
Igreja de São Tomé de Cunha Baixa
A Igreja Paroquial de Cunha Baixa fica no meio da localidade. Tem por orago São 
Tomé, possuindo três altares: o altar-mor, na capela-mor do templo, e dois laterais, na 
nave central, junto ao arco triunfal, um dedicado a Nª Srª do Rosário e Menino Jesus e 
o outro a São João Baptista. Tem erecta uma Irmandade sob a invocação do Menino 
Jesus.
O retábulo dos altares é reconhecidamente de estilo neoclássico, do século XIX, onde O retábulo dos altares é reconhecidamente de estilo neoclássico, do século XIX, onde 
sobre o branco dominante reluz o dourado nos jarrões florais, nos frisos e cornijas, nas 
bases e nos capitéis compósitos das colunas, constituindo um conjunto de 
deslumbrante e sumptuosa beleza que envolve o amplo camarim de resguardo à 
imagem do Sagrado Coração de Jesus sobre trono de 4 degraus.
De planta longitudinal, compõe-se por capela-mor e nave, separadas por arco triunfal, 
e com baptistério em corpo saliente.
AA sua traça é de finais do século XVIII e mostra uma gramática decorativa de 
ambiência geral do século que a viu construir, mas exibindo já alguns elementos que 
vêm a popularizar-se no século seguinte.
NaNa fachada, delimitada por pilastras de cunhal rematadas por coruchéu, rasga-se a 
portada com moldura encimada por janela de verga de arco rebaixado que antecede 
frontão movimentado rematado por cruz. No lado esquerdo, recuada, ergue-se a torre, 
quadrangular, de três corpos com vãos sineiros no mais alto e óculos nos anteriores. A 
torre termina em balaustrada com coruchéus nos cantos e coroamento bulboso.
Restaurada nos inícios do século é um exemplar maior da magnífica arquitectura 
religiosa do concelho.
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