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RESUMO 

 

O presente projeto foi desenvolvido no contexto de um estágio na Divisão 

Municipal de Museus e Património Cultural da Câmara Municipal do Porto, no âmbito 

de um estágio curricular do Mestrado em História da Arte Portuguesa na Faculdade de 

Letras da Universidade do Porto, e consiste na criação de um itinerário turístico em 

formato de app móvel com um roteiro pelas casas nobres do Centro Histórico do Porto.  

Parte do nosso trabalho baseou-se em pesquisa bibliográfica, já que alguns dos 

edifícios abordados já foram estudados, o que nos permitiu dar forma à pesquisa e aos 

estudos realizados ao longo do tempo, aplicando- a num produto e desta forma dando-lhe 

uma maior utilidade, num suporte acessível ao grande público e a quem não é formado 

na área da História da Arte. A outra parte do trabalho foi executada através de trabalho 

de campo, de forma a que pudéssemos realizar uma análise dos edifícios por nós mesmos. 

O objetivo deste projeto consiste na proposta de uma ferramenta informativa, 

visando a interatividade, que seja exequível, viável e inovadora, direcionada para os 

turistas, mas também para os habitantes locais da cidade. Esperamos que este projeto 

posso vir a contribuir para a valorização destes nossos bens patrimoniais funcionando 

enquanto um impulso no turismo regional e no próprio comércio local. 

 

Palavras- chave: Arquitetura; Casa Nobre; Porto; Itinerário; App 

 

ABSTRACT 

 

This project was developed through an internship at the Municipal Division of 

Museums and Cultural Heritage of the Porto City Council, within a curricular internship 

of the Master in History of Portuguese Art at the Faculty of Arts of the University of 

Porto, and consists in the creation of na itinerary in a form of a mobile app format with a 

script that shows the noble houses of the Historic Center of Oporto. 

Part of our work was based on an inductive approach in the sense that someof the 

buildings hav already been studied and analysis carried out by a research work, being able 

to "shape" the Inventory of other authors using the existng information and giving it 

greater utility by placing it in a more accessible medium to the general public and to those 

who are not trained in the area of Art History or Patrimonialization, and that, otherwise 
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would probably never be interested. The other part of the work was accomplished 

according to a deductive approach, in which the analysis of the buildings was carried out 

by us. 

The purpose of this project is the proposition of an informative tool, aiming at 

interactivity, which is feasible, viable and innovative, at tourists, but also for the local 

inhabitants of the City, leading to the possibility of being completed more complex way 

and enriched through the coverage of a greater number of homes and locations. 

We hope that this project can contribute to the enhancement of our heritage as a 

boost in tourism and in the region's own local commerce. 

 Key Words: Architecture ; Manors; Porto; Itenerary; App 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

A investigação e estudo das habitações constituem uma importantíssima 

ferramenta na compreensão dos costumes e gostos, o que por sua vez nos ajuda a entender 

as sociedades, o seu estilo de vida e desta forma permite-nos compreender melhor as 

épocas passadas.  

Nas casas que abordámos ao longo deste projeto está patente parte do estilo de 

vida das sociedades que nos antecederam, e foi a vontade pessoal de querer partilhar e 

comunicar este património, rico em memórias, que nos levou a criar um itinerário 

turístico- cultural destas mesmas arquiteturas no Centro Histórico do Porto.  

Desta forma, o presente relatório, bem como o Projeto que é exposto, constituem 

o produto final de um trajeto académico aliado àquilo que foi o estágio desenvolvido na 

Câmara Municipal do Porto (instituição de acolhimento), no âmbito do Mestrado em 

História da Arte Portuguesa, cujos orientadores foram: Professora Doutora Lúcia Maria 

Cardoso Rosas, Professor Manuel Joaquim Moreira da Rocha, docentes na Faculdade de 

Letras da Universidade do Porto e o Dr. Manuel de Sampayo Pimentel Azevedo Graça, como 

supervisor da instituição de acolhimento. 

Foi durante o primeiro ano de Mestrado que tivemos contacto com o nosso objeto 

de estudo, as casas nobres, mais precisamente no âmbito do projeto para Exposição 

Virtual Sabrosa: Território e Património do Alto Douro Vinhateiro, alojado na 

plataforma Google Culture Institute1. Para este projeto, optamos pela temática das Casas 

Nobres devido essencialmente ao gosto pessoal pela arquitetura civil, tema que durante a 

licenciatura não tivemos oportunidade de aprofundar, e daí ser ainda um campo ainda 

pouco explorado, quando comparado com arquitetura religiosa, e no qual gostaríamos de 

nos especializar.  

A investigação sobre as casas senhoriais durienses viria a despertar-nos a atenção 

para a preservação deste tipo de património, nomeadamente o da nossa cidade natal, o 

Porto. Enquanto licenciados em História da Arte e futuros profissionais na área, é nosso 

dever perceber que que temos a obrigação de alertar para o facto de que estes bens são 

parte do nosso património e possuem a capacidade de valorizar a oferta cultural da região, 

e não existe melhor meio de viabilizar a conservação deste tipo de património do que 

                                                           
1  https://www.google.com/culturalinstitute/beta/exhibit/7QKi4Qlq79p_LA?hl=pt-PT Consultado a 

07/09/2017 às 14.55h 

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/exhibit/7QKi4Qlq79p_LA?hl=pt-PT
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colocá-lo no campo turístico, já que atualmente este se movimenta sobretudo pelo 

interesse na cultura e nos lugares históricos. Assim percebemos que a melhor forma de 

comunicar, salvaguardar e promover este património cultural era através de um itinerário 

turístico, com o objetivo de servir de incentivo na defesa da nossa herança cultural, 

podendo assim criar um projeto no qual fosse possível conciliar as minhas paixões: o 

empreendedorismo, a história da arte e a arquitetura nobilitada.   

Relativamente à zona geográfica, inicialmente pensámos em abranger todo o 

concelho do Porto, contudo rapidamente nos apercebemos que devido à natureza deste 

trabalho, ou seja às limitações de tempo, e a outras questões metodológicas, não 

conseguiríamos terminar o projeto a tempo e com qualidade se envolvêssemos todo o 

concelho. Foi assim que optamos por delimitar o espaço àquilo que é o Centro Histórico 

do Porto, como é explanado mais aprofundadamente no capítulo referente ao Itinerário.  

No que toca à estrutura do presente relatório esta divide- se em 15 capítulos 

principais, seguidos de alguns subcapítulos.  

A primeira parte foi reservada à introdução e explicação de todo o projeto, ou seja 

a questões metodológicas e referentes ao estágio propriamente dito no qual fora 

desenvolvido o nosso produto.  

A segunda parte, por sua vez, concentra- se num enquadramento geral da temática, 

contando com um estado da arte sobre o tema de trabalho, e um breve contexto acerca do 

que é o Património Cultural e em que se baseia o turismo na nossa cidade, para que se 

perceba a relevância de ambos os conceitos enquanto apoio na nossa criação.  

Relativamente aos dois últimos capítulos, estes são aqueles que verdadeiramente 

dão corpo e teor a todo o trabalho, já que é aqui que nos debruçamos sobre o objeto de 

estudo em questão, bem como sobre o produto que nos propusemos a criar. O 3º capítulo 

consiste na apresentação daquilo que é o nosso objeto de estudo, começando com uma 

breve introdução à sua terminologia e significado, sendo abordada a origem destas casas 

para que se compreenda a história e a evolução destas arquiteturas, tendo concentrado um 

dos subcapítulos naquilo que é a casa da época barroca, uma vez que a maioria das casas 

estudadas e selecionadas pertencem ao século XVIII. 

 Por fim foram selecionados os quatro elementos principais e mais característicos 

destas casas: a fachada, a capela, a escadaria e a pedra de armas, para que seja 

compreendida a importância de cada um.  

A última parte do relatório incide na questão da comunicação patrimonial onde é 

explicado o processo no desenvolvimento do protótipo da app que nos propusemos a 
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criar, bem como uma justificação da seleção de casas abrangidas pelo roteiro, seguida das 

fichas de inventário referentes a cada uma.  

Posteriormente foram criados dois roteiros, nomeadamente a rota principal que 

abrange todas as casas nobres dentro do Centro Histórico, e a rota das pedras de armas 

que apenas engloba as casas cujas pedras de armas se mantiveram preservadas ao longo 

dos anos, uma vez que este é um dos grandes atrativos para muitos turistas que apenas 

querem visitar as arquiteturas com brasão. Estes roteiros foram escritos como base para a 

criação do percurso sugerido na app móvel que funcionará através do GPS com um mapa 

georreferenciado.   

Por fim o último subcapítulo é reservado à explanação minuciosa da aplicação 

móvel. 
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2. ESTÁGIO 

 

Não é tarefa simples, a da seleção de uma temática para o projeto final de 

Mestrado em História da Arte, dada a imensa panóplia de assuntos por abordar. Um 

projeto final de Mestrado implicava trabalhar uma temática onde fosse possível conseguir 

conjugar os saberes e o conhecimento alcançados ao longo de todo o percurso académico 

com os interesses pessoais, para que exista um total gosto e empenho naquela que poderá 

vir a ser a criação de uma ferramenta estimulante, interessante, e sobretudo, de utilidade.  

Perante as opções de redigir uma dissertação ou realizar um estágio curricular, a 

escolha pelo estágio justificou-se pela vontade de concretizar um trabalho de vertente 

prática que possibilitasse o contacto direto com o mundo de trabalho. 

 O facto de termos optado por trabalhar num projeto que ajudasse no impulso do 

turismo e na salvaguarda destes bens, relacionou-se, também, com o facto de que, 

concluídos a Licenciatura e o primeiro ano no Mestrado em História da Arte, passou a ser 

evidente a importância da consciencialização para a salvaguarda do património nacional, 

enquanto testemunhos da história. E para que isso acontecesse seria necessário manifestar 

que o património que abordamos consiste num precioso tesouro patrimonial com aptidões 

de desenvolver e enriquecer ainda mais a oferta cultural do Porto. 

 Decidido o projeto em que iriamos trabalhar, foi feita a proposta à Câmara 

Municipal do Porto para que nos aceitasse como estagiária. Depois de confirmado o 

estágio e atribuído um supervisor, neste caso o Dr. Manuel de Sampayo Azevedo Graça, 

Técnico Superior de História da Arte, estaria na altura de iniciar o estágio que começaria 

por volta do mês de Outubro de 2016 nas instalações da Casa Tait. Uma vez que o nosso 

projeto dependia de muito trabalho de campo, bem como em bibliotecas e arquivos optou-

se por reuniões pontuais, quando fosse necessário o auxílio do nosso supervisor. 

 

 

2.1 Metodologia 
 

Metodologicamente o nosso trabalho dividiu-se em diferentes etapas, 

nomeadamente a de pesquisa bibliográfica, o trabalho e pesquisa de campo e finalmente 

a altura em que se reuniram ambos os conhecimentos na criação de um projeto.  
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Inicialmente começamos por distribuir uma série de questionários por nós 

elaborados a alguns turistas e habitantes da cidade, para que conseguíssemos 

compreender qual os pontos principais de interesse de uns e outros, bem como a opinião 

acerca de uma possível rota de casas brasonadas, pela necessidade de adquirir provas mais 

concretas, que justificassem conferir a importância de um roteiro deste género.  

No total foram preenchidos 16 questionários, nos quais eram feitas questões 

relativas à opinião acerca da oferta turística no Porto, bem como acerca da opinião da 

relevância de uma rota de Casas Nobres. Depois de analisados os questionários 

concluímos que é nulo o número de pessoas que considera o Porto um centro turístico de 

pouca ou nenhuma importância, sendo que 33% responderam que o consideravam 

importante, e 75% respondeu que era muito importante. 

Relativamente à atual oferta turística do Porto, de resposta numérica, na qual 5 significa 

excelente e 1 medíocre, 43% dos questionados respondeu com o algarismo 5, ou seja, 

43% considera a oferta turística da cidade excelente; 25% respondeu com o algarismo 4; 

e 18% com o algarismo 3. 

Quando perguntámos a preferência pelas arquiteturas a visitar na cidade, 33% dos 

inquiridos colocou o Paço episcopal como primeira opção, seguido do Palácio de São 

João Novo com 25% de preferências. O Forte de São Francisco Xavier do Queijo e a 

Livraria Lello obtiveram ambos 17% de preferência, e por fim a igreja da Lapa com 8%. 

No que diz respeito ao conhecimento acerca das arquiteturas brasonadas, 62% respondeu 

que conhecia pelo menos uma casa nobre da cidade, sendo que 37% respondeu que não, 

contudo 93% afirmou ter interesse em saber mais.  

Após analisar estes dados concluímos que a totalidade do público inquirido tem 

interesse em saber mais sobre este tema, confirmando que a criação da rota que propomos 

é uma mais- valia para a Cidade2. 

Depois de um feedback positivo através destes resultados tornou-se evidente a 

relevância da criação do itinerário proposto. Partimos então para a análise de uma planta 

da cidade, centrada sobretudo no Centro Histórico, onde foram identificadas todas as 

casas nobres, dentro e nos arredores do centro. Como já foi referido, inicialmente a  

identificação cartográfica das casas, fora pensada de forma a englobar todo o concelho do 

                                                           
2 O modelo de questionário utilizado, bem como os dados analisados em gráficos encontram- se nos 

apêndices.  
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Porto, mas rapidamente nos apercebemos que dada a natureza de curta duração deste 

projeto, tal seria impossível, o que nos levou a optar por selecionar apenas as casas do 

Centro Histórico.  

Feita a seleção, tratámos de criar um modelo de fichas de inventário para obtermos 

a informação completa relativa a cada edifício. Metodologicamente, baseamo-nos em 

alguns modelos de inventário e manuais de terminologia produzidos por entidades estatais 

ligadas à gestão do Património Cultural; de diversa legislação nacional e internacional 

produzida sobre o Património Cultural, bem como referências bibliográficas e orais.  

A segunda fase foi a de pesquisa documental, recorrendo primariamente a fontes 

bibliográficas coletadas em arquivos, informações na Internet, folhetos, artigos, entre 

outros, o que nos permitiu definir os conceitos mais importantes do projeto, 

nomeadamente a definir o nosso objeto de estudo, e tudo o que a ele está associado, bem 

como nos auxiliou na recolha de informações acerca, não só de algumas das arquiteturas 

em questão como das próprias famílias que as habitaram. 

Recorremos ainda ao trabalho de campo, para comprovação de certas informações 

recolhidas online e em arquivos, bem como para a recolha fotográfica das casas 

selecionadas permitindo- nos assim realizar a nossa própria análise dos edifícios, 

sobretudo dos mais desconhecidos e sem informações disponibilizadas. Nesta fase 

percebemos o quão necessário era dominar a toponímia da cidade, e compreender 

eventuais alterações que tivessem ocorrido, e de que maneira isso poderia ter influenciado 

estes edifícios. É neste sentido que importa referir a planta de Augusto Gerardo Telles 

Ferreira (1892), a qual é utilizada ao longo das fichas de inventário para que possa ser 

feita a comparação entre a malha urbana então desenhada e a atual, através de imagens 

satélite via Google Maps.  

À medida que íamos estudando e analisando os edifícios e as famílias, íamos 

preenchendo as respetivas fichas de inventário, até que por fim compilamos toda essa 

informação para passar para a última fase, ou seja a da criação do roteiro propriamente 

dito. Antes de criarmos o roteiro foi necessário refletir sobre o público-alvo para o qual 

este se destinaria, de maneira a decidir o tipo de expressões e linguagem a utilizar. Através 

dos questionários previamente feitos, percebemos que o público que mais interesse 

demonstrou em realizar uma rota deste género, era maioritariamente constituído por 

turistas numa faixa etária entre os 26 e os 60, que visitam locais com o objetivo de terem 

experiências culturais, e os locais com interesse artístico e histórico, nomeadamente a 

arquitetura.  
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Desta forma concluímos que grande parte do público que poderá vir a utilizar os 

nossos roteiros corresponde a visitantes com algum conhecimento acerca da temática, e 

que portanto compreenderão termos técnicos, sobretudo relativamente à análise dos 

edifícios enquanto peças arquitetónicas. Ainda assim o objetivo do nosso projeto é que 

seja de fácil interpretação para qualquer um que tenha o desejo de aprofundar 

conhecimentos na arquitetura nobre da nossa cidade, ainda que não seja um público 

especializado na área e não conheça o significado de alguns dos termos técnicos, e é neste 

sentido que a nossa app apresenta um separador destinado a fornecer informações sobre 

alguns dos elementos mais importantes que caracterizam estas arquiteturas, possibilitando 

aos menos versados no assunto, adquirirem conhecimentos base sobre alguns dos 

elementos principais destas casas. Depois de consciencializados para que publico- alvo 

se direcionaria o nosso projeto, tratamos de criar o roteiro.  

Criámos um circuito que abrangesse todas as casas nobres na área do Centro 

Histórico, contando ainda com duas outras que, apesar de não se localizarem dentro 

daquele perímetro, lhe estão próximas. Tentamos perceber qual o melhor ponto de partida 

para dar início a este itinerário, e a partir daí foi traçado o percurso pedestre mais fácil de 

realizar, dando a possibilidade ao utilizador da app de passar por todas as casas sem ter 

de fazer grandes desvios ou repetir locais, permitindo assim uma otimização do tempo.  

