Igreja Velha do Peral (séculos XV a XVII)

Calendário 12 a 24 de julho de 2021
Aims São objetivos desta intervenção, a execução com base em sondagens
arqueológicas manuais: (1) caraterizar o edificado associado ao antigo templo; (2)
identificar e estudar do ponto de vista antropológico um conjunto limitado de
enterramentos correspondentes à necrópole associada ao templo, que permitam entre
outros aspetos balizar cronologicamente a sua utilização; (3) Consolidar as estruturas
murárias em estado de ruína para garantir a sua conservação num contexto de
valorização pública do sítio.
Localização Em elevação situada 500m a susudoeste da aldeia do Peral e a 100m a
norte do IC8, no município de Proença-a-Nova.
Programa Escavação arqueológica (12 dias).
Equipa de escavação arqueológica Diretor da escavação: Fernando Henriques ■ Codiretor: Francisco Henriques ■ Antropólogo: Francisco Curate ■Técnico de Arqueologia:
Nuno Félix ■ Participantes (total): 6.
O sítio
O monumento foi identificado, enquanto sítio arqueológico, em 2017. Na altura, o lugar
encontrava-se envolvido por pinhal e densa cobertura arbustiva. Na CMP 302, encontrase assinalado como ruína, num ermo e sem outras construções por perto.

Este tipo de monumento religioso, isolado, localizado no campo, a alguma distância de
qualquer comunidade, e em ruínas, integra, a nível concelhio, um conjunto de outros
sítios com as mesmas características como são os casos de Ervideira (Maxiais) dado
como o lugar da antiga capela de São Pedro, o sítio O Santo (Alvito da Beira) tido como
o lugar da antiga capela de São Lourenço ou o sítio do Espirito Santo (São Pedro do
Esteval) dado como o lugar da Igreja Velha de São Pedro do Esteval (CNS 28172).

O monumento tem planta retangular, com uma construção adjacente, no lado sul,
interpretada, provisoriamente, como sacristia. A estrutura é em alvenaria de xisto, com
aglutinante. Encontra-se em ruína com derrubes para o interior e exterior. As paredes
que restam apresentam alturas diversas. Não é possível determinar o número de águas
do telhado. A construção tem três compartimentos: capela-mor, nave e sacristia.
A ligação entre a capela-mor e a sacristia encontra-se emparedada. A ligação da capelamor com a nave, única, foi estreitada por paredes, dando lugar a uma porta comum. Não
é de excluir a hipótese que após a perda da função original (templo) passasse o lugar a
ter outros usos.
Ao longo dos últimos anos têm sido encontradas moedas nas imediações deste templo
que vão, temporalmente, desde o final do séc. XV a 1724. Numa outra ocasião de
trabalhos agrícolas “apareceu um esqueleto ainda com cabelo na cabeça” e no lado
norte da capela-mor, a cerca de três metros da construção, umas grandes lajes de xisto.
Na imagem seguinte: vista do estado atual da estrutura.

