe a mesma Senhora numa lapa, e diz-lhe: "filha, já que não
querem dar crédito ao que eu mando, vai ao lugar de Rouças (da mesma freguesia de Gavieira), onde está uma mulher
entrevada há dezoito anos, e diz aos moradores do lugar que a tragam à minha presença para que ela cobre perfeita
saúde". Assim fez a pastorinha e quando a mulher, chamada Domingas Gregório, chega à presença da imagem sagrada,
logo ficou livre de todos os achaques que padecia, louvando a Virgem pelo benefício recebido.
Frei Agostinho diz que a imagem é tão pequenina, não passando de um palmo de altura, que não foi obra dos homens,
mas formada pelos anjos para acudir a remediar aos pecadores. Refere ainda que todos os que presenciaram o milagre de
Domingas Gregório ficaram entusiasmados e trataram de construir a capela. Como porém o sítio da lapa onde apareceu a
imagem era difícil para a construção, resolvem construí-la mais abaixo. Contudo, a imagem voltava sempre ao lugar
primitivo, decidindo-se assim construir ali a ermida. O Pe.
Carvalho da Costa, na Corografia Portuguesa, alude a uma tradição diferente. Segundo ele, entre ásperas serras, ao pé de
uma altíssima e precipitada penha, foi achada há muitos anos, numa lapa, Nossa Senhora da Peneda, por um criminoso,
natural de Ponte de Lima. Este, acoçado da justiça, passava miseravelmente a vida entre aqueles solitários bosques,
servindo-lhes de companhia as feras, mas recorrendo a Deus com suas penitências de grande arrependimento, a Senhora
consente que ele fosse o primeiro a vê-la depois de tantos anos estar ocula. A imagem, com o corpo tendo menos de um
palmo, é de cor morena e tem o Menino Jesus no braço, sendo imagem milagrosa e de grande romagem todos os anos
desde 5 de agosto até o dia de São Lourenço (10 agosto). Independentemente das tradições da aparição da Virgem na
Peneda, o culto de Nossa Senhora das Neves foi oficializado na comarca de Valença pela Constituição Sinodal, de 1472, e o
foral de D. Manuel ao Soajo, de 7 de outubro de 1514, confirma que os moradores daquela vila apascentavam os seus
gados na branda da Peneda. Em 1775 já ali haveria uma pequena povoação, visto proceder-se a uma busca às casas dos
moradores, para averiguar se tinham furtado tabuados do santuário.
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PATRIMONIO dos ARCOS de VALDEVEZ
ID

Designações

Categoria

Tipologia

73736

Casa e Quinta de
Aguiã

Arquitetura
civil

72735

Povoado castrejo de
Alvora

Arqueologia Povoado

70604

Castro de Ázere

Arqueologia

342023

Ponte de Ázere / Ponte Arquitetura
sobre o rio Ázere
civil

70415

Mosteiro de Ermelo

Arquitetura
religiosa

Freguesia

Coordenadas

Aguiã

41.882877° N
8.445613° O

Álvora

41.937884° N
8.441689° O

Povoado
fortificado

Ázere

41.868698° N
8.389257° O

Ponte

Ázere

Mosteiro

Ermelo

Solar

Imagem

41.853682° N
8.28927° O
Mais imagens

71235

Forte da Pereira

Arquitetura
militar

Forte

Extremo

70543

Paço da Giela

Arquitetura
civil

Paço

Giela

41.849724° N
8.408221° O
Mais imagens

70997

Casa da Coutada
(jardim, portão, largo
e árvores)

Arquitetura
civil

Solar

Giela

41.84711459°
N 8.41008889°
O

73405

Casa solarenga de
Requeijo

Arquitetura
civil

Solar

Giela

41.850454° N
8.418526° O

74704

Torre de Grade ou
Torre de Faro

Arquitetura
militar

Torre

Grade

41.870854° N
8.373691° O

74513

Igreja da Lapa (Arcos Arquitetura
de Valdevez)
religiosa

Igreja

Salvador

41.845995° N
8.419037° O

Mais imagens

70210

Pelourinho de Arcos
de Valdevez

Arquitetura
civil

Pelourinho Salvador

41.846394° N
8.41819° O

Mais imagens
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PATRIMONIO dos ARCOS de VALDEVEZ
ID