Em simultâneo apresentamos uma série de pontos de interesse junto a cada casa, 

desde outros monumentos, a instituições, lojas-ícone da cidade até restaurantes e bares 

onde o visitante pode fazer uma pausa.  

Criado o itinerário geral que engloba todas as casas identificadas no Centro 

Histórico e arredores, decidimos criar uma alternativa a este, para os visitantes com 

interesses mais específicos. Através dos questionários percebemos que um dos elementos 

destas casas que mais curiosidade gera e que mais gente atraí é a pedra de armas, e foi 

neste sentido que desenhamos um outro percurso englobando apenas as casas cujos 

brasões permaneceram nas fachadas.  

Para além destes dois percursos alternativos do roteiro, e como é explanado no 

capítulo referente à app, prevemos ainda que o utilizador possa fazer um percurso livre à 

sua escolha tendo a possibilidade de usar a opção de criar uma rota própria, de maneira a 

dar liberdade ao utilizador para criar o seu próprio itinerário. 

Estudada a temática, analisadas as arquiteturas a abordar e traçados os percursos, 

tratamos de começar a desenhar o protótipo da aplicação móvel através do programa 

sketch. 
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Devido ao prazo de entrega e ao facto de não dominarmos a área do desenho 

gráfico nem programação, pretendemos vir a melhorar este protótipo, para que possa 

posteriormente ser utilizado como proposta de investimento, e quiçá passar de um 

protótipo para uma verdadeira aplicação pronta a usar. 

 

 

2.2 Objetivos 

 

O principal objetivo do nosso projeto é o de elaborar um Itinerário que englobe as 

Casas Nobres da Cidade do Porto, mais precisamente do Centro Histórico, através de dois 

percursos, projetado de maneira a funcionar enquanto aplicação para dispositivos móveis.  

Relativamente aos objetivos específicos, estes foram divididos em partes, para que 

nos fosse mais fácil organizar o nosso trabalho.  

Antes de mais foi necessário entender as casas, começando por reconhecer a 

terminologia; estudar a origem destas casas; entender questões relacionadas com a sua 

construção; compreender a sua relevância social na cidade, dominar algumas questões 

relacionadas com o turismo, de forma a que depois de feito um levantamento das casas a 

integrar o inventário consigamos fundamentar a potencialidade destas enquanto possíveis 

atrações turísticas, promovendo o interesse pela história local, genealogia e heráldica; e 

por fim, organizar o próprio roteiro, refletindo sobre todas as questões inerentes a este 

planeamento.  

 

2.2.1 Entendimento do Objeto 

 

•Identificar o sentido e terminologia dos termos: Solar, Casa Nobre, Quinta, Paço, 

Palácio, Torre: 

 - Existem semelhanças e/ ou diferenças entre as tipologias? 

 

•Origens das torres medievais: 

-Perceber a função destas arquiteturas e cultura na origem da sua construção. 

-Perceber a função dos espaços que compõem estas arquiteturas. 

-De que forma se deu a evolução da torre senhorial medieval para a casa nobre 

dos séculos posteriores.  
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•Compreender a conceção da casa nobre do Porto:  

-A sua encomenda. 

- Qual a cultura arquitetónica de quem encomenda. 

-A casa enquanto afirmação de poder. 

-A forma do edifício (a nível das fachadas, volumes e escalas) 

 

•Estudar a genealogia de cada uma das famílias 

-Reconstituir e conhecer as origens sociais e familiares dos titulares das casas.  

 

•Elaborar um inventário das casas nobres do Porto 

-Analisar artística e arquitetonicamente cada uma das casas.  

-Perceber de que forma se organizam espacial e funcionalmente os espaços. 

 

 

2.2.2 A Rota 

 

•Identificar a importância social, económica, social, artística e religiosa da Cidade ao 

longo do tempo: 

 - Desenvolver o interesse pela história local. 

 - Promover a genealogia e heráldica local.                                                                    

 

• Identificar, no turismo, quais os maiores pontos de interesse: 

-Concluir de que maneira pode o turismo constituir uma forma de meio de 

proporcionar a conservação do património, sobretudo o cultural. 

- Entender como pode, o turismo, funcionar enquanto estímulo para a renovação 

de atividades. 

 

•Justificar a potencialidade destes imóveis: 

-De que forma podemos considerar que estas arquiteturas constituem um valioso 

património. 

- Perceber se a difusão do conhecimento sobre estas casas pode enriquecer a oferta 

cultural do Porto. 

- Refletir de que forma poderá um itinerário acerca destas casas contribuir para o 

desenvolvimento da Cidade. 
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-Criar um itinerário com monumentos menos conhecidos e característicos da 

Cidade. 

- Como aumentar a sustentabilidade do produto turístico. 

- Apelar ao destino Porto. 

- Como atrair novos turistas e antigos visitantes. 

 

•Organização da rota: 

 - Pesquisa dos componentes atrativos. 

 - Seleção das Casas  

 - Definição do percurso. 

 - Formas de locomoção.  

 - Comercialização da rota. 
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3.  REFLEXÕES PARA UM ROTEIRO DAS CASAS NOBRES 

 

Para criar um itinerário que vise a salvaguarda e valorização de determinados bens 

patrimoniais, consideramos necessário em primeiro lugar compreender os conceitos 

inerentes àquilo que pretendemos defender, e para isso começamos por realizar algumas 

leituras que nos permitissem compreender conceitos como Património, Turismo, e até 

Inventariação. É neste sentido que destacamos a obra de François Choay, A Alegoria do 

Património3, que nos introduziu na temática patrimonial, ao delinear o percurso de toda 

a evolução da conceção de monumento. A autora defende que a ideia de património se 

tem alterado, e continua a expandir-se, sempre em conformidade com as diferenças de 

cultura e é dessa forma que a condição de património passou a abranger diversificadas 

manifestações culturais, o que nos levou a concluir que o que as une é a capacidade de 

representar valores e necessidades que estabelecem vínculos entre passado e presente.  

Também na publicação de Natália Fauvrelle- De Paisagem a Património- a 

classificação como processo de musealização da paisagem, onde são abordadas várias 

questões relacionadas com a problematização da diferença entre musealização e 

patrimonizalição, onde a autora nos alerta para o sentimento de “urgente preservação”, 

que nos tem levado a um alargamento daquilo que se valoriza:  

Ora o conceito do que é ou não património alterou-se profundamente e, de uma 

conceção monumentalista e patriótica, evoluiu-se para uma visão globalizante, 

abarcando os mais diferentes sectores da vida atual – deixam de se considerar, apenas, 

os monumentos isolados e marcantes, para valorizar o espaço urbano e rural, a 

paisagem, os objetos da vida quotidiana, o imaterial4. 

Todas estas obras foram fulcrais no entendimento da teorização e problematização 

da conceção de Património e da sua evolução, tal como a de Carlos Alberto Ferreira de 

Almeida5, torna- se fundamental na perceção, não apenas de conceito de Património como 

na forma de inventariar o mesmo. Como é defendido pelo autor, é necessário acompanhar 

                                                           
3 CHOAY, Françoise- A Alegoria do Património. Lisboa: Edições 70, 2008 

4 FERREIRA, Natália Maria Fauvrelle da Costa- Quintas do Douro- As Arquiteturas do Vinho do Porto. 

Dissertação de Mestrado em História da Arte, apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 

Porto, 1999, p. 161 

5 ALMEIDA- Carlos Alberto Ferreira de- Património, o seu entendimento e a sua gestão. Porto: Edições 

Etnos, 1998 
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uma série de normas para que não se caia no chamado “Complexo de Noé” em que tudo 

se quer conservar e preservar.  

Ao referir Carlos Alberto Ferreira de Almeida, importa também mencionar Mário 

Barroca que veio desenvolver o seu estudo ao aprofundar as temáticas já introduzidas por 

ele. Por exemplo, na obra Torres, Casas-Torres ou Casas-Fortes: A Conceção do Espaço 

de Habitação da Pequena e Média Nobreza na Baixa Idade Média (Séculos. XII-XV)6, o 

autor afirma a função residencial que as torres senhoriais detinham, focando- se nos 

primórdios deste tipo de fortificação. 

Mais específico e focalizado em território nacional é a obra 100 anos de 

Património: Memória e Identidade7, coordenada por Jorge Custódio, que se debruça 

sobre o desenvolvimento das políticas patrimoniais em território nacional, versando 

vários dos inventários que se realizaram.  

Em simultâneo com esta análise bibliográfica, foi também consultada, não só a 

legislação portuguesa como Cartas e Convenções sobre o Património, tendo sido alvo de 

análise exemplos como a Carta Europeia do Património Arquitetónico de 19758; a Carta 

De Cracóvia de 20009 e a Carta sobre a salvaguarda de cidades históricas de 198710. 

 

 

3.1 Notas Sobre o Tema Casas Nobres 

 

Neste capítulo introdutório pretende-se abordar as monografias e artigos 

científicos consultados que abordam a mesma temática que nós. Esta reflexão permitiu-

nos aguçar conhecimentos e compreender com um maior nível de profundidade as 

variadas ideias e conhecimentos dos vários autores.   

                                                           
6 BARROCA, Mário Jorge – Torres, Casas-Torres ou Casas-Fortes: a conceção do espaço de habitação 

da pequena e média nobreza na Baixa Idade Média (séculos. XII-XV). Coimbra: Rev. de História das Ideias, 

1997 

7 CUSTÓDIO, Jorge- 100 anos de Património. Lisboa: Instituto de Gestão do Património, 2010 

8http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/cartaeuropeiapatrimonioarquitectonico1975.pdf 

Consultada a 05/08/2017 às 20.29h  

9 http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/cartadecracovia2000.pdf Consultada a 

05/08/2017 às 21. 03h  

10http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/cartasobresalvaguardacidadeshistoricas1987.pd

f Consultada a 05/08/107 às 21.01 

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/cartaeuropeiapatrimonioarquitectonico1975.pdf%20Consultada%20a%2005/08/2017
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/cartaeuropeiapatrimonioarquitectonico1975.pdf%20Consultada%20a%2005/08/2017
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/cartadecracovia2000.pdf%20Consultada%20a%2005/08/2017%20às%2021
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/cartadecracovia2000.pdf%20Consultada%20a%2005/08/2017%20às%2021
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/cartasobresalvaguardacidadeshistoricas1987.pdf%20Consultada%20a%2005/08/107
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/cartasobresalvaguardacidadeshistoricas1987.pdf%20Consultada%20a%2005/08/107
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A corpora documental utilizado ao longo deste projeto foi sendo orientada para 

pontos concretos, como a análise de conceitos como Património e Património Cultural, 

Inventário, Solares, e ainda para a conceção de um Itinerário.  

Relativamente às fontes que permitiram a compreensão dos conceitos acima 

mencionados, a nossa consulta foi iniciada através da pesquisa bibliográfica com 

significados objetivos como é o caso das várias enciclopédias e dicionários que nos 

consciencializaram para a variedade e complexidade de definições existentes.  

No que diz respeito à arquitetura civil nobre, existem publicações que abordam as 

casas nobres portuguesas, como Solares Portugueses, de Carlos Azevedo11, que nos 

apresenta uma caracterização daquilo que é a casa nobre e da evolução que esta foi 

sofrendo, ou a obra Casa Senhoriais Portuguesas: Roteiro da Viagem de Estudo de 

Francisco de Azeredo12, cujo conteúdo é bastante explícito naquilo que toca a passar uma 

ideia geral das características e contexto destes solares em território nacional.  

Consultamos também a obra Construir, Habitar: A Casa Medieval, Sílvio 

Conde13, ainda que de forma breve uma vez que este se focaliza sobretudo no espaço 

geográfico do sul. Esta obra é uma coletânea de outros artigos do autor, mais 

especificamente de outros oito textos. O autor aborda questões relacionadas com os 

espaços internos da casa bem como nomenclaturas construtivas; e ainda a dissertação de 

Maria Isabel de Noronha Azeredo Pinto Osório- Cidade, plano e território. Urbanização 

do plano intra-muros do Porto (séculos XIII- 1ª metade XIV)14, na qual é realizada uma 

investigação sobre a cidade, em termos históricos, estudando as épocas anteriores aos 

séculos XII e XIV de forma a perceber a realidade destes, através de uma investigação 

configurada por uma analise do urbanismo como algo supratemporal. A autora vai 

abordar uma série de formas de caracterização do fenómeno urbano na época medieval, 

alertando para o facto de que a análise histórica- urbanística e arqueológica tem sido 

                                                           
11 AZEVEDO, Carlos de- Solares Portugueses. Lisboa: Livros Horizonte, 1988 

12 AZEREDO, Francisco de- Casas Senhoriais Portuguesas: Roteiro da Vagem de Estudo. [s.l]: Instituto 

Internacional dos Castelos, 1986 

13  CONDE, Manuel Sílvio Alves – Construir, Habitar: A Casa Medieval. CITCEM – Centro de 

Investigação Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memória», 2011 

14 OSÓRIO, Maria Isabel de Noronha Azaredo Pinto – Cidade, plano e território. Urbanização do plano 

intra-muros do Porto (séculos XIII- 1ª metade XIV). Dissertação de Mestrado em Arqueologia, apresentada 

à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Vol. I e II, 1994 
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menosprezada. A leitura desta dissertação fez- nos compreender o quão relativo pode ser 

o conceito de cidade medieval. 

Na dissertação de doutoramento Paços Medievais Portugueses: Características e 

Evolução da habitação nobre (século XII a XVI) de José Custódio Vieira da Silva15, 

percebemos que ele entrecruzou os seus estudos com os de Mário Barroca em certos 

aspetos, tendo também estudado desde a questão simbólica dos paços da época medieval 

à sua génese e desenvolvimento semântico. O autor confronta e assemelha os paços 

portugueses com outro tipo de residências estrangeiras, como se poderá perceber ao longo 

do subcapítulo dedicado às origens dos solares medievais. O estudo desta obra é de 

extrema utilidade para a compreensão, não só de como ocorreu a evolução das 

arquiteturas militares e civis medievais na transição para a época Moderna, como pelas 

diferenciações sobre as várias espécies de paços medievais. 

Também Rosa Varela Gomes estudou questões relativas a áreas urbanas com 

muralha e residências apalaçadas e/ou fortificadas cuja origem seria muçulmana, na sua 

dissertação A Corte dos Reis de Portugal no Final da Idade Média16. 

Semelhante à obra de José Custódio Vieira da Silva em certos aspetos é a 

publicação de Ana Marta Feliciano e António Leite A Casa Senhorial como Matriz da 

Territorialidade- A Região de Torres Vedras entre o Tempo Medieval e o Final do Antigo 

Regime17, onde a casa, o território e o tempo medieval constituem os principais motores 

de pesquisa, apresentados através de uma estruturação simbólica e territorial de um tempo 

medieval. A obra tem muito potencial enquanto auxílio para o entendimento da origem, 

morfologia e organização tipológica das casas, uma vez que a matéria aqui em causa 

implica árduo estudo, devido à prática inexistência de vestígios materiais anteriores ao 

seculo XV em território português, que facilitem a compreensão da génese da sua 

formação. Esta mesma obra merece ainda destaque pelo recurso ao cruzamento de outros 

documentos históricos como a iconografia.  

                                                           
15 SILVA, José Custódio Viera da- Paços Medievais Portugueses: Características e Evolução da habitação 

nobre (século XII a XVI). Lisboa: IPPAR, 1995 

16 GOMES, Rita Costa- A Corte dos Reis de Portugal no Final da Idade Média. Lisboa: Difel, imp. 1995 

17 FELICIANO, Ana Marta- A Casa Senhorial como Matriz da Territorialidade- A Região de Torres 

Vedras entre o Tempo Medieval e o Final do Antigo Regime.[s.l]: Caleidoscópio, 2015 



25 
 

A Casa Rural dos Arredores de Lisboa de João Vieira Caldas18 é outra tese de 

leitura imperativa na compreensão da Arquitetura Habitacional da Época Moderna. Com 

relevantes considerações quanto à época Barroca e à sua arquitetura doméstica, mais 

precisamente com incidência no estudo de elementos como as capelas, escadarias, os 

pátios, os recintos híbridos e a água enquanto elemento útil e ornamental.  

Através de uma contextualização geral sobre o valor artístico e sobre a história de 

várias casas nobres em território nacional, Marcus Binney vai fazer uma abordagem sobre 

quem as mandou construir e habitou, acompanhada de uma série de ilustrações do exterior 

e interior destas arquiteturas na sua obra Casas Nobres de Portugal19, apresentando ainda 

uma visão cronológica, de fácil compreensão, dos diversos solares portugueses, que 

auxilia qualquer um que deseje aprofundar os seus conhecimentos nesta área.  

Através da leitura atenta das obras mencionadas, facilmente conseguimos 

interiorizar tudo aquilo que é relevante para a compreensão do estudo das Casas Nobres, 

contudo, após esta primeira análise bibliográfica, deparámo-nos com a prática 

inexistência de estudo sobre as casas nobres na cidade do Porto em termos de análise 

artística e arquitetónica, o que justifica a investigação por nós proposta.  

Verificamos de imediato que em termos globais a arquitetura civil doméstica teve 

de facto alguma atenção por parte dos historiadores, mas numa vertente de abordagem 

direcionada para o caracter sociológico, para a história e genealogia dos proprietários.  

Contudo em termos genéricos é escassa a abordagem de carácter artístico, sendo 

que na prática encontramos alguns estudos relativamente às características gerais destas 

arquiteturas, mas no que diz respeito a ensaios que foquem aprofundadamente a vertente 

arquitetónica e artística das Casas do Porto, são raros os exemplos.  

