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ESGLÈSIA DE SANTA MARIA DE SINEU

Santa  Maria  de  Sineu  constitueix  el
monument més rellevant  del  patrimoni
arquitectònic  de Sineu.  L’edifici  d’estil
gòtic es  va  construir  al  segle  XIII.
L’església fou víctima d'un incendi l'any
1505 i es va tornar a aixecar. Els anys
1880  i  1881,  aquest  temple  va  ser
sotmès a importants obres d'ampliació,
entre  les  quals  destaca  la  nova
capçalera i el transepte. 

La façana principal  és austera, està dividida amb cinc cossos per quatre motllures
horitzontals.  A  la  portada  és  on  es  centra  la  decoració,  amb  arquivoltes  ogivals
(apuntades) i  un arc escarser (60º d’abertura) i decoracions amb relleus de formes
vegetals i animals . 

L'interior del temple està format per una
nau  longitudinal (dels  peus  a  la
capçalera)  amb  capelles  laterals.  A
partir  de  l’arc  que  dona  pas  a  la
capçalera,  on  hi  podem  llegir  1880,
podem  veure  l’ampliació  de  l’església
que es va fer al segle XIX:  els braços
del  transepte (perpendicular  a  la  nau
longitudinal)  i  un  cimbori de  base
octogonal sobre trompes a la intersecció
de les naus. La coberta és de volta de
creueria i arcs ogivals. 

L'església està presidida per la imatge gòtica de la Mare de Déu de Sineu. La quarta
capella  de l'esquerra és la Capella  Fonda,  que està coberta per una cúpula sobre
petxines

Actualment l’interior de l'església es troba totalment restaurat, s'hi han instal·lat vitralls
que mancaven, i, a més, s'han restaurat les peces de l'antic retaule.



El  campanar va  ser  construït  l'any  1549.  Està  separat  de  l'església  però  es
comuniquen  per  un  pas  elevat  i  cobert  que  el  poble  anomena  "pontet  de  Santa
Bàrbara". 

Sobre la seva planta quadrada s'aixequen 7 cossos separats per motllures que acaben
en un coronament piramidal, les obertures són d’arcs ogivals.

Just devora l'església es pot a veure el monument a  sant Marc, l’escultura data de
1945. És un lleó alat, símbol de l’evangelista Sant Marc, patró de Sineu.

Activitats

1.- De quantes capelles consta la nau interior del temple?

2.-  Quin  tipus  de  polígon  conforma  el  cimbori  (construcció  de  planta  poligonal  o
cilíndrica que s'aixeca sobre la intersecció de dues naus d'un edifici per donar llum a
l'interior,  pot  servir  de  base  d’una  cúpula)  de  l’església.  Dibuixa  el  polígon.  Que
mesuren els seus angles interiors? Calcula els seu nombre de diagonals, i el nombre
d’eixos de simetria?

3.- Esbrina per què el campanar de Sineu està decantat
de  l’església.  Qui  eren  els  que  es  volien  emportar  el
campanar? Quin dia de la setmana aprofitaren? Quants
metres el decantaren?