Designações

Categoria

Tipologia

Freguesia

Coordenadas

71237

Edifício em Arcos de
Valdevez

Arquitetura
civil

Edifício

Salvador

71239

Casa onde nasceu o
Arquitetura
Dr. Francisco Teixeira civil

Edifício

Salvador

74510

Capela de Nossa
Senhora da Conceição Arquitetura
(Arcos de Valdevez) religiosa
ou Capela da Praça

Capela

Salvador

41.846185° N
8.418607° O

74514

Igreja do Espírito
Santo (Arcos de
Arquitetura
Valdevez) (Jardim dos religiosa
Centenários)

Igreja

Salvador

41.847727° N
8.417531° O

Imagem

Mais imagens

71033

Cruzeiro do Senhor
dos Milagres

Arquitetura
religiosa

71534

Igreja de São Paio de
Arcos de Valdevez ou Arquitetura
Igreja Paroquial de
religiosa
Arcos de Valdevez

Cruzeiro

São Paio

41.83628107°
N 8.42208093°
O

Igreja

São Paio

41.83808775°
N 8.41968123°
O
Mais imagens

73734

Igreja da Misericórdia Arquitetura
de Arcos de Valdevez religiosa

Igreja

São Paio

41.844732° N
8.419031° O
Mais imagens

73735

Casa da Andorinha

Arquitetura
civil

Solar

São Paio

41.840351° N
8.412494° O

74511

Casa de Valverde

Arquitetura
civil

Solar

São Paio

41.841594° N
8.42047° O

74512

Casa do Terreiro

Arquitetura
civil

Casa

São Paio

41.847392° N
8.417327° O
Mais imagens

74515

Igreja Matriz de Arcos Arquitetura
de Valdevez
religiosa

Igreja

São Paio

41.84685° N
8.418044° O
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PATRIMONIO dos ARCOS de VALDEVEZ
ID

Designações

Categoria

Tipologia

Freguesia

Coordenadas

Imagem
Mais imagens

74691

Casa da Ponte

Arquitetura
civil

41.843782° N
8.416682° O

Casa

São Paio

antigo edifício dos
Serviços Florestais,
situado no gaveto do Arquitetura
156174
Campo Trasladário ou civil
da Feira com a Rua 25
de Abril.

Palácio

São Paio

Paço da Glória
156183 (edifício, capela,
const. anexa e portal)

Arquitetura
civil

Paço

Jolda
(Madalena)

74516

Capela de São João
Baptista da Comenda

Arquitetura
religiosa

Capela

São Vicente 41.812087° N
de Távora
8.459253° O

71221

Pelourinho de Soajo

Arquitetura
civil

Pelourinho Soajo

41.873843° N
8.264364° O

Mais imagens

71222

Antas da Serra de
Soajo

Arqueologia Anta

Soajo

41.870299° N
8.343968° O
Mais imagens

74703

Conjunto dos
espigueiros de Soajo

Arquitetura
civil

Conjunto

Soajo

41.872324° N
8.262325° O
Mais imagens

73448

Ponte medieval de
Vilela

Arquitetura
civil

Ponte

Vilela

41.921062° N
8.441974° O
Mais imagens
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Ver artigo principal: Lista de património edificado em Arcos de Valdevez
 Igreja da Lapa (Arcos de Valdevez)
 Pelourinho de Soajo
 Pelourinho de Arcos de Valdevez
 Mosteiro de Ermelo
 Igreja do Espírito Santo (Arcos de Valdevez)
 Igreja Matriz de Arcos de Valdevez
 Espigueiros de Soajo
 Paço de Giela
 Igreja do Vale
 Santuário da Senhora da Peneda
 Casa das Artes
 Quinta do Couto
 Casa-Memória do Escritor Tomaz de Figueiredo (Casa de Casares)
 TORNEIO DOS ARCOS https://www.wikiwand.com/pt/Torneio_de_Arcos_de_Valdevez
 «Site oficial da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez»
 «Portal das Freguesias»