Uma das publicações de maior destaque é a Dissertação de Mestrado de Manuel 

de Sampayo Graça- Construções de Elite no Porto (1805-1906)20, onde é abordado o 

Porto Oitocentista, mais especificamente a Cidade Almadina, nos finais do século XVIII, 

bem como a nova expansão urbana no século XIX. O autor reflete ainda sobre a própria 

sociedade portuense de Oitocentos e esclarece questões de alta importância para um 

estudo como o nosso, definindo e distinguindo as várias arquiteturas civis, como o 

                                                           
18 CALDAS, João Vieira- A Casa Rural dos Arredores de Lisboa. Porto : FAUP, 1999 

19 BINNEY, Marcus- Casas Nobres de Portugal. Lisboa : Quetzal, cop. 1998 

20  GRAÇA, Manuel de Sampayo Pimentel Azevedo- Construções de Elite no Porto (1805-1906). 

Dissertação apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto,2004 
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Palácio, Paço, Solar, Quinta, Torre, Casa do Mosteiro, Palacete, Quinta de Recreio, entre 

outros. Este tipo de esclarecimento é extremamente importante quando queremos estudar 

Arquitetura Civil para que possamos entender as devidas diferenças e semelhanças entre 

as várias nomenclaturas atribuídas a cada tipo de edificado.  

Nesta mesma Dissertação encontramos ainda uma série de casas nobres do Porto, 

em formato de lista, sobre as quais o autor realiza uma breve abordagem genealógica, 

centrando- se sobretudo na história das famílias proprietárias e na história do próprio 

edifício.  

A publicação de Manuel Joaquim Rocha, Manifestações do barroco português: 

casas e quintas com capela21, é outra das poucas obras cujo foco se centra no caracter 

arquitetónico destas casas, centrando-se num dos fenómenos mais característicos 

decorridos na arquitetura barroca: a anexação de capelas às habitações. 

A Casa Nobre no Porto Nos Séculos XVII e XVIII de Joaquim Jaime B. Ferreira 

Alves22 é outra obra relevante no campo da arquitetura civil portuense, passando pela 

casa- torre da época medieval até à era do neoclássico. 

Mais antiga ainda que esta publicação, é a de António Lambert Pereira da Silva- 

Nobres Casas de Portugal23, onde um dos capítulos é reservado para a abordagem de 

duas casas nobres portuenses, no entanto, percebemos que o autor acabou por relegar a 

vertente artística para segundo plano, centrado- se naquilo que é a história da família 

proprietária e a sua genealogia, deixando os pormenores arquitetónicos de parte.   

Posteriormente consultámos algumas obras de Heráldica e Genealogia com o 

objetivo de conhecer as famílias que as habitaram.   

Para o suporte deste estudo foram consultadas obras como Nobiliário de Famílias 

de Portugal, com 33 volumes, escrito pelo genealogista Felgueiras Gayo. Trata-se de um 

conjunto de manuscritos completíssimos, mas dada a datação, é de complexa leitura, e 

por isso deverá ser reconsultada com maior detalhe.  

Consultamos ainda a obra Pedra de Armas de Portugal do Professor da Escola de 

Belas Artes do Porto, Armando de Mattos24, que para além de ser rica em ilustrações e 

                                                           
21 ROCHA, Manuel Joaquim- Manifestações do barroco português: casas e quintas com capela./ coor. 

Natália Marinho Ferreira Alves. CEPESE: Porto,[s.d] 

22 ALVES, Joaquim J. B Ferreira- A Casa Nobre no Porto Nos Séculos XVII e XVIII. [s.l]: [s.n], 1995 

23 SILVA, António Lambert Pereira- Nobres Casas de Portugal. Porto : Livr. Tavares Martins, 1958 

24 MATTOS, Armando de- Pedra de Armas de Portugal. Boletim Cultural/ Câmara Municipal do Porto, 

1938 
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fotogravuras de brasoes de palácios do Minho, procura ainda cartografar a totalidade da 

heráldica portuguesa. 

Relativamente à heráldica, era necessário compreender e saber ler as pedras de 

armas existentes nos edifícios estudados, para esse efeito foi consultada bibliografia 

genérica sobre blasonaria portuguesa, como o Armorial Lusitano de Afonso Eduardo 

Martins Zuquete25; Algumas características da heráldica portuguesa de Manuel Artur 

Norton e Vocabulário heráldico, de Luís Bandeira26.   

Em simultâneo a este estudo enxergámos a prática inexistência de projetos 

semelhantes. É verdade que existe uma oferta variada de roteiros no nosso País, 

nomeadamente no Porto, contudo o único projeto semelhante ao nosso pertence a Célia 

Maria Vilela Pontes, Casas Brasonadas de Guimarães: Um itinerário Turístico-Cultural 

elaboração de um itinerário turístico-cultura, Dissertação na qual se propõe a criar um 

itinerário identificando as Casas Brasonadas do centro da Cidade de Guimarães. 

 A temática deste projeto é extremamente bem introduzida através da abordagem 

à Cidade de Guimarães, e ao seu enquadramento no contexto turístico, referindo os meios 

turísticos mais atrativos de Guimarães, bem como a oferta de serviços e equipamentos. A 

autora apresenta também um estudo consistente do objeto de estudo, a Casa Nobre de 

Guimarães bem como da rota que pretende implementar. É importante ainda referir que 

este trabalho não era do nosso conhecimento aquando da proposta do nosso projeto, mas 

acabamos por nos deparar com bastantes semelhanças relativamente ao que tínhamos 

idealizado, e ao que a autora já teria registado, ainda assim a nossa proposta se distinga 

do plano de Célia Pontes ao tratar- se de uma aplicação móvel, acessível e pensada para 

os dias atuais em que os dispositivos móveis são considerados indispensáveis por todos 

nós, sobretudo quando viajamos, e desta forma ao permitir uma série de possibilidades, 

que o roteiro pensado pela autora referida não permite.  

 

3.2 O que são? Terminologias e características  

 

Para o entendimento do nosso objeto de estudo é fundamental o esclarecimento 

da definição das várias tipologias. Podemos, então, subdividir em diferentes categorias 

aquilo que é a Casa Senhorial, utilizando, nomeadamente, os vários termos, desde casa, 

                                                           
25 ZUQUETE, Afonso Eduardo Martins- Armorial Lusitano. Lisboa : Enciclopédia, 1987 
26 BANDEIRA, Luís Stubbs Saldanha Monteiro- Vocabulário heráldico. Lisboa : Mama Sume, imp., 

1985 
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paço, solar, palácio, torre, quinta, quinta de recreio, palacete, entre outros. Assim torna-

se necessário analisar o significado destas designações, como expõe Francisco Azeredo, 

citado por Duarte Pinto Gonçalves na sua dissertação Estudo às Casas Nobres 

Portuguesas para o Entendimento da Casa de Alvelo dependendo das suas características, 

bem como, por quem as habitava, a casa senhorial portuguesa pode ser classificada em:  

“ […] Palácio, quando residências dos reis, ou as suas dimensões justificam este 

apelativo, Paço ou Paços, também quando residência de reis, infantes e Bispos ou 

ainda quando o rei nelas pernoitou alguma vez, Solar, quando nela tem origem alguma 

família, Quinta, quando as suas terras são cercadas por muros, Torre, quando nela 

existe uma ou a teve na sua origem, Casal, quando as suas terras são limitadas por 

marcos e quando teve origem num emprazamento que tinha este nome. Casa, é o nome 

mais genérico e que só se aplica a uma, num determinado lugar onde há outras, aquela 

onde vive a família nobre, Casas do Mosteiro, na extinção de ordens religiosas, os 

conventos surgem como casas senhoriais, sendo respetivamente denominadas de casa 

de mosteiro, quando passaram a ser residência de uma determinada família.27” 

Naquilo que diz respeito à palavra solar, esta deriva de solum que significa “chão 

ou assento”, e amplamente o lugar ou edifício ligado a uma família, como e defendido 

por José Custódio Vieira da Silva28, aproximando- se da descrição do Dicionário de 

Língua Portuguesa, que o define enquanto a moradia de uma família nobre e/ou 

importante. 

Já no Dicionário de Arte Barroca em Portugal29 o termo é referido como sendo a 

residência principal da nobreza de província, quer se localize na propriedade rural, quer 

em centros mais urbanizados.  

A partir daqui é possível compreender algumas das características essenciais no 

entendimento destas arquiteturas, nomeadamente a importância da família que é 

proprietária, existindo particularidades no imóvel de acordo aspetos como o trajeto social 

da família e até mesmo as próprias fontes de rendimento da mesma.  

Importa ainda saber que o termo acabaria por se expandir em meados do século 

XIII, altura em que abandona aquele que era o seu caracter inicial rural, e assim surgiria 

                                                           
27 AZEREDO, F. 1986. Casas Senhoriais Portuguesas Roteiro da Viagem de Estudo do IBI: Da Serra - 

Memórias Ressuscitadas Da Província De Entre Douro, E Minho, Editora Minho, Internationales Burgen 

Institut, pp. 11 e 12. 

28 SILVA, José Custódio Viera da- op. Cit 

29 PEREIRA, José Fernandes- Dicionário de Arte Barroca em Portugal. Presença: Lisboa, 1989  
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a distinção sugerida por Sarmento de Matos30, que distingue os solares campestres dos 

solares que começam a aparecer posteriormente em meios urbanos.   

A primeira tipologia, então distinguida pelo autor, localizar-se-ia em zonas a 

Norte do Mondego, tratando-se edificações de cariz defensivo, como as torres medievais, 

e a segunda estaria um pouco por todo o território nacional continental.31.   

Outra obra fundamental para a compreensão dos solares é a de Carlos Azevedo- 

Solares Portugueses32 que nos alerta, não só para a importância destas casas enquanto 

fonte de estudo da evolução do gosto e vida social, bem como os costumes, como para o 

facto de que devemos ter em conta a justaposição de estilos, já que as habitações cruzaram 

várias gerações e de épocas diferentes, e portanto foram sofrendo obras de restauração, 

vários tipos de transformações e até mesmo ampliações, seguindo o gosto da época em 

questão bem como as possibilidades económicas da altura.  

Para Marcus Binney 33  o solar trata-se de uma residência principal onde os 

senhores de uma propriedade rural habitavam. 

Alguns autores utilizam com significado semelhante à expressão solar o termo 

casa nobre, o que pode criar divagações, já que segundo J. J. Ferreira Alves 34  esta 

expressão, que é utilizada em variadíssima documentação sobre a cidade do Porto durante 

aquilo que foi a época moderna, é primariamente usada de acordo com a condição social 

dos donos da casa, e não por aquilo que são as proporções destas.  

Para o termo palácio encontramos nos dicionários gerais, definições como casa 

vasta e sumptuosa e edifício de grandes dimensões, normalmente para o acolhimento do 

rei, ou até mesmo de uma assembleia. Já Raphael Bluteau35 explica a evolução do termo 

referindo que o nome advém da casa de Rómulo, onde vivia Augusto, ao qual se chamava 

palácio com ligação ao Monte Palatino. O termo seria posteriormente recuperado na 

                                                           
30 PEREIRA, José Fernandes, Dir. e PEREIRA, Paulo, coord. – Dicionário de Arte Barroca em Portugal. 

Lisboa: Editorial Presença, 1989, p. 39 

31 MATOS, José Sarmento de – “O palácio e a cidade” in Actas do Colóquio Lisboa Iluminista e o seu 

tempo. Lisboa, Universidade Autónoma de Lisboa, 1997, p. 42 

32 AZEVEDO, Carlos- Solares Portugueses. Livros Horizonte: Lisboa, 1988 

33 BINNEY, Marcus- op. Cit 

34 ALVES, Joaquim J. B Ferreira- op. Cit  

35 BLUTEAU, Rafael- Vocabulario Portuguez e Latino, vol. 1-4, Coimbra, Colégio das Artes, 1712-1713; 

vol. 5-8, Lisboa, Pascoal da Sylva, 1716-1721, Suplemento ao Vocabulario Portuguez e Latino, 2 vol., 

Lisboa, Joseph António da Sylva, 1727, Patriarcal Officina da Musica, 1728.   
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época medieval, e é neste sentido que José Custódio da Silva36 afirma que estes palácios 

medievais viriam a incorporar várias das características romanas, adotando alguns aspetos 

típicos da arquitetura de povos invasores, como os germânicos. Contudo, e apesar de 

todas as evoluções sofridas por esta tipologia arquitetónica, como é referido por Manuel 

Sampayo, todos tinham algo em comum, ou seja, todos serviam de habitação a grandes 

senhores e à sua corte: onde as funções residenciais, administrativas e cerimoniais se 

confundem, numa promiscuidade entre as esferas do privado e do público.37 

Para além de Palácio, surge o termo Paço, também associado à expressão palácio, 

que para Raphael Bluteau38, significa a corte dos príncipes, reis ou imperadores, e que 

para Francisco de Azeredo poderia ser um edifício onde o rei tivesse pernoitado pelo 

menos uma vez39.  

 Aproveitamos ainda para esclarecer o significado de oratório por ser um elemento 

tão presente nestas casas. Ainda segundo Raphael Bluteau, a expressão designa uma 

espécie de pequena capela que com licença de Pontífice e do Prelado se podia lá realizar 

a cerimónia litúrgica. O autor propõe ainda duas tipologias: oratórios no formato de móvel 

com duas portas, e o oratório que aqui nos interessa, os que integram nas paredes. Este 

deveria ainda integrar o Cristo Crucificado, bem como outras imagens bíblicas40.   

 

 

3.3 As Origens dos Solares Medievais  

 

  Eram vários os solares que existiam entre os séculos X/XIV, um pouco por todo 

o País, mas com maior incidência em Entre Douro e Minho. No entanto, salvo raros 

vestígios grande parte destas arquiteturas desaparecera.  

A maioria dos edifícios que sobreviveram pertencem ao século XV, apesar de 

ainda ser difícil para a maioria dos historiadores explicar esta problemática relacionada 

com o desaparecimento de tantos edificados, contudo a resposta mais plausível prende- 

se com própria forma de construir os edifícios, nomeadamente os materiais frágeis 

                                                           
36 VIEIRA, José Custódio- op. Cit. p. 75 
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38 BLUTEAU, Rafael- op. Cit. 

39 AZEREDO, Francisco de- Casa Senhoriais Portuguesas: Roteiro da Viagem de Estudo Ibi. [s.l]: Instituto 

Internacional dos Castelos, 1986   

40 BLUTEAU, Rafael- op. Cit 
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utilizados. Assim, podemos afirmar que as estruturas que sobreviveram, nomeadamente 

aqueles que escolhemos para integrar o nosso projeto, foram exceções que conseguiram 

resistir ao tempo, bem como aos homens.  

Relativamente à origem dos solares importa voltar a referir José Custódio Vieira 

da Silva que afirma ser imperativa a referência ao palácio carolíngio quando queremos 

estudar os primórdios desta tipologia, já que existe uma grande probabilidade de que 

tenha sido este a influência mais direta no paço medieval. Este palácio carolíngio era o 

reflexo da imagem de autoridade de Carlos Magno, e as suas inúmeras habitações 

palacianas reuniam a tradição da casa romana com a habitação germânica. O autor alerta 

ainda que não se deve dar destaque apenas aos paços rurais, mas também aos urbanos, e 

nesse sentido que salienta a importância de alcáçova- cidade fortificada, referindo que é 

na Síria, na época da dinastia omíada que são erguidos vários palácios cuja morfologia 

exterior é uma espécie de reflexo do castrum romano, pelos recintos em forma 

quadrangular, fortificados com muralhas e torres. Assim sendo, ao apoderarem-se da 

Península Ibérica os omíadas vão erguer vários palácios bem como fortalezas semelhantes 

às da própria Síria. Como afirma Joaquim Manuel Rodrigues dos Santos: 

Com efeito, José Custódio Vieira da Silva também analisou o simbolismo associado aos 

paços medievais nobiliários (…) José Custódio Vieira da Silva comparou as edificações 

residenciais portuguesas com outras estrangeiras e com os alcáceres, os seus 

antecedentes de origem muçulmana que em muitos casos haviam sido adoptados pelos 

monarcas portugueses. A importância do estudo protagonizado por José Custódio 

Vieira da Silva para a castelologia é acentuada pelas distinções efectuadas sobre os 

diversos tipos de paços medievais portugueses que, além dos acastelados e das torres 

senhoriais (domus fortis) aristocráticas ou associadas a mosteiros, eram também 

constituídos por paços civis, alcáceres edificados em castelos, paços episcopais e 

edificações administrativas (palácios de justiça e paços municipais). Cada um possuiria 

simbolismos diferentes dentro dos contextos onde se inseriam41. 

A construção de paços fortificados na Península Ibérica deve- se em grande parte 

à civilização árabe, contudo muitas destas acabariam por se perder, o que não nos permite 

definir com precisão, definir a tipologia destas mesmas construções, nem mesmo a sua 

                                                           
41 SANTOS, Joaquim Manuel Rodrigues dos- A Castelologia Portuguesa e a evolução dos estudos sobre 

fortificações medievais em Portugal. Portugália, Nova Série, vol. 33, Porto, DCTP-FLUP, 2012, p. 138 
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influência direta nos paços medievais. Ainda assim, e apesar de todas estas dificuldades 

é possível afirmar uma clara contribuição árabe para o paço urbano.  