Sobre o sítio
A primeira notícia acerca deste velho templo, de que temos conhecimento, data de 1620
e consta de um manuscrito de Pedro Nunes Tinoco, intitulado Plantas e perfis das
igreias e vilas do Preorado do Crato. Neste documento é referido que o autor, arquiteto
Pedro Nunes Tinoco, visitou as fábricas das igrejas do priorado do Crato a mando do
Governador Frei Manuel Carneiro, no ano 1615.
Pedro Nunes Tinoco afirma que “junto avila da proença termo dela estão duas fregezias
distância de duas para tres legoas hua se chama S. pedro outra S. tiago asquais são
mui pequenas por avere sido antigamte ermidas estão mui danificadas e a rezão porq
delas não fis plantas” (Tinoco, 1620:2). Um pouco mais à frente acrescenta que “neste
livro não vão traçadas as plantas da igreja da comenda de S. pedro do esteval e S. tiago
do peral” (Tinoco, 1620:3). Seguidamente afirma que “a fregezia de S. tiago tem
sinquenta e sinco vezinhos esta muito danificada e caindo e a fregezia de S. pedro tem
sessenta vezinhos está da mesma sorte por sere antigas e quazi todas as fregezias
tirando as que estão nas vilas não tem retabolos ne outras couzas necessarias ao culto
devino que todas tenho por lembrança e as não pondo neste livro por não tere lugar e
asi darei delas relasão todas as vezes que se me pedir” (Tinoco, 1620:8).
Este documento informa-nos que a igreja velha do Peral era pequena, por ter sido
primitivamente uma ermida, e que à data de 1620 se encontrava em mau estado de
conservação, “muito danificada e caindo”, e que não tinha retábulos nem outras “cousas”
necessárias ao culto. Nas ilustrações, constata-se que todas as igrejas tinham uma
única nave, exceto a igreja matriz de Proença-a-Nova. As plantas eram, na essência,
semelhantes: uma nave, com dois altares, e duas ou três portas; a capela-mor com um
altar e porta (s) de acesso às sacristias laterais (uma ou duas). O acesso à sacristia
fazia-se exclusivamente através da capela-mor. As igrejas representadas neste
manuscrito, correspondentes ao atual concelho de Proença-a-Nova, são a igreja matriz
de Proença-a-Nova e as igrejas da Nossa Senhora da Conceição (Sobrainho dos
Gaios), da Nossa Senhora do Olival (em Proença-a-Nova) e do Espírito Santo.
A referência seguinte, datada de 1708, consta em A Corografia Portugueza e
Descripçam Topografica do Famoso Reyno de Portugal do padre António Carvalho da
Costa. Na página 586, este autor afirma que “o termo defta Villa [Proença-a-Nova] tem
duas Freguezias, que faõ a de S. Pedro do Ezteval, curado que tem de renda dous mil
reis, hum moyo de trigo, vinte almudes de vinho, & para a fabrica huma arroba de cera,
& hum alqueire de azeite. A outra Freguezia he da invocação de Santiago, & tem hum
Cura com a mefma renda”.
Se a igreja em 1620 estava muito danificada, como descrito, cerca de século e meio
depois a sorte não parece ser melhor. O pároco qualifica-a como velha e mal reparada.

O terceiro documento foi subscrito por Pedro Rolão (?), pároco de Peral, em 22 de
outubro de 1759. À data, a igreja pertencia ao Grão-Priorado do Crato e era termo de
Proença de Proença-a-Nova. Na resposta à quinta pergunta do questionário, o
manuscrito documenta que “a igreja desta freguesia é duma só nave muito velha / e mal
reparada situada fora do lugar em um deserto / o seu orago é S. Tiago menor tem
somente dois al / tares um do orago outro de Nossa Senhora do Rosário / não
irmandades algumas tem”.
A caracterização de 1759, nas Memórias Paroquiais, corresponde ao que ainda hoje
podemos observar no local da Igreja Velha do Peral. Está situada num ermo, tem uma
única nave e dois altares (um na capela-mor outro no lado da Epístola). Este documento
regista a existência de uma capela, dedicada a São Pedro, junto à povoação do Peral.
Não se rejeita a hipótese da referida capela se ter transformado na atual igreja matriz do
Peral. No seu interior conservam-se as imagens de São Pedro, de São Sebastião e de
São Tiago.
Na Monografia de Proença-a-Nova, o padre Manuel Alves Catharino (1933) afirma que a
freguesia do Peral foi constituída no séc. XVI, pouco depois da criação da freguesia de
São Pedro do Esteval em 1554. Antes da autonomização, integravam ambas o território
da freguesia de Proença-a-Nova. Neste estudo não há referência à Igreja Velha do
Peral.
O sítio da Igreja Velha do Peral não consta no Estudo de Impacte Ambiental do IC8
Proença-a-Nova / IP2, executado em 2001 (Gervásio 2002), nem no relatório final do
acompanhamento arqueológico (Gonçalves, 2011) da empreitada de construção do lote
7 do IC8 (Proença-a-Nova / Perdigão), com aquela ou outra designação.
Fontes de informação
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