Devido ao mesmo tipo de dificuldades e complicações referidas como a 

inexistência de sinais e vestígios materiais corretamente conservados, torna- se também 

complicado estudar a caracterização morfológica e analisar a organização do paço 

correspondente aos séculos XI e XIV, e é por isso que temos de nos restringir àquilo que 

é a documentação escrita. Assim, se recuarmos à mais antiga descrição conhecida de um 

paço medieval temos devemos passar novamente pela obra de José Custódio Vieira da 

Silva, que indica o paço de D. Afonso enquanto herança, onde é ainda referido e analisado 

quem herdou o quê. Através da leitura de algumas das transcrições que o já citado autor 

realiza, percebemos o carácter rural da área onde o paço em questão se insere. De seguida 

o mesmo autor faz uma descrição do edifício:  

“ Quanto à habitação propriamente dita, ela organiza-se em dois pisos, existindo uma 

única entrada no térreo, já que no documento se determina expressamente a abertura 

de uma porta no piso superior. Parece poder deduzir-se desta circunstância a 

inexistência de acesso exterior a esse primeiro andar, processando-se a comunicação 

pelo interior através de escada provavelmente de madeira. Merecem realce os dois 

alpendres: se o do andar térreo cobre apenas a porta, o do andar de cima correria 

provavelmente a toda a largura da fachada, a avaliar, inclusive, pela persistência que 

esse elemento construtivo manteve em casas de lavoura no Norte do país. As divisões 

interiores, só referidas para o piso térreo, limitam-se a uma cozinha, situação que 

parece confirmar não só a importância dessa divisão como também a sua localização 

sistemática ao nível do solo, e duas câmaras.42” 

Concluímos assim que é necessário recuar até aos inícios do século XV para que 

possamos encontrar uma descrição minimamente precisa do interior de um paço 

medieval, sendo assim importante o estudo de uma descrição feita por D. Duarte, também 

transcrita no mesmo livro de José Custódio Vieira da Silva, que acaba por ser de extrema 

importância pelo facto de não só descrever as típicas divisões de um paço bem como a 

sua função, como nos deixa perceber a estruturação dos vários espaços. Esta descrição, 

no capítulo LXXXI do Leal Conselheiro, pode ainda ser encontrada, como já fora 

referido, em “Paços Medievais portugueses”: 
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«Pera mayor declaraçom de como entendo que devemos aver das cousas sentimento 

virtuosamente, eu conssiiro no coraçom de cadabuu de nos cynquo casas, assy 

ordenadas como costumam senhores. Prymeira, salla, em que entram todollos do seu 

senhorio que omyzyadis non som, e asy os estrangeiros que a ella querem vir. Segunda, 

camara de paramento, ou ante- camara, em que costumam, estar seus moradores e 

aluus outros notavees do reyno. Terceira, camara de dormyr, que os mayores e mais 

chegados de casa devem aver entrada. Quarta, trescâmara, onde see costumam vestir, 

que pera mais que os senhores soos alguas vezes cadadia he bem de sse apartarem 

para rezar, ler, per boos livros, e pensar em virtuosos cuidados.43» 

Após uma leitura atenta desta passagem, percebemos que existe uma espécie de 

gradação contraposta não só de dimensões como de funções naquilo que é a ordenação 

interna das dependências, ou seja, as mais pequenas e interiores, tratam-se das 

dependências mais intimistas, sendo que o seu culminar é o espaço do oratório, e em 

oposição, existem os espaços maiores e mais externos, que pelo contrário, são os menos 

íntimos. Esta descrição de D. Duarte facilita a tarefa de entender os paços que ainda se 

conservam. 

  

 

3.4 A Torre   

 

  Torna-se imperativa a abordagem à torre quando queremos estudar a época 

medieval e a casa fortificada, uma vez que a história da casa senhorial começa com esta 

tipologia. É preciso, antes de mais, alertar para a tendência geral e errada que existe de 

confundir as torres com castelos. É certo que se trata de arquitetura militar, mas estas 

casas-torres não têm nada a ver com aquilo que apelidamos de castelo. Convém ainda 

assim, entender de que forma se deu o ajuste a habitação e perceber que na época medieval 

toda a organização política e social do tempo exigia um local sólido e robusto onde o rei 

e os senhores que pudesse albergar o rei e os senhores, sendo que foi para responder a 

esse tipo de necessidades que surgiu o castelo. Também para responder a estas questões 

de refúgio as muralhas incorporadas eram altas, robustas e praticamente sem aberturas.  

Entenderemos ao longo do texto que apesar de inicialmente as plantas destes 

castelos serem bastante simples, não demoraria muito a tornarem-se mais complexas. 
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Neste sentido, primariamente destacamos uma das construções típica do seculo XI: a torre 

de menagem que desempenhava um papel importantíssimo enquanto um dos locais mais 

seguro44.  

Estas construções serviam de habitação do senhor e da sua família, sendo em 

simultâneo a casa e fortificação. Ao abordar estas torres é também preciso referir aquela 

que foi a época da Reconquista, uma vez que estas edificações foram introduzidas 

exatamente durante este período, altura que surge a urgência de se construir habitações, 

que obviamente precisavam de ser fortificadas.  

Assim as torres vão disseminar-se pela Europa, nomeadamente em Portugal, ainda 

que cá nunca tenham chegado a atingir escalas monumentais, como aconteceu noutros 

locais. A verdade é que atualmente encontramos mais torres pertencentes a uma época 

mais avançada do período medieval, que segundo a opinião de Carlos de Azevedo, é 

provável que não ultrapassem os inícios do século XIV45. Mal a época da Reconquista se 

deu por terminada a torre começou a tornar- se símbolo senhorial. No entanto não se 

limitavam a triviais símbolos, continuando a ser aproveitadas para a habitação.  

Torna- se mais fácil compreender a constituição da generalidade destas torres que 

temos vindo a abordar, se percebermos exemplos como as Torres de Refoios, de Quintela 

e de Azevedo, que constituem exemplares de torres com muros grossos, com dois a três 

andares, e de altura relativamente modesta. Após uma breve análise acerca destes três 

conjuntos, percebemos que constituem uma boa demonstração do quão rudimentar era o 

ideal de conforto, sobretudo pelo fator iluminação, que era certamente pouca tendo em 

conta que a maioria das paredes eram cegas. Assim consideramos que o aparecimento de 

aberturas e janelas constitui o primeiro indício de uma primeira evolução naquilo que é a 

conceção de conforto interior.  

Estas casas podem ainda ser agrupadas em três distintas tipologias, segundo 

Carlos de Azevedo: a casa senhorial com uma ala residencial que é adossada à torre; a 

casa cuja torre ocupa a posição central; e a casa com duas torres e um corpo de ligação. 

Segundo o autor, a primeira tipologia seria a mais simples e a que se tornou mais utilizada.  

Em termos de técnicas e materiais é a madeira que aqui se vai destacar, bem como 

outros materiais frágeis que vão servir para construir dependências como as alas 
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residenciais. Naturalmente, pela abundancia do granito, vai ser no norte do País que se 

observam mais construções em pedra, ainda que a madeira continuasse a ser usada. A 

existência destas construções circunjacentes às torres é confirmada por vestígios, como 

pela existência de aberturas em algumas torres que marcam aquilo que parece ser a 

passagem para outra dependência que desapareceu.   

Concluímos desta forma com esta primeira fase analisada que a tradição medieval 

acabaria por se prolongar pelo século XVI, e que é na região do Norte que a arquitetura 

se revela mais presa às formas e até mesmo ao espírito medieval, enquanto que o sul, 

percebemos que embora tenham aproveitado essas mesmas formas, acabaria por se 

mostrar mais cedo aberto às novas tendências e ideais renascentistas, devido em grande 

parte, como é natural, às influências exercidas por Lisboa, Évora e Coimbra.   

 

 

3.5 Espaço e Funções  

 

É sabido que a função principal dos paços é a da residência, e não a de qualquer 

um, mas sim a dos reis, nobres, e dos altos dignitários do clero. O paço assume-se, por 

conseguinte, como a habitação da nobreza inserido, predominantemente, no mundo rural, 

pelo menos até ao século XIII, sendo um dos símbolos mais categóricos do poder feudal, 

possuindo um caracter de reflexo daquilo que era a autoridade régia.  

É ao longo do século XV e nos princípios do seculo XVI que a construção de 

paços, quer do rei, quer da nobreza em geral, vai conhecer um ritmo que podemos 

considerar mais acelerado, resultado das novas condições que dão importância e 

significado acrescidos à posse de uma habitação nobre.  

No que diz respeito à função dos espaços torna-se importante apresentar e 

esclarecer a função de cada um deles, começando pela sala, que devido às suas 

características, que iremos analisar de seguida, é a primeira dependência a estruturar o 

espaço. Este é o grande local de receção, e devido às suas dimensões e pela sua localização 

na parte mais exterior serve, normalmente, para cerimónias públicas. Assim, a sala parece 

ser a dependência que melhor caracteriza a casa nobre, sobretudo pelas suas dimensões 

acrescidas quando comparada com restantes divisões, e também pela multiplicidade de 

funções que lhe e atribuída.  

À sala seguem-se as câmaras que são dispostas pela casa. Na já citada obra de José 

Custódio Vieira, existe uma transcrição de D. Duarte que nos indica ainda a sequencia 
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modelar destas câmaras, ou seja, estas seriam colocadas determinado uma certa ordem: 

primeiramente encontraríamos a câmara do paramento, também conhecida por 

antecâmara, seguida daquela que é a câmara de dormir e o guarda-roupa ou trascâmara. 

Sem esquecer que todos estes espaços deveriam possuir uma ligação direta entre si, 

tornando-os intercomunicantes. Segundo o mesmo autor a câmara de dormir constituiria 

a câmara mais importante, e por isso situar-se-ia no meio, e seria a ela que as outras duas 

se subordinavam.  

A importância fundamental deste espaço, talvez possa explicar o porquê de alguns 

paços serem chamados apenas de câmara, talvez pelo facto de apenas os mais próximos 

da residência poderem entrar na dependência para se reunir. Neste contexto impõem-se 

ainda uma outra questão relacionada com a forma de passagem de uns espaços para os 

outros. Como se movimentariam as pessoas de umas dependências para as outras? 

Segundo D. Duarte não existiriam corredores, ou seja, os espaços iam-se acrescentando 

como uma espécie de módulos sucessivos, o que fazia com que a passagem por cada um 

deles fosse obrigatória46.  

Por fim, mas não de menor importância, encontramos o oratório que era o espaço 

mais íntimo e reservado. Logicamente que este se destinaria à oração individual, e neste 

sentido, demonstrativo de uma religiosidade intimista. Contudo ainda assim o lugar 

religioso por excelência do paço, seria a capela, que originalmente seria unicamente um 

privilégio real.  

 Percebemos ainda que a existência de capelas privadas em paços, para uso 

exclusivo dos proprietários parece ter-se mantido até ao final do século XV, um 

privilégio, como já referimos, quase exclusivamente real, ainda que encontremos 

exceções, como o Paço dos Duques de Bragança, em Guimarães com uma alta capela, 

que em oposição às capelas palatinas que são exteriores e sem ligação ao corpo 

habitacional, é interior e apenas para uso particular e privado47.  

  

 

 

   

                                                           
46 VIEIRA, José Custódio- op. Cit. p. 56 

47 Idem, Ibidem, p. 72 
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3.6 A Casa Barroca  

 

É fácil olhar para este tipo de casas senhoriais e perceber a passagem do tempo a 

nível das correntes estéticas – uma residência do século XVI possui características 

diferentes de uma do século XVII ou XVIII – sendo que foi com o tempo que as elites 

passaram a encontrar-se cada vez mais dispostas a fazer apropriações e assimilações 

culturais, de maneira a que estas se refletissem no espaço habitacional.  

Convém ler e perceber a casa como espelho do modo de vida, sendo que todos os 

elementos e componentes da casa são necessários ao comitente. Para entendermos estas 

arquiteturas temos de olhar para elas enquanto provas e verdadeiros testemunhos daquilo 

que era uma organização social muito bem estipulada e definida, e uma das características 

é que de facto a conceção de família, de uma vivência mais comunitária como era a 

medieval, acaba por se metamorfosear na passagem para a Época Moderna 

acompanhando a gradual conceção de individualismo.   

Ao estudar estas casas devemos ter ainda em conta outro aspeto, o da estratificação 

social, já que convivem vários estratos sociais na casa, nomeadamente a família 

proprietária e os criados /ou serviçais, logo a casa tem que ter equipamentos para ambos, 

até porque na Época Moderna as hierarquias sociais estão muito bem vincadas e na 

sociedade dos séculos XVI-XVIII a estratificação está muito bem regimentada. Isto é algo 

que se nota ao entrar, por exemplo, na casa dos Botelhos Pigmenteis em Celeirós, no 

Douro, com a fachada da casa e o jardim em frente, de carácter muito fechado, e com um 

muro a dividir o espaço da cozinha e do estábulo.  

Neste ponto é ainda imperativo falar da questão da “segunda casa” como 

característica que surge a partir do século XVI. Há por um lado a casa que se tem na 

cidade já que os grandes acontecimentos têm lugar no espaço urbano, e portanto as casas 

das elites encontram- se neste mesmo espaço urbano, mas ao mesmo tempo começam- se 

a construir segundas casas de ocupação sazonal, o que constitui um traço comum do modo 

e vida da Época Moderna, já que a mudança de cenários caracterizava a sociedade destes 

séculos. Esta “segunda casa” fica no seio das propriedades fundiárias, porque uma das 

características da nobreza é a posse de terras, e estas são de exploração agrícola, por isso 

vão surgir, assim, associadas aos espaços de exploração agrícola.  

Portanto, assim concluímos que primariamente o único individuo que possuía 

mais de uma casa era o rei, no entanto, chegada a Época Moderna, este conceito de 

“segunda casa” vai- se estender até às elites aristocráticas, evoluindo, posteriormente, 
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para alta burguesia e burguesia. Ainda neste seguimento, destaca- se o Período de União 

Dinástica, que vai retirar do cenário político aquelas que eram as grandes famílias 

portuguesas do espaço urbano, e vai leva- las para as aldeias, o que vai fazer com que 

toda esta questão da arquitetura civil se ressinta com este Período de União Dinástica. 

Mais tarde, no século XVIII, já numa fase de desagregação do sistema em regime, vemos 

uma alta burguesia a querer ter títulos nobiliárquicos, e a aristocracia em Portugal começa 

a ficar empobrecida.  

Assim algumas das casas mantêm -se, mas poucas. O surto expansionista, neste 

mesmo século, faz com que haja um aumento dos chamados filhos segundos, terceiros e 

bastardos, o que vai minar o modo de vida, e faz com que a habitação das elites se altere 

na segunda metade do século XVIII. Com este surto expansionista e com os filhos 

segundos, terceiros e bastardos a casarem- se com membros da alta burguesia, as casas 

começam a apresentar elementos hiperbolizados de forma não tao genuína, como capelas 

com o tamanho de igrejas, entre outros exemplos. 

 

 

3.7 Elementos Fundamentais  

 

Os componentes que iremos aqui abordar representam os elementos que 

consideramos mais representativos e comuns à generalidade da Habitação Nobre, 

nomeadamente a fachada que funciona como uma espécie de cartão-de-visita a quem 

chega à propriedade, e por isso deve refletir o máximo esplendor possível; pedra de armas, 

elemento fundamental para a compreensão casa, podendo ser considerada o componente 

mais importante de uma habitação de carácter nobre, pois constituí a representação da 

linhagem da família que a edificou; também a presença de uma capela associada a uma 

Casa Nobre reforça o poder e o estatuto do proprietário, sendo a partir do século XVI que 

se torna prática comum a instituição de espaços religiosos nas habitações, fenómeno 

multiplicado durante os séculos XVII e XVIII; e por fim, a escadaria, como componente 

relevante na organização das Casas Nobres, sendo notório o esforço de enobrecer o acesso 

ao piso nobre, destacando-se dos restantes elementos por permanecer no mesmo local da 

sua construção, uma vez que mesmo no caso de a casa crescer, as escadarias nobres não 

mudam de lugar. Quando é criado um espaço na habitação dedicado apenas à escadaria, 

comum nas casas urbanas, significa que existe uma distinção dos espaços de 
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funcionalidade dos de convivência, demonstrando um campo de maior especialização e 

qualidade habitacional. 

 

 

3.7.1 Fachada 

 

Existem duas tipologias de casa nobre, distinguíveis pelo local onde estão 

implantadas, quando em contacto direto com o domínio público a casa é classificada 

como urbana, e a casa inserida num contexto privado, maioritariamente com a habitação 

distanciada da via pública, é de carácter rural, ainda que não seja regra geral. Assim, a 

fachada e a sua envolvência são o elemento principal para a distinção destas tipologias. 

 A casa urbana ostenta uma fachada de aparato voltada para a via pública, 

enobrecida nos vãos por materiais e formas nobres que demonstram uma preocupação 

com plástica arquitetónica. Em muitos casos, contrariamente a habitação de carácter rural 

apresenta uma fachada enquadrada por pátio ou jardim de uso privado e geralmente pouco 

enobrecida plasticamente, sendo o esforço ornamental concentrado na portada nobre e em 

espaços de lazer. 

No entanto, as tipologias apresentam aspetos em comum, nomeadamente a 

simplicidade e a ausência de ornamento nas fachadas secundárias do edifício, sendo que 

estas só recebem ornamento quando em contacto com o espaço público no caso da 

habitação/casa urbana. A casa urbana ostenta uma fachada de aparato enquadrada com o 

espaço público, enobrecida nos vãos por materiais e formas nobres que demonstram uma 

preocupação com a nobilitação arquitetónica.  

A casa nobre é mais do que uma habitação, é a afirmação social e económica da 

família que a edifica. Assim, quando implantada num contexto urbano, o esforço 

decorativo e cenográfico é concentrado no elemento que se relaciona diretamente com o 

espaço público, na fachada principal. Geralmente com dois registos, a fachada principal 

é enquadrada por pilastras nos cunhais e ritmada por vãos de acesso e de iluminação. O 

eixo central da fachada é o mais valorizado, acentuando a simetria e a porta principal, 

normalmente encimada por uma janela de sacada e pelo brasão da família, o qual se 

destaca pelo emprego de frontão que interrompe a retilinearidade da cornija contínua. 

Ainda que não seja regra geral, e existam exceções, a fachada da casa nobre rural, 

rodeada de espaço privado e distanciada da via pública, apresenta geralmente formas 

arquitetónicas e ornamentais mais sóbrias e singelas que as casas urbanas. Não estando 
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em contacto direto com o domínio público, a fachada da casa rural é somente vivenciada 

pela família e pelos seus convidados. Assim, não tendo de responder à função de 

afirmação social como na urbana, a preocupação com o enobrecimento da fachada rural 

é, em muitos dos caos, quase ausente. Contudo há que ter em conta que existem exceções, 

e nem todos os casos são iguais.  

Embora algumas casas rurais ostentem fachadas eruditas de carácter urbano, o 

mais comum são fachadas em que a decoração se cinge aos elementos estruturais, que 

embora nobre nos materiais não é erudita nas suas formas. Habitualmente a fachada é 

enquadrada por um pátio com jardins, fontes, lagos, ou seja, espaços para o lazer da 

família, os quais enobrecem a propriedade. Sendo a casa nobre uma afirmação social do 

seu proprietário, no que diz respeito à casa rural esta função é acentuada no elemento que 

contacta com a esfera pública, a portada nobre. Tal como a fachada, a portada nobre é o 

primeiro elemento de introdução da habitação e da família aos convidados e o elemento 

visível do exterior da propriedade, devendo expressar o estatuto tanto social como 

económico da família proprietária. 

 Deste modo, a portada no contexto duriense apresenta diversas soluções 

estilísticas e níveis de ornamentação, podendo ostentar a pedra de armas da família, 

plástica decorativa vegetalista ou geométrica, figuras religiosas em nichos ou coroamento 

de ameias, o uso do qual é comum na região devido à sua conotação com poder desde a 

idade medieval. 

Tratadas de uma forma distinta da fachada principal, as fachadas laterais e 

traseiras possuem uma carga decorativa e uma profusão de adornos drasticamente menor 

quando comparado ao esforço decorativo e cenográfico concentrado na fachada principal. 

Estas fachadas erguem-se, normalmente, de frente para um pátio “secundário” da 

habitação, com o qual as estruturas de apoio agrícola, as adegas ou lagares e as próprias 

casas dos caseiros contactam diretamente. Desta forma, torna-se um elemento agregador 

das várias construções, permitindo uma maior unidade e, ao mesmo tempo, isolando-as 

do exterior através de portões e portinholas de ferro.  

 

3.7.2 Escadarias 

 

 Os edifícios têm escadarias desde sempre, mas quando se cria um espaço na 

arquitetura só para a escadaria, entramo-nos num outro patamar, ou seja já não 

misturamos espaços de funcionalidade e de convivência, o que significa que estamos num 
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campo de maior especialização e qualidade habitacional, uma maior qualificação. A 

arquitetura rural até aos anos 60 do séc. XX tem a habitação por cima, e o local dos 

serviçais e o dos animais por baixo, e a separação é feita com madeira; contudo este 

espaço também poderia ser colocado ao lado e em separado, ou seja, naquilo que é o 

mesmo nicho social existem estas variantes. 

 

3.7.3 Capelas Privadas e Particulares  

 

Através da leitura da obra de Manuel Joaquim Rocha48 foi nos fácil compreender 

o papel deste elemento tão comum às casas nobres. A capela ou ermida trata-se de um 

templo secundário, com a função de atendimento religioso, frequentemente tida como o 

terceiro exemplo e menos importante do que podemos considerar uma tipologia integrada 

por: Catedrais, igrejas e capelas.   

As capelas são normalmente uma espécie de pequenas igrejas, onde habitualmente 

não existe culto religioso diário. Ainda dentro desta tipologia podemos encontrar as 

chamadas “capelas particulares” ou “capelas privadas”, cuja característica fundamental é 

a sua destinação em favor de uma ou mais pessoas físicas, como por exemplo, uma 

família. Tal como acontece noutros lugares sagrados, é conveniente que seja abençoado, 

embora isso não seja obrigatório. Deve ser, contudo, destinado exclusivamente para o 

culto divino e, portanto, livre de outros usos domésticos. Após explicitada a designação 

de capela, passaremos à abordagem da mesma no contexto em que se insere o restante 

relatório. Tanto o elemento capela como o elemento torre são ambos fundamentais na 

leitura da casa nobre, sobretudo na casa barroca. Normalmente pela qualidade da sua 

arquitetura estas capelas ocupam um lugar importante.  

A sua construção pode ser anterior, posterior ou até mesmo contemporânea à da 

construção da casa, e a sua posição relativamente à fachada pode variar, desde a capela 

que forma ângulo com a fachada; a capela no extremo da fachada; e a capela afastada em 

função do frontispício como sucede com a capela da Casa de Mateus.  

O estudo da temática acerca das casas nobres em Portugal fora já iniciado por 

volta dos anos sessenta pelo autor Carlos de Azevedo, sendo mais tarde retomado por 

Jaime B. Ferreira Alves, nos anos noventa, e em ambas as pesquisas percebemos ser 

                                                           
48 ROCHA, Manuel Joaquim- op. Cit 



42 
 

consensual que a capela privada é um dos elementos fundamentais que melhor 

caracterizam as casas nobres.  

Como já apontou Carlos de Azevedo49, a casa nobre portuguesa, atinge a sua 

melhor caracterização durante o reinado joanino, mais concretamente no Norte de 

Portugal, como uma manifestação superior do carácter do Barroco português.   

É durante os séculos XVII e XVIII que vemos surgir uma multiplicação de capelas 

cuja construção se deveu sobretudo ao investimento privado das próprias famílias, e não 

eram todas as famílias que possuíam capacidade para tal, uma vez que para além dos 

gastos da construção propriamente dita da capela, era ainda necessário que se 

encarregassem da decoração do seu interior.  

Concluímos assim, que, regra geral, estas capelas eram fundadas pelas famílias de 

maior prestígio social e económico, no contexto local e regional. O surgimento de capelas 

em casas pode ser explicado pela religiosidade, já que muitas vezes eram fruto de uma 

promessa, mas pode ainda ser explicado pela importância simbólica e social que 

transmitiam. E é a partir do século XVI que pudemos assistir áquilo que foi um verdadeiro 

fenómeno da instituição de capelas nas habitações, de forma a trazer a estas a carga 

simbólica que a própria arte religiosa traz consigo.  

Não podemos ainda esquecer que era necessária uma estável situação financeira 

para que se pudesse edificar uma capela, e por isso estas não estavam ao alcance de 

qualquer um, uma vez que para além dos gastos da edificação, era ainda necessário 

adquirir elementos e mobiliário próprio e adequado, como alfaias, retábulos, etc.  

Outra importante neste contexto, relaciona-se com a motivação do desejo de 

fundação de uma capela. Estas motivações podem resumir-se por um lado, pelo aspeto de 

dignificação, (dignificação esta que já é invocada pelo simples facto de possuírem uma 

casa nobre), e quererem assim dotar o complexo de uma capela por ser um espaço que 

valorizaria a casa. Por outro lado há ainda que refletir sobre o fator devocional, ou seja, o 

proprietário poderá querer edificar uma capela enquanto ato devocional, ou poderá apenas 

basear-se em questões de comodidade, para que a família pudesse assistir à missa com 

mais conforto.  

Como já foi referido, as capelas podiam então, ser erguidas de maneira a dar 

seguimento à fachada da própria casa, de forma a não deixar de comunicar com o interior 

                                                           
49 AZEVEDO, Carlos de- op. Cit 
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através da tribuna. Este espaço da tribuna era geralmente o espaço eleito para os 

proprietários da casa assistirem às cerimónias, sendo que o restante corpo da capela era 

destinado aos criados e ao povo que quisesse assistir à missa. A existência deste elemento 

tem a ver com o tamanho das capelas, na sua maioria de pequena a média dimensão; 

quando a capela é destacada da casa, não é construída a tribuna. Importa ainda referir que 

era obrigatório que a entradas destas capelas estivesse em contacto direto com o espaço 

público, bem como era expressamente proibido colocar letreiros ou pedras de armas nos 

edifícios religiosos, mas o que é certo é que estas normas nem sempre são observadas.  

Muitas vezes o documento da fundação de capela é o único elemento para estudar 

a arquitetura civil, tratando-se de um estudo com uma série de constrangimentos, 

nomeadamente a falta de documentação e de arquivos. No entanto, existe um documento 

conhecido por “Dote para a Fundação da Capela” obrigatório para o proprietário de uma 

casa poder construir uma capela, e quem o quisesse fazer tinha de realizar um pedido ao 

bispo da sua diocese, e nesse pedido era obrigatório justificar o porquê de precisar da 

capela na sua casa, sendo ainda imperativo afetar terrenos, bens ou dinheiro para a 

manutenção da capela. Este documento permitia saber a data em que a capela foi 

construída, e olhando para a linguagem da casa permite tirar conclusões se houve, ou não, 

obras de modernização.   

Por fim, mas não menos importante, importa esclarecer a diferença entre capela e 

oratório: a capela consiste num espaço privado, mas de função pública, enquanto o 

oratório pode ser uma simples maquineta em madeira com santos, como se pode tratar de 

uma dependência dentro da casa. Logo, o oratório, que pode constituir uma divisão da 

casa, é para ser usufruída apenas pelos proprietários da casa, enquanto que a capela, 

apesar do carácter privado, é pensada para que todos usufruam dela. Em termos de 

arquitetura, o oratório, de função doméstica, mas privada, é sempre mais modesto, mas 

em termos da arte que está lá dentro pode ser ainda mais enobrecido.   

 

3.7.4 Pedra de Armas  

 

  A pedra de armas é um dos elementos fundamentais em termos de representação 

social, funcionando numa dimensão simbólica e cultural com que as pessoas se 

identificam. Neste sentido destaca- se a heráldica enquanto um dos temas mais pertinentes 

em termos de simbologia, tendo- se constituído como processo organizado e 

regulamentado na Idade Média. Trata- se de uma prática utilizada há muito tempo para 
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diferenciar linhagens, reis, cavaleiros, regiões, mercadorias, entre muitos outros grupos e 

objetos.  

A heráldica é considerada, segundo o Dicionário de História de Portugal50, uma 

ciência e uma arte que ordena os símbolos da personalidade singular ou coletiva, moral 

ou territorial.  

A pedra de armas é um desenho que obedece às leis da heráldica, e que tem a 

finalidade de identificar o seu portador. A sua peça principal é o escudo, seguida de 

variados adornos exteriores. Na tradição europeia, um brasão é um desenho 

especificamente criado, com a utilização de símbolos e de cores, com a finalidade de 

identificar indivíduos, famílias, cidades, regiões e até mesmo as próprias nações. Nos 

casos que nos alisamos a pedra de armas funciona, portanto, como representação da 

linhagem de uma família, afirmando o seu estatuto social e enobrecendo a construção.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 SOUTO, José Correia do - Dicionário de História de Portugal. Lisboa : Zairol, 1985 
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4. NOTAS PARA A ELABORAÇÃO DE UMA ROTA  

 

 

4.1 Turismo Cultural 

 

Tendo em conta a natureza deste nosso projeto, bem como o público para o qual 

se destina, seria imperativa a consulta a referências acerca do turismo cultural e do 

turismo no Porto.  

No que se refere a artigos científicos sobre turismo em particular turismo cultural, 

salientamos a 3ª edição de Turismo Cultural, Orientações Básicas51, um documento 

online publicado pelo Ministério do Turismo que demarca alguns dos pontos 

fundamentais na organização de um produto turístico e que nos ajudou a identificar o 

perfil dos turistas que se movem com interesse cultural. Este foi um dos artigos mais uteis 

no que diz respeito à introdução na temática do que é o turismo cultural uma vez que 

aborda os aspetos históricos, o conceito e caracterização, as principais atividades e os 

tipos de turismo que existem.  

Depois de compreendidos os conceitos, consultamos a obra de Xerardo Pereiro 

Pérez, Turismo Cultura, Uma visão antropológica52 que aborda a perspetiva do turismo 

enquanto intercâmbio sociocultural e sistema de experiencias rituais, até à relação com 

os museus e o património cultural em geral, abordando ainda os impactos do turismo e a 

diferença deste aplicado em espaços rurais e urbanos.  

Para perceber a relevância do nosso projeto importa compreender o conceito de 

turismo cultural enquanto atividade económica diretamente relacionada com o ato de 

viajar e motivada e conhecer a cultura e tudo aquilo que possa ser identificado como 

identidade cultural da região.  

Portugal possui vários recursos naturais e culturais, muitos deles classificados 

como Património Mundial pela UNESCO e para a região turística do Porto e Norte, o 

touring cultural e paisagístico constituem uma importante prioridade.  

                                                           
51  CASTRO, Sáskia Freire Lima de (2010) Turismo Cultural: Orientações Básicas [artigo online]. 3ª Edição 

Disponível em:  

http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/Turism

o_Cultural_Versxo_Final_IMPRESSxO_.pdf Consultado a 23/07/2017 às 13.43h 

52 PEREIRO PERÉZ, Xerardo (2009), Turismo Cultural: Uma visão antropológica. Tenerife: 

Asociación Canaria de Antropología / Passos - Revista de Turismo y Patrimonio Cultural 

http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/Turismo_Cultural_Versxo_Final_IMPRESSxO_.pdf%20Consultado%20a%2023/07/2017
http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/Turismo_Cultural_Versxo_Final_IMPRESSxO_.pdf%20Consultado%20a%2023/07/2017
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De acordo com informações presentes no Turismo de Portugal, percebemos que a 

preferência dos turistas por Portugal assenta sobretudo em fatores como o clima e luz, a 

História, Cultura e Tradição, e na hospitalidade. Para a maioria destes turistas o conceito 

de férias baseia-se em descanso, diversão e descoberta de novos lugares e interação com 

a cultura local. É seguindo estes dados que consideramos favorável à Cidade, mais 

especificamente ao Centro Histórico, apostar essencialmente no Turismo Cultural, uma 

vez que é dos que mais turistas atrai, dadas as características do local. 

Para abordar o turismo cultural atual torna- se imperativa a referência aos city- 

breaks53, um conceito novo com várias vertentes cuja motivação primária é a de conhecer 

cidades e as respetivas atracões arquitetónicas, culturais, monumentais, gastronómicas, 

entre outras, em estadias curtas. Esta forma de turismo atual, pode ser dividida em três 

categorias ou mercados diferentes, determinados pelos objetivos do cliente: city-breaks 

standard, em que os turistas viajam para um determinado local para conhecer as suas 

principais atracões, procurando estadia em hotéis de 2 a 3 estrelas, e produtos/ serviços a 

preços acessíveis; as city breaks upscale, quando os turistas procuram serviços 

especializados de alta qualidade, como hotéis de 4-5 estrelas, menus de degustação e 

provas de vinho, por exemplo; finalmente, as city- breaks temáticas, que consistem em 

turistas que viajam para uma determinada cidade com o objetivo de assistir a um evento 

musical, teatral, desportivo ou de moda.  

Neste sentido é-nos permitido afirmar que o nosso serviço se enquadra nestes três 

mercados de turismo, abrangendo um diversificado número e tipo de clientela, desde o 

turista com menos posses ao mais abastado, uma vez que a app será gratuita, bem como 

o fornecimento das duas rotas, e neste caso pensando também nos habitantes locais, que 

regra geral têm menos posses do que os turistas que nos visitam; mas tendo em conta 

simultaneamente aqueles que não se importam com gastos extras, e que têm a 

possibilidade de reservar um dos transportes que fornecemos, evitando o percurso 

pedestre, bem como de contratar um guia, para uma visita mais completa.   

Com base na pesquisa de rotas turísticas e inquéritos a turistas, concluímos que 

existe alguma carência relacionada com o touring na ineficaz estruturação e fraco 

cumprimento devido a fatores como os horários de museus e monumentos não se 

adequarem aos hábitos dos turistas; algumas das estradas secundárias se encontrarem em 

mau estado, a má sinalização das atrações, e ainda a falta de informação em várias línguas.  

                                                           
53 Estadias de curta duração com o objetivo de conhecer as atrações do local 
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Neste sentido alertamos para a importância capítulo referente à app onde 

explicamos de que modo o nosso projeto se afasta deste tipo de dependência, ao ser 

possível visitar as casas autonomamente, extraindo toda a informação de que precisa 

sobre elas no momento desejado.  

Hoje em dia, o objetivo de todos os visitantes é o de vivenciar experiencias 

diferentes, e procuram, para isso, produtos individualizados e flexíveis de forma a não se 

verem forçados ao cumprimento de etapas e horários pré-definidos. Sem dúvida que os 

novos turistas procuram vivências únicas fora do habitual, e é por isso que é fundamental 

que os locais passem a ter mais do que a oferta comum e habitual, passando a brindar com 

inovação, já que esta é um dos fatores- chave para que os visitantes possam passar por 

experiencias de qualidade.  

 

 

4.2 Turismo no Porto  

 

Atualmente o Turismo representa uma das maiores forças na economia, não só 

nacional como em termos mundiais, e o Turismo Cultural constitui, segundo dados 

fornecidos pela UE, um dos mais poderosos motores económicos em toda a Europa, que 

é um dos Continentes que detém dos mais poderosos patrimónios culturais. 

Graças à sua riqueza patrimonial, gastronomia, oferta artística e cultural, e hospitalidade 

por parte dos habitantes, o Porto é, sem dúvida, um dos destinos turísticos mais 

apreciados, representando um dos maiores motores económicos da cidade e País, 

sobretudo graças à qualidade do património natural e cultural que faz com que existam 

cada vez mais visitantes, não só estrangeiros, mas como os próprios portugueses.  

O crescimento deste setor torna- se uma forma de reconhecimento internacional, 

o que fez com que o Porto já tivesse sido eleito pela European Consumers Choice como 

Melhor Destino Europeu, e como Melhor Destino Emergente pelo TripAdvisor. 

Quem visita a cidade vem em busca de vivenciar uma identidade específica, a 

identidade local, a sua unicidade cultural, que em mais nenhum sítio encontra. E a nossa 

cidade apresenta essa mesma singularidade, através da sua identidade que se foi 

desenvolvendo e modificando, mas à medida que analisávamos alguns dados relativos ao 

crescimento turístico no Porto, percebemos a importância e a necessidade da renovação 

constante da Cidade, valorizando o se património criando novos polos de interesse, e neste 

sentido observou- se o impacto causado graças aos itinerários turísticos através da sua 
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capacidade de captação de turistas, ao possuírem uma enorme variedade de serviços, o 

que cria vantagem económica para toda a comunidade.  

 

 

4.3 Património Cultural  

 

Importa compreender a evolução do património cultural, a sua relação com o 

espaço, com os habitantes da cidade e com quem apenas a visita para que possamos 

compreender aquilo que defendemos com este projeto.  

Para abordar o conceito de património cultural é imperativo dominar a conceção 

de identidade, já que ambos possuem vários tipos de relações. Como é defendido por 

Françoise Choay54o património é um componente essencial naquilo que é a elaboração 

da identidade quer social quer cultural, sendo concomitantemente a própria 

substancialização da identidade de uma comunidade ou grupo. Para a autora, 

“Monumento” é toda a construção criada por uma determinada comunidade com o intuito 

de relembrar a memória dos indivíduos, das suas crenças, eventos e acontecimentos que 

contribuam para a identidade do coletivo. Ou seja, o monumento vai exercer um exercício 

identificador. 

Podemos então caracterizar o património cultural como um conjunto de bens, 

materiais e imateriais, com suficiente pertinência para que exista um interesse coletivo 

em preserva-los. O património deve relembrar o passado, enquanto testemunho de 

acontecimentos ou memórias importantes para a comunidade. Deve ainda expressar 

aquilo que é uma identidade coletiva e histórica, ou seja, as vivências de uma comunidade, 

contribuindo para preservar essa mesma identidade que vai sendo permutada às gerações 

seguintes. 

Para percebermos aquilo que mudou na forma de encarar estes conceitos 

consultamos alguma da legislação relacionada com o património cultural, como a Carta 

de Atenas de 193155 e a Carta de Veneza de 196456 e a Convenção para Salvaguarda do 

                                                           
54 CHOAY, Françoise- op. Cit 

55  http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/CartadeAtenas.pdf Consultado a 01/12/20176 

às 15.45h 

56 http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/CartadeVeneza.pdf  Consultado a 01/12/20176 

às 16.15h 
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Património Mundial, Cultural e Natural57, o primeiro documento legislativo que visava 

salvaguardar uma maior tipologia de bens patrimoniais. E é também nesta Convenção que 

se utilizou e se definiu, pela primeira vez, o conceito de Património Cultural., que segundo 

o artigo 1º desta Convenção, passou a considerar- se como:  

“ (…) os monumentos (obras arquitetónicas, de escultura ou de pintura 

monumentais, elementos ou estruturas de carácter arqueológico, inscrições, grutas e 

grupos de elementos com valor universal excepcional do ponto de vista da história, da 

arte ou da ciência); os conjuntos (Grupos de construções isolados ou reunidos que, em 

virtude da sua arquitectura, unidade ou integração na paisagem, têm valor universal 

excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência) e os locais de interesse 

(obras do homem, ou obras conjugadas do homem e da natureza, e as zonas, incluindo 

os locais de interesse arqueológico, com um valor universal excepcional do ponto de 

vista histórico, estético, etnológico ou antropológico58). 

A partir desta Convenção passou- se a inventariar, não só um bem per si, no caso 

de o mesmo possuir importância inserido num conjunto ou local, todo o local em questão 

é inventariado, ainda que dentro desse conjunto possam existir bens sem relevância para 

tal. Por sua vez, toda esta consciência de conjunto é tida em conta na definição de 

património naquilo que foi a Carta Europeia do Património Arquitetónico de 1975, 

referida anteriormente. Nesta podemos ler que:  

“ (…) o património arquitetónico europeu é formado não apenas pelos nossos 

monumentos mais importantes mas também pelos conjuntos que constituem as nossas 

cidades antigas e as nossas aldeias com tradições no seu ambiente natural ou 

construído.”59 

  

 

 

 

 

 

                                                           
57 http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/ConvencaoparaaProteccaodoPatrimonioMundia

lCulturaleNatural.pdf Consultado a 01/12/2016 às 16.17h 

58 http://whc.unesco.org/archive/convention-pt.pdf Consultado a 01/12/2016 às 17.02h  

59 http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/cartaeuropeiapatrimonioarquitectonico1975.pdf 

Consultado a 05/08/2017 às 20.29h 

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/cartaeuropeiapatrimonioarquitectonico1975.pdf%20Consultado%20a%2005/08/2017
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/cartaeuropeiapatrimonioarquitectonico1975.pdf%20Consultado%20a%2005/08/2017
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5. A CONCRETIZAÇÃO DO PRODUTO 

 

Depois de realizada uma intensa pesquisa acerca do nosso objeto de estudo e de 

todas as questões que com ele se relacionam, estávamos esclarecidos e dominávamos o 

tema, de maneira que passámos à criação do produto. 

No seguinte capítulo encontramos passo a passo a metodologia que seguimos para 

a concretização deste projeto. Inicialmente começamos por fazer um enquadramento 

geral de tudo de forma a justificar a nossa proposta através de leis e cartas que exaltam a 

importância da salvaguarda do património, bem como por justificar a seleção de casas 

feita para integrar o nosso itinerário. De seguida criámos um modelo de ficha de 

inventário para cada uma das casas, que fomos preenchendo à medida que era realizado 

o trabalho de campo e visitávamos as respetivas edificações. Concluída esta fase, após 

termos obtido todos os dados de que precisávamos acerca das casas, quer através de 

pesquisa bibliográfica e online, quer através do trabalho de campo por nós feito, 

começamos a desenhar os percursos para a rotas que criaríamos.  

Finalmente faltava utilizar tudo aquilo que construímos e aplica- lo ao modelo a 

que nos tínhamos proposto: o protótipo e uma app móvel enquanto proposta para a 

conceção de uma real.  

No subcapítulo respetivo à app encontram- se explanados todos os aspetos 

pensados para a mesma, desde a sua justificação ao seu funcionamento, bem como o 

próprio site criado para a sua divulgação.  

 

 

5.1 Enquadramento 

 

O desejo de querer dar a conhecer a importância deste património foi o mote para 

a criação de um itinerário das Casas Nobres. O processo de inventariação destas casas 

transformou- se numa ferramenta de auxílio naquilo que é o reconhecimento de um 

património cuja importância e valor não têm sido devidamente reconhecidos, e como 

consequência não têm sido alvos da merecida proteção. Assim, esperamos que este estudo 

reflita uma contribuição positiva não só no campo social, como artístico e histórico.  

O objetivo de contribuir para a proteção deste património prende-se com facto de 

considerarmos que estas casas constituem bens culturais, (que são definidos, segundo a 

lei nº107/ 2001 de 8 de Setembro como: Para os efeitos da presente lei integram o 
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património cultural todos os bens que, sendo testemunhos com valor de civilização ou de 

cultura portadores de interesse cultural relevante, devam ser objeto de especial proteção 

e valorização.60) Estes bens devem refletir valor de memória, antiguidade, autenticidade, 

originalidade, raridade singularidade e exemplaridade, como é explícito no artigo 2.º 

desta mesma lei, no ponto nr.º 3: O interesse cultural relevante, designadamente 

histórico, paleontológico, arqueológico, arquitetónico, linguístico, documental, artístico, 

etnográfico, científico, social, industrial ou técnico, dos bens que integram o património 

cultural refletirá valores de memória, antiguidade, autenticidade, originalidade, 

raridade, singularidade ou exemplaridade61.  

Assim sendo, estas casas nobres, muitas delas brasonadas, pertenças de famílias 

fidalgas, constituem testemunhos de épocas específicas, e por isso são parte da identidade 

cultural da nossa região. Todos os exemplos que fazem parte do nosso projeto, integram 

parte da nossa identidade cultural e como tal são reflexo de um passado, de um passado 

nosso, um passado que deve ser, não só preservado, como reconhecido.  

Tal como é manifestado na Carta de Vilas Históricas, Outubro de 198762, qualquer 

que seja a povoação, de grandes ou pequenas dimensões, que possua um centro histórico 

expressa valores exclusivos da sua civilização. Devem ser preservados os valores de 

carácter histórico, e mesmo espiritual de cada região, e é por isso que as casas que 

integram um centro histórico devem ser ressalvadas, porque são parte dos elementos que 

refletem a imagem da comunidade. Este é mais um dos motivos que justificam o nosso 

projeto, uma vez que as casas selecionadas fazem parte do núcleo histórico do Porto, e 

por isso merecem uma atenção especial.  

Neste sentido destacamos ainda a Carta de Cracóvia63, que defende a preservação 

dos edifícios e outros monumentos que possuam valor histórico, ao mesmo tempo que é 

conservada a sua legitimidade e autenticidade. As comunidades devem ser responsáveis, 

não só pelo reconhecimento e identificação do seu património, como pela sua gestão. Esta 

                                                           
60 http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Projetos_Curriculares/Patrimonio_cultural/documentos/lei_10

7_2001_8_setembro.pdf  Consultado a 05/07/2017 às 23. 54h 

61 http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Projetos_Curriculares/Patrimonio_cultural/documentos/lei_10

7_2001_8_setembro.pdf Consultado a 05/07/2017 às 23. 57h 

62 http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/cartasobresalvaguardacidadeshistoricas1987.pd

f Consultado a 05/07/2017 às 00.04h 

63 http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/cartadecracovia2000.pdf Consultada a 

05/08/2017 às 21. 03h 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Projetos_Curriculares/Patrimonio_cultural/documentos/lei_107_2001_8_setembro.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Projetos_Curriculares/Patrimonio_cultural/documentos/lei_107_2001_8_setembro.pdf
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/cartasobresalvaguardacidadeshistoricas1987.pdf%20Consultado%20a%2005/07/2017
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/cartasobresalvaguardacidadeshistoricas1987.pdf%20Consultado%20a%2005/07/2017
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/cartadecracovia2000.pdf%20Consultada%20a%2005/08/2017%20às%2021
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/cartadecracovia2000.pdf%20Consultada%20a%2005/08/2017%20às%2021
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Carta refere ainda que as edificações que integram áreas históricas, ainda que não se 

destaquem através de um evidente valor patrimonial e arquitetónico peculiar, necessitam 

ser protegidos como componentes de prosseguimento urbano.  

A Carta Europeia do Património Arquitetónico segue o mesmo raciocínio, 

defendendo que não são apenas os monumentos mais importantes os únicos merecedores 

de cuidado, porque o património arquitetónico não é apenas constituído por eles, mas 

também pelos conjuntos que formaram as nossas antigas cidades e localidades, ainda que 

estes sejam mais modestos:  O património arquitetónico europeu é constituído, não só 

pelos nossos monumentos mais importantes, mas também pelos conjuntos de construções 

mais modestas das nossas cidades antigas (…)64. 

Estas casas, sobretudo as que possuem pedra de armas são à partida imediatamente 

relacionadas com elemento óbvios identificadores de uma família, o que por sua vez 

relembra e evoca a origem e por isso a memória e tradição, o que as torna referências de 

alto valor emblemático, simbólico, social, artístico e histórico  

 

 

5.2 Casas Nobres no Centro histórico do Porto 

 

A seleção de casas realizada para a criação do nosso roteiro não descriminou 

habitações em melhor ou pior estado, com o sem brasão, grandes ou pequenas, 

ornamentadas ou simples. Assentamos, sim, a nossa escolha em arquiteturas que 

representassem a realidade da nossa nobreza como ela foi. Dada a natureza de curto prazo 

deste projeto, tivemos que nos limitar a um espaço geográfico não muito extenso, já que 

o ideal era fazer o levantamento das casas de toda a Cidade. Deparando- nos com esta 

limitação de tempo, optamos por nos restringir ao Centro Histórico do Porto, não só pelo 

facto de corresponder a um dos pontos da Cidade mais relevantes, classificado enquanto 

Património Cultural da Humanidade há vários anos, com várias memórias relacionadas 

com o nosso conceito já que é aqui que as origens medievais se encontram mais vincadas, 

como pelo facto de dotar o roteiro de maior coerência.  

Algumas das casas selecionadas possuem referências em alguns sites e 

bibliografias, sobretudo sobre a respetiva genealogia, contudo, ainda assim, encontram-

                                                           
64 http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/cartaeuropeiapatrimonioarquitectonico1975.pdf 

Consultado a 28/07/2017 às 12.34h 

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/cartaeuropeiapatrimonioarquitectonico1975.pdf%20Consultado%20a%2028/07/2017
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/cartaeuropeiapatrimonioarquitectonico1975.pdf%20Consultado%20a%2028/07/2017
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se, na sua generalidade, pouco estudadas e analisadas, e o seu reconhecimento e 

valorização não se pode ficar por estas análises superficiais, já que para uma adequada 

conservação deste património é necessário fazer com que o mesmo interaja com o 

público, e a existência de roteiros é uma das melhores formas de colocar ambos em 

comunicação, permitindo que em simultâneo estes bens colaborem para a atração turística 

do Porto.  

 

 

5.3 A Importância do Papel dos Itinerários 

  

Como é possível perceber ao longo dos capítulos referentes ao turismo, este 

transformou- se numa prática com impactos sociais, dado o gradual e acentuado desejo 

em viajar e entrar em contacto com novas culturas, e assim começou a promover 

atividades e experiencias, como é o caso das rotas turísticas que se começaram a 

apresentar enquanto formas de comunicação entre a cultura e o turismo. Uma das soluções 

de mas fácil execução na criação desta união entre a cultura e turismo baseia- se na 

elaboração de itinerários que permitam e facilitem a comunicação entre os itens culturais 

e quem os visita.  

Este tipo de produtos, como itinerários, roteiros, entre outros, fruto, sobretudo, da 

atividade turista, são uma forma de atribuir teor de carisma cultural àquilo que é visitado 

e explorado. 

Em Portugal o turismo cultural é uma dos principais fatores no desenvolvimento 

do turismo, já que cada vez mais a principal motivação de quem viaja é conhecer o 

património e a cultura dos locais por onde passam, e neste sentido a principal atividade 

vai basear- se em tours e itinerários  

No campo do turismo e da oferta turística, o itinerário baseia- se num combinado 

de ações realizadas através de atrativos que podem ou não promover a articulação e 

relação entre diferentes áreas, servindo de impulso para a economia. 

Para que este tipo de produto como as rotas ou os itinerários resultem é necessário 

fazer com que estes transmitam uma narrativa, ou contem uma história que consiga 

ocasionar uma vivência a quem visita. 

Para planear e elaborar um roteiro é necessário passar por algumas fases distintas, 

nomeadamente a de criação de um planeamento, ou seja, desenhar e organizar a rota, 

experimentar a exequibilidade, analisando e corrigindo erros e por fim implanta- la.   
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É importante que os itinerários deem a conhecer aquilo que é a individualidade 

cultural e patrimonial de cada local e população, criando em simultâneo uma ponte entre 

os turistas e quem os recebe, e é esse o objetivo do nosso projeto: criar um objeto que  

contribua para o desenvolvimento cultural de quem visita, já que o património não “fala” 

nem se dá a conhecer por si próprio, necessitando de uma boa comunicação para que 

possa ser entendido.  

 Desta forma pretendemos que o nosso projeto inclua uma diversidade de 

“produtos turísticos”, ao termos a opção de realizar o transporte de monumento a 

monumento, acompanhando quem visita e pretende obter informações específicas, 

criando assim um produto único totalmente vocacionado para os visitantes, possuindo, 

simultaneamente, uma vertente mais comercial. 

 

 

5.4 Fichas de Inventário  

 

A criação de de Itinerários Culturais requer uma metodologia própria na sua 

indagação, protecção e valorização, sendo fundamental começar pela realização de uma 

inventáriação dos bens que ele abrange.  

Antes de elaborarmos a nossa a nossa ficha de inventário consultamos alguns 

documentos que dizem respeito às normas de inventariação enquanto modelos na 

elaboração das nossas fichas de inventário. Consultamos alguns exemplos, como é o caso 

da Carta dos Itinerários Culturais elaborada Comité Científico Internacional dos 

Itinerários Culturais do ICOMOS65 e ainda Paulo Alexandre Campos Sampaio Correia- 

Inventário e Estudo do Património Cultural de Gondifelos (Vila Nova de Famalicão) Um 

Modelo de Gestão Patrimonial66, que cria um plano de fichas de inventário, bem como 

uma espécie de guia que apoia o usuário, e por fim centra-mo- nos em modelos como 

aquele que é fornecido pelo Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e 

                                                           
65 http://www.icomoscr.org/doc/teoria/ICOMOS.2008.carta.rutas.culturales.pdf Consultado a 21/08/2017 

às 03.21h  

66  CORREIA, Paulo Alexandre Campos Sampaio- Inventário e Estudo do Património Cultural de 

Gondifelos (Vila Nova de Famalicão) Um Modelo de Gestão Patrimonial. Dissertação de Mestrado em 

História e Património Ramo de Mediação Patrimonial apresentada à Faculdade de Letras da Universidade 

do Porto,2011. 

http://www.icomoscr.org/doc/teoria/ICOMOS.2008.carta.rutas.culturales.pdf%20Consultado%20a%2021/08/2017
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Arqueológico e do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, mais especificamente 

no Kit 01- Guia de Inventário do Património Arquitetónico- geral67. 

É preciso ainda referir o trabalho Inventário Georreferenciado do património 

Cultural68, de pós-graduação em Turismo, que aborda a georreferenciação do património, 

alertando para a premência de se georreferenciar o Património Cultural português, o que 

nos alertou para a preocupação de incluir dados que georreferenciem o património que 

abordamos no nosso projeto.  

Apesar de existirem vários modelos e exemplos de fichas de inventário de 

património imóvel, como pudemos perceber, não existe, ainda assim, nenhum que deva 

ser tomado enquanto exemplo modelo na catalogação de património, pois não existe um 

exemplar formalizado e protocolar que seja utilizado pelas organizações responsáveis na 

catalogação e inventariação de património. É por esse motivo que utilizamos uma 

proposta de modelo própria, baseada na resposta aos objetivos que haviam sido 

previamente delineados.  

Essa inexistência de um modelo estandardizado e aceite por todas as instituições 

com responsabilidades na inventariação do património levou- nos a propor o nosso 

próprio modelo com base nos exemplos de inventário consultados. Ainda assim, e embora 

no caso português não exista um modelo de inventário estandardizado e, mesmo os que 

existem não sejam os mais recomendados para a elaboração de inventários patrimoniais, 

como vimos no ponto anterior, o facto de serem recomendados por instituições estatais 

que possuem a tutela do Património em Portugal leva-nos a utilizar no nosso modelo de 

ficha de inventário um número considerado de campos que essas instituições propõem.  

Assim analisamos mais alguns exemplos publicados, tais como as normas 

fornecidas pela DGPC69 e pela Matriznet70, ou os modelos do SICG71 entre outros.  

                                                           
67 http://www.monumentos.gov.pt/SITE/DATA_SYS/STUDYandDOCUMENTS/NORMAL/KIT01.pdf 

68  SILVA, Roberta Maria Ferreira Gomes da- Inventário Georreferenciado do património Cultural. 

Lousada. 2006 

69 http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-movel/normas-de-inventario/  

Consultado a 27/08/2017 às 12.30h  

70  http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Download/Normas/AP_AD_NormasGerais.pdf Consultado a 

27/08/2017 às 12.39h 

71  http://www.monumentos.gov.pt/SITE/DATA_SYS/STUDYandDOCUMENTS/NORMAL/KIT01.pdf 

Consultado a 08/08/2017 às 02.00h  

http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Download/Normas/AP_AD_NormasGerais.pdf
http://www.monumentos.gov.pt/SITE/DATA_SYS/STUDYandDOCUMENTS/NORMAL/KIT01.pdf%20Consultado%20a%2008/08/2017
http://www.monumentos.gov.pt/SITE/DATA_SYS/STUDYandDOCUMENTS/NORMAL/KIT01.pdf%20Consultado%20a%2008/08/2017
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Criadas as nossas fichas, para que as posássemos completar, foi necessária, não 

só uma extensa investigação arquivística, bibliográfica e webgráfica, como um árduo 

trabalho de campo que nos permitisse elaborar uma detalhada análise acerca de todas as 

casas, tentando preencher o máximo de campos possível acerca de cada uma delas, ainda 

que não nos tenha sido possível preencher todos os campos devido à inexistência de 

informações arquivísticas72. 

 

 

5.5 Os Roteiros  

 

O procedimento de Roteirização - termo referido por Luís Mota Figueira em 

Manual para a Elaboração de Roteiros de Turismo Cultural73- consiste numa ferramenta 

com a missão de valorização das regiões, com uma adequada e cuidadosa adaptação 

turística do património. 

De seguida serão apresentados ambas as rotas criadas: a primeira consiste, como 

já fora referido, num percurso através do Centro Histórico do Porto, que engloba todas as 

Casas Nobres, e a segunda apresenta o roteiro pelas casas que preservam ainda hoje a sua 

pedra-de-armas. Ambos são acompanhado por uma explanação minuciosa sobre as 

direções a seguir para, bem como pelas coordenadas. Ainda que esta exposição não vá 

ser utilizada na app propriamente dita, já que esta possuirá um mapa georreferenciado 

com GPS, esta pesquisa ajudou- nos a conceber e a estruturar o roteiro, de forma a 

desenharmos percursos fáceis.  

 

 

5.5.1 Itinerário Principal  

 

O Itinerário principal terá como ponto de partida a Rua Chã, perto da Sé do Porto. 

Apelidada de Chã das Eiras já desde o ano de 1293, a origem deste nome deve-se ao 

traçado da rua plano e pavimentado, e é aqui que podemos encontrar a Casa de Manuel 

Alvares Castro (Coordenadas: Lat: 41. 14398 Lon: -8. 0999). Prosseguindo por esta rua 

                                                           
72 Nos apêndices é possível encontrar um exemplar da ficha tipo criada. 

73 FIGUEIRA, Luís Mota – Manual para a Elaboração de Roteiros de Turismo Cutural. Tomar: Instituto 

Politécnico de Tomar, 2013 
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acima vamos ter à Rua Cimo de Vila, cujo nome se deve ao facto de este ser o ponto mais 

alto no extremo da Cidade. Relembrarmos que esta se encontrava no interior daquilo que 

era a muralha gótica. Seguindo o correr da rua encontramos a antiga Casa Crocodilo, 

famosa pelo crocodilo de 5 metros pendurado no seu interior, esta casa é ainda conhecida 

como maior comerciante de cabedais e solas do Porto. Ainda na mesma rua encontramos 

outra das nossas Casas: o Paço da Marquesa (Lat: 41. 14473 Lon: -8.608383), onde até 

há relativamente pouco tempo existia no edifício uma pensão com o nome de “Pensão 

Marquesa”, pelo facto de lá ter vivido D. Helena de Vasconcelos e Sousa, a penúltima 

marquesa de Abrantes no início do século XIX.  

Continuando a subir esta rua deparamo-nos com a Praça da Batalha, em cujo 

ângulo a sudoeste se localizava a antiga Porta do Cimo de Vila, junto da qual ficava, 

ainda, a Capela da Nossa Senhora da Batalha. Para além do Solar dos Guedes de 

Aveleda, (Lat:39. 65829 Lon: -8. 824124) objeto principal desta visita, esta praça possuí 

ainda outros pontos de interesse como a estátua do D. Pedro V, de Teixeira Lopes, pai, 

colocada no centro da praça; o Teatro Nacional São João, erguido entre os anos de 1911 

e 1920, projetado por Marques da Silva; e ainda a Igreja de Santo Ildefonso, cuja fachada 

é decorada com azulejos da autoria de Jorge Colaço. No caso de este percurso começar a 

ser realizado à hora do almoço, mais acima desta praça, subindo a Rua Entre Paredes, 

encontram a Praça dos Poveiros, onde se situa a Casa Guedes, referenciada pelas suas 

sandes de pernil com queijo, cozinhadas segundo uma receita brasileira; e na esquina 

desta praça, na rua que desce em frente ao Coliseu, encontramos o que é considerado por 

muitos como o melhor restaurante de francesinhas, um dos mais famosos pratos típicos 

portuenses, o restaurante Santiago. De volta a Casa dos Guedes de Aveleda na Batalha, 

situado em frente a este edifício encontra- se o já referido Teatro Nacional São João, e é 

para a rua do seu lado esquerdo que no dirigimos a seguir. Percorreremos a Rua Augusto 

Rosa até à Saraiva de Carvalho, onde do lado direito se ergue o Palacete dos Condes de 

Azevedo. (Lat: 38. 715814 Long: - 9. 13115)  

De seguida seguimos para oeste em direção à Travessa da Rua Chã, continuamos 

até à calçada da Vandoma, curvando à esquerda, estamos na Rua D. Hugo. Nesta 

antiquíssima rua, onde outrora já estivera a primitiva muralha romana da Cidade, 

podemos contemplar um maravilhoso conjunto de casas que pertenceram a importantes 

personalidades portuenses. Começando pela Casa de Domingos Barbosa atual Museu 

Guerra Junqueiro (Lat: 41. 142023 Lon: -8. 10927),  
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No N.º 15 encontramos a Casa dos Freire de Andrade Coutinho Bandeira (Lat: 

41. 142023 Lon: -8. 10927),  

Nesta mesma rua encontramos ainda a Casa dos Calheiro de Menezes; a Casa dos 

Condes de Samodães (Lat: 41. 142023 Long: -8. 10927) e no n.º13 a Casa dos Leitão 

de Magalhães (Lat: 41. 142023 Lon:-8. 10927). 

Depois seguimos para Sudoeste, em direção à Escada das Verdades, um pouco 

mais à frente encontramos o Terreiro da Sé onde se situa o Paço Episcopal. Após 

visitarmos este ícone da Cidade, seguimos para noroeste no Terreiro da Sé em direção 

a Calçada Dom Pedro Pitões, e curvamos ligeiramente à direita em direção a Calçada 

Dom Pedro Pitões/Terreiro da Sé, onde se situa a Torre de D. Pedro Pitões.  

Deixando o largo da Sé, Seguimos para nordeste  em direção a Escadas da Sé, 

estas escadas acabam por virar ligeiramente à direita e tornando-se na R. do Souto. 

Depois viramos à direita em direção a R. de Mouzinho da Silveira, de seguida à 

esquerda em direção a R. Afonso Martins Alho e finalmente à esquerda em direção a R. 

das Flores. No largo de S. Domingos, numa das entradas desta Rua encontramos a 

Taberna do Largo, para amantes de vinhos, enchidos, queijos e outros petiscos. Ainda 

junto a esta entrada pelo largo encontra- se a Igreja e o Museu da Misericórdia, e à direita, 

para quem procura lembranças feitas à mão, encontra-se a loja de artesanato Memórias, 

e imediatamente ao lado o Museu de Marionetas do Porto. Para os amantes de literatura, 

um pouco mais à frente encontra- se o alfarrabista Chaminé da Mota.  

Por fim podemos também encontrar várias chocolatarias como a Chocolataria das 

Flores, onde é possível provar chocolates e biscoitos artesanais, e a famosa Chocolataria 

Equador. Relativamente às Casas edificadas nesta rua, propomos que se inicie o percurso 

pelo Largo de São Domingos. Junto a este largo encontramos a Casa dos Cunha 

Pimentel (Lat: 41.144285 Lon: -8.613052), e mais à frente, do lado oposto vemos a Casa 

da Companhia ou a Casa de Martim Afonso de Melo Brandão (Lat: 41.144285 Lon: 

-8.613052). 

Do mesmo lado desta casa encontra- se ainda a Casa dos Constantinos (Lat: 

41.144285 Lon: -8.613052), atual Hotel Village, e mais à frente ainda a Casa dos Ferraz 

Bravo (Lat: 41.144285 Lon: -8.613052), seguida da Casa dos Sousa da Silva 

Alcoforado (Lat: 41.144285 Lon: -8.613052).  

            Seguindo para sudoeste em direção à Rua do Ferraz, viramos à esquerda para a 

Rua da Vitória depois para a direita até à Travessa do Ferraz, e à esquerda estamos na 

Rua de São Bento da Vitória, onde temos a Casa da Baronesa da Regaleira também 
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conhecida como Palácio de São Bento da Vitória (Lat: 41. 144309 Lon: -8. 615604) no 

N.º 12. Ao lado encontrámos a Casa dos Barba Menezes (Lat: 41. 144309 Lon:-8. 

15604). 

Prosseguindo para oeste para a Travessa de São Bento viramos à esquerda na Rua 

das Taipas onde encontramos a Casa dos Brito e Cunha (Lat: 41. 143663 Lon: -8. 

617326) e a Casa dos Leite Pereira (Lat: 41. 143663 Lon: -8. 617326).  

De seguida dirigimo- nos para o Palácio de Belomonte (Lat: 41. 142626 Lon: -8. 

61317), ou Casa dos Pacheco Pereira (Lat: 41. 142626 Lon: -8. 61317). Depois seguindo 

para sudoeste na Rua das Taipas, em direção a R. de São Miguel, encontramos uma curva 

acentuada à direita em direção a R. de Belomonte. Procurando pelo N.º 49 encontramos 

o edifício mandado construir no século XVIII por Pedro Pacheco Pereira durante o século 

XVIII.  

 Regressando um pouco para trás, como se voltássemos à Rua das Taipas, 

percorrendo a R. de Belomonte iremos virar ligeiramente à esquerda e esta torna-se 

na Largo São João Novo, e é aqui que encontramos o Palácio de São João Novo (Lat: 

41. 142331 Lon:-8. 617669). Deixando o palacete, seguiremos para sudoeste no Largo 

São João Novo em direção a R. Francisco da Rocha Soares, viramos à direita em direção 

a R. Francisco da Rocha Soares, onde continuaremos até ao passeio das Virtudes. Aqui 

encontramos a Casa dos Pinto Meireles, ou Casa das Virtudes (Lat: 41.145403 Lon: -

8.618436). Daqui subimos a Rua Dr. António de Sousa Macedo, atravessamos o jardim 

da Cordoaria até à Praça dos Leões e passamos para o lado da Igreja da Ordem Terceira 

de Nossa Senhora do Carmo e em frente a esta temos a Casa Moreira Couto (Lat: 41. 

14879 Lon: -8. 615896). Uns metros à frente, junto ao largo da Praça encontramos o 

Palácio dos Viscondes de Balsemão (Lat: 41. 148679 Lon: -8. 615896), atual Banco de 

Materiais da Câmara Municipal do Porto.  

Voltando para trás, até ao jardim da Cordoaria, junto e de frente para a Adega 

Leonor, do nosso lado esquerdo temos a Rua da Restauração. Percorrendo- a durante uns 

metros, viramos à esquerda no Largo do Viriato, e depois à direita na rua da Bandeirinha, 

onde desde logo se consegue ver o Palácio das Sereias (Lat: 41. 145167 Lon: -8. 

621501).  

Após visitada a Casa dos Portocarreiro, faremos o mesmo percurso para trás até à 

Rua da Restauração, de novo. Uns metros abaixo, do lado esquerdo da Rua encontramos 

a Casa que outrora pertenceu ao Conde Silva Monteiro (Lat: 41. 145506 Lon: -

8.624995), atualmente sede da Associação Cultural de Estudos Regionais.  
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Antes de chegarmos ao próximo edifício passamos pelo magnífico miradouro 

Ignez, uma cafetaria/ bar com uma vista soberba sobre o Douro. Seguindo na 

direção oeste na Rua da Restauração em direção a Calçada Sobre-o-Douro, viramos 

à esquerda para permanecer na Calçada Sobre-o-Douro, e depois de novo à esquerda para 

a Rua de Monchique. Caminhando uns metros ao longo desta rua encontraremos, do lado 

esquerdo, a Casa do Cais Novo dos Pinto da Cunha Saavedra (Lat: 41. 144754 Long: 

-8. 626629 

Imediatamente ao lado deste Cais Novo e do Museu do Vinho do Porto, 

encontramos um outro monumento de interesse: o Convento Madre de Deus de 

Monchique. Dos vários conventos que existiram no Porto, o de Madre de Deus de 

Monchique foi o único edificado por iniciativa de particulares, sendo que os restantes 

tiveram origem em deliberações régias ou até mesmo episcopais. Este Convento da 

Ordem de São Francisco seria fundado por ordem de Pedro da Cunha Coutinho e de sua 

mulher D. Beatriz de Vilhena naquele que era o paço que possuíam em Monchique, na 

mesma altura em que era D. Pedro da Costa era bispo na Diocese do Porto74. Foi Paulo 

III que autorizou a fundação deste convento, papa de 1534 a 154975, pela Bula Debitum 

Pastoralis Officci, de 12 de Novembro do ano de 1535. Do casamento de Pedro da Cunha 

Coutinho com D. Brites de Vilhena, como também era conhecida, não resultaram filhos 

e esse foi um dos motivos que os levou a devotar, num ato de piedade, a sua casa e os 

seus bens para a fundação do convento. O objetivo seria que no ano de 1538 já se tivesse 

terminado aquilo que era essencial para que as monjas de Monchique pudessem começar 

a instalar-se76. Importa ressaltar que os fundadores deste convento pertenciam àquilo que 

podemos dizer ser a melhor nobreza, sendo Pedro da Cunha Coutinho filho de Fernão 

Coutinho, que era Cavaleiro da casa de D. Duarte e D. Afonso V, e consequentemente 

neto paterno de Gonçalo Vaz Coutinho, que era marechal do reino, copeiro- mor de D. 

Filipa de Lencastre, senhor de Leomil e ainda alcaide- mor de Trancoso e Lamego, e neto 

materno de Fernão Vaz da Cunha, senhor de terras em Montelongo.77 Esta casa dos 

Coutinhos de Monchique acabaria por causar discórdia e conflito entre Fernão Coutinho 

                                                           
74 FERREIRA, José Augusto- Memorias Archeologico-historicas da Cidade do Porto (Fastos Episcopaes 

e Políticos) Séc. VI- Séc. XX, II. Braga: Cruz&Companhia, 1924, p. 88.  

75  ALVES, Joaquim Jaime Ferreira- Elementos para a história do Convento da Madre de Deus de 

Monchique. Revista da Faculdade de Letras Ciências e Técnicas do Património, 2002 (Série, vol. I, p. 131) 

76 Idem, Ibidem, p.142 

77 Idem, Ibidem, p.143 
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e a Câmara do Porto, zelosa do distingo pelo qual a cidade era conhecida relativamente a 

não ser permitido aos fidalgos nela possuírem casa. Só ano de 1447 é que tal desacordo 

se resolveria, ficando estipulado que o fidalgo poderia estanciar no Porto três vezes ao 

ano, num período de tempo que nunca fosse superior a quinze dias, impedindo- o ainda 

de construir mais casas78. Aquando da construção da Casa Nobre, Fernão Coutinho 

encontraria uma lápide em pedra com caracteres hebraicos gravados, que pertencia à 

Sinagoga que lá havia estado. Enquanto Cristão, Fernão Coutinho haveria de conservar a 

pedra e de a colocar no paço, tendo levantada por Diogo de Castilho, esta seria composta 

por uma nave, por sua vez iluminada através de quatro aberturas, cuja cobertura se fazia 

através de uma abóbada, cujo esquema repete o que foi utilizado por Diogo de Castilho 

no refeitório do Mosteiro de Santa Cruz em Coimbra. Também a capela- mor de planta 

quadrada, com uma abóbada com nove chaves, possuiria o formato da que Diogo de 

Castilho concretizaria para a igreja de São João de Santa Cruz, em Coimbra. Em suma, 

esta igreja deveria ser preservada enquanto primoroso monumento, por exteriorizar que 

na época em que foi construída, a conceção nacional era praticamente toda ocupada com 

objetos destinados ao culto. É aqui que atualmente se encontra albergada a Guarda Fiscal, 

onde, no alto da sua fachada, podemos observar o brasão do convento, e de todo o 

monumento que foi este Convento, atualmente sobra- nos o seu refeitório, ainda que em 

mau estado de conservação. Este Convento seria ainda imortalizado naquela que é uma 

obra que não podemos deixar de referir de Camilo Castelo Branco: Amor de perdição, 

onde Teresa de Albuquerque acabaria por fazer do Convento um mito de Poesia, símbolo 

de amor. Do seu quarto, virado para o rio, Teresa de Albuquerque observaria, pela última 

vez, o navio com o seu amado, Simão.  

Para finalizar este roteiro, propomos ao visitante que realize o percurso beira- rio 

pela Rua Nova da Alfandega em direção ao Largo de Artur Arcos, virando à direita em 

direção a Rua da Reboleira onde encontramos as duas últimas Casas: a Casa- torre de 

Pedrossem e a Casa- torre dos Lobo da Reboleira.  

 

 

 

 

 

                                                           
78 Idem, Ibidem, p.144 
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5.5.2 Rota das Pedras de Armas 

 

O Itinerário principal terá como ponto de partida a Rua Chã, também com acesso 

a que vem da Sé, atravessando a antiga Avenida D. Afonso Henriques, pelo lado 

esquerdo. Apelidada de Chã das Eiras já desde o ano de 1293, a origem deste nome deve-

se ao traçado da rua plano e pavimentado, e é aqui que podemos encontrar a Casa do 

fidalgo e cavaleiro da Ordem de Cristo, Manuel Alvares Castro. No caso de este 

percurso começar a ser realizado à hora do almoço, mais acima desta praça, subindo a 

Rua Entre Paredes, encontram a Praça dos Poveiros, onde se situa a Casa Guedes, 

referenciada pelas suas sandes de pernil com queijo, cozinhadas segundo uma receita 

brasileira; e na esquina desta praça, na rua que desce em frente ao Coliseu, encontramos 

o que é considerado por muitos como o melhor restaurante de francesinhas, um dos mais 

famosos pratos típicos portuenses. Voltando à Casa dos Guedes de Aveleda. De seguida, 

seguindo para noroeste na Praça da Batalha em direção à Rua de Cimo de Vila, viramos 

à esquerda em direção a R. de Cimo de Vila, e continuamos até R. Chã, virando depois à 

esquerda em direção a Av. Dom Afonso Henriques, de seguida viramos à direita em 

direção a Calçada de Vandoma e curvarmos à esquerda em direção a R. de Dom Hugo, e 

ao virar à direita encontramos a Rua.  

Aqui existe uma série de outras casas nobres relevantes, cuja visita de cada uma 

se torna fácil dadas as dimensões da Rua. Contudo a única Casa nesta rua que conservou 

a sua pedra e armas foi a Casa dos Freire de Andrade Coutinho Bandeira.  

Seguindo para sul, ainda na Rua de D. Hugo em direção a Escada das Verdades, 

um pouco mais à frente encontramos o Terreiro da Sé onde se situa o Paço Episcopal, e 

após visitarmos este ícone da Cidade, seguimos para norte em Rua Dom Hugo em direção 

a Largo do Dr. Pedro Vitorino, viramos à esquerda em direção a Largo do Dr. Pedro 

Vitorino, onde encontramos uma curva ligeira à esquerda em direção a Largo do Colégio, 

de seguida viramos à esquerda em direção a Largo do Colégio, e neste viramos à direita, 

tornando- se   na R. de Santana.  

Posteriormente viramos à direita em direção a Rua da Bainharia, e depois à 

esquerda em direção a R. da Ponte Nova, e finalmente  à direita em direção a R. das 

Flores. Mais uma vez, como acontece na Rua de Dom Hugo, aqui encontramos uma série 

de casas nobres, que aconselhamos vivamente a que seja visitadas, sobretudo porque a 

maioria ainda preserva o seu brasão. Para facilitar o percurso aconselhamos que este seja 

iniciado pelo Largo de S. Domingos, onde se situa a Casa dos Cunha Pimentel. 
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Mais à frente do lado oposto a Casa dos Constantinos, e mais à frente ainda Casa 

dos Ferraz Bravo, seguida da Casa dos Sousa da Silva Alcoforado.  

Deixando a Rua das Flores, seguimos para sudoeste em R. das Flores em direção 

à R. do Ferraz, virando à direita. Depois viramos  à esquerda em direção a Rua da Vitória 

e à direita em direção a Tv. do Ferraz, ao curvar à esquerda  vamos em direção a Rua dos 

Caldeireiros e à esquerda em direção a R. de São Bento da Vitória, onde podemos 

encontrar duas Casas nobres, ainda que só uma delas mantenha brasão. A casa dos Barba 

Menezes e a Casa da Baronesa da Regaleira, também conhecida como Palácio de São 

Bento da Vitória.  

  Deixando a Rua de S. Bento da Vitória, seguimos para oeste na Tv. de São 

Bento em direção a Rua das Taipas, virando à esquerda em direção a Rua das Taipas 

podemos ver a Casa dos Brito e Cunha, e seguindo para sudoeste na Rua das Taipas em 

direção à R. de São Miguel,  virando à esquerda em direção a R. de Belomonte 

encontramos o Palácio Belmonte ou Casa dos Pacheco Pereira. 

De seguida continuamos o percurso para oeste na R. de Belomonte em direção 

a Rua das Taipas, continue até Largo São João Novo, onde se situa o Palácio de São João 

Novo. 

Deixando o palacete, seguiremos para sudoeste no Largo São João Novo em 

direção a R. Francisco da Rocha Soares, viramos à direita em direção a R. Francisco da 

Rocha Soares, onde continuaremos até ao passeio das Virtudes. Aqui encontramos a Casa 

dos Pinto Meireles, ou Casa das Virtudes, e daqui subimos a Rua Dr. António de Sousa 

Macedo, atravessam o jardim da Cordoaria até à Praça dos Leões e atravessamos para o 

lado da Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo e em frente a esta temos a 

Casa Moreira Couto.  

Uns metros à frente, junto ao largo da Praça encontramos o Palácio dos Viscondes 

de Balsemão, atual Banco de Materiais da Câmara Municipal do Porto.  

Voltando para trás, até ao jardim da Cordoaria, junto e de frente para a Adega 

Leonor, do nosso lado esquerdo temos a Rua da Restauração. Percorrendo- a durante uns 

metros, viramos à esquerda no Largo do Viriato, e depois à direita na rua da Bandeirinha, 

onde desde logo se consegue ver o Palácio das Sereias.  

Por fim seguimos para noroeste na Rua da Bandeirinha em direção a Calçada 

Monchique, viramos à esquerda em direção a Calçada Monchique, e à direita na R. de 

Miragaia e finalmente à direita de novo em direção a R. de Monchique, onde se encontra 

a Casa do Cais Novo dos Pinto da Cunha Saavedra. 
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5.6 A aplicação móvel (app) 

 

5.6.1 Breve Descrição 

 

O Porto é, acima de tudo, conhecido pelos lugares e objetos que testemunham a 

sua história. Expor as Casas Nobres e Brasonadas da Cidade, enquanto património a 

valorizar através de um itinerário turístico cultural é a divisa do nosso projeto. O objetivo 

prende-se com a proposta de elaboração de uma rota turístico-cultural em formato de app, 

onde se procurará identificar, analisar e valorizar estas Casas Senhoriais, distinguindo o 

seu potencial e capacidade atrativa turística de forma a organizar um Roteiro.  

 

 

5.6.2 Utilidade, Mais- valias e Benefícios 

 

O interesse por lugares e monumentos históricos e pelo património cultural ganha 

cada vez mais adeptos no circuito do turismo, que se tem vindo a tornar uma forma de 

conservação e viabilização do património, bem como um estímulo na renovação de 

atividades que visem a conservação do legado patrimonial. Na verdade, este tipo de 

itinerários constituem, não só uma das maneiras mais eficazes de proteção patrimonial, 

como um dos grandes contributos na dinamização económico-social do local em questão.   

Da perspetiva dos utilizadores, esta aplicação é pensada para um público-alvo 

cujos interesses se relacionem com o Turismo Cultural, ou seja, o ato de viajar motivado 

pela vontade de conhecer a cultura dos locais em questão. Neste sentido são vários os 

roteiros turísticos no Porto, contudo não existe, até à data, qualquer tipo de projeto 

semelhante a este, visando os amantes de arquitetura civil nobre. Estes Solares constituem 

parte fundamental da história da Cidade e têm passado ao lado de quem nos visita, em 

grande parte por carência de recursos georreferenciados nos circuitos turísticos.  

Esta aplicação traz a vantagem de instruir sobre as Casas outrora pertencentes à 

nobreza, a heráldica e genealogia das famílias proprietárias, através de um mapa 

georreferenciado que permita ao utilizador saber a que distância se encontra de cada um 

destes monumentos, bem como o melhor percurso até cada uma delas, contribuindo assim 

para a diversificação e enriquecimento da oferta turística, permitindo aos visitantes ter 

um maior numero de opções de roteiros. 
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5.6.3 Originalidade/Criatividade/Inovação 

 

 É verdade que são vários os roteiros turísticos existentes no Porto, contudo não 

existe, até à data, qualquer tipo de projeto semelhante a este, no sentido em que visa os 

amantes de arquitetura civil erudita e nobilitada, permitindo ao utilizador adquirir 

conhecimentos acerca da edificação na qual se encontra, instantaneamente. Ao contrário 

da maioria das restantes aplicações, a MANOR’S proporcionará ao seu utilizador uma 

navegação online sem consumos de roaming, possibilitando fazer o download da 

informação necessária para a tour, tendo acesso à mesma quando precisar, oferecendo 

ainda informação georreferenciada, para que seja possível saber quais as casas mais perto 

de si, dada a sua posição geográfica.  

Em oposição a outro tipo de aplicações semelhantes com roteiros turísticos, o 

nosso produto oferece mais do que um itinerário ao seu utilizador: o itinerário principal 

consiste num percurso pedestre que engloba todas as casas nobres do Centro Histórico do 

Porto, e um roteiro temático apenas com as casas cuja pedra de armas se preservou. 

Contudo existe ainda a possibilidade de ser o próprio utilizador a criar a sua própria rota, 

selecionando as casas que lhe interessam bem como o percurso que quer realizar. Através 

da informação que tem disponibilizada sobre estas edificações, o cliente poderá selecionar 

um determinado número de casas, com base na sua localização, ou de acordo com os seus 

interesses pessoais, encomendando uma tour personalizada, onde o guia o acompanhará.  

Desta forma a nossa aplicação distingue-se, mais uma vez, pela dualidade que a 

caracteriza, entre o autonomismo da mesma, criada para que o utilizador seja capaz de 

visitar as casas segundo percursos por nós fornecidos, ou através da possibilidade de ele 

mesmo criar o seu próprio trajeto, auxiliado (ou não) por um guia com conhecimento 

pleno da Cidade, o que neste sentido é algo completamente original.  

Outro dos aspetos inovadores que este projeto propõe prende- se com a vantagem 

de que, no caso do utilizador da app se encontrar distraído com o percurso recomendado, 

ou mesmo não estando a seguir a rota, ao passar por uma das Casas selecionadas, o 

dispositivo avisá-lo-á de que se encontra nas proximidades de um destes monumentos.   

Verificamos alguma carência relacionada com o touring através de rotas de 

ineficaz estruturação e fraco cumprimento devido a fatores como os horários de museus 

e monumentos não se adequarem aos hábitos dos turistas, neste sentido a nossa aplicação 

propõe uma completa independência por parte do seu utilizador, ao poder visitar as casas 
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autonomamente, extraindo toda a informação de que precisa sobre elas no momento 

desejado.  

 

 

5.6.4 A ideia é viável? Como? A nível técnico, operacional e comercial 

 

  Para determinarmos com certezas a viabilidade técnica do nosso produto no 

mercado, seria necessário recorrer a ferramentas formais de pesquisa e testes de 

protótipos, os quais são complexos e demorados dado a natureza da presente proposta.  

          Desta forma compilamos e respondemos a uma série de questões a atentar sobre a 

potencialidade do nosso produto. Começando pela praticabilidade da ideia, um dos 

aspetos diferenciadores do serviço que propomos prende- se com o facto de este se 

destacar pela facilidade na execução: a nossa aplicação móvel disponível para 

smartphone e tablet em sistemas iOs, Windows e Android, após descarregada poderá ser 

utilizada autonomamente, uma vez que a natureza da mesma se destina ao uso individual 

do cliente, facilitado através de um mapa de fácil leitura, com uma compilação de todas 

as informações necessárias para o entendimento de cada casa; ou poder-se-á encomendar 

uma tour personalizada pensada quer para grupos quer individualmente, na qual o guia 

orienta a e lidera a visita segundo os intenções do cliente. 

Torna- se também necessário avaliar os obstáculos com que o nosso produto se 

poderá deparar futuramente. Consideramos que a barreira mais difícil de ultrapassar possa 

ser a tarefa de criar pareceria com empresas de transportes (como a Uber, Tuk-Tuk, 

Segway,ou  Scooter) e hotéis/hostels, de maneira a garantir que existe uma panóplia 

diversa de ofertas de locomoção para quem não optar pelos trajetos pedestres, bem como 

locais de repouso.  

Por fim, a última questão que colocamos para responder à exequibilidade deste 

projeto relaciona -se com a quantidade de serviços de suporte necessários para garantir a 

satisfação do cliente, o que acaba por ter sido respondido imediatamente antes, uma vez 

que os únicos serviços de apoio complementares serão os de transporte e alojamento.  

Contudo, há que relembrar que nenhum destes é imprescindível uma vez que o 

itinerário primário foi pensado como circuito pedestre, e de fácil percurso. Desta forma, 

consideramos que os obstáculos que mencionamos, bem como a necessidade de serviços 

de suporte apenas deve ser referida dado o potencial de crescimento que estamos a 

projetar, procurando eventualmente alargar a rota.   



67 
 Figura 1 T- shirts publicitárias 

  Quanto à dinamização da rota, temos consciência de que a sua simples existência 

não representa que a mesma vá possuir procura suficiente de forma a sustentar- se 

economicamente. Desta forma será necessário a incorporação de alguns elementos como  

equipamentos, serviços, atividades, recursos e infraestruturas, bem como possuir uma 

instituição que consiga gerir o itinerário, como por exemplo na Casa Manuel Alvares 

Castro, já que neste caso é uma das arquiteturas integradas na rota, e que poderá estar 

aberta ao público, com uma boa localização geográfica por se situar no inicio do percurso, 

o que permite que ao visitante que inicia o percurso receber toda a informação e ajuda 

relativamente à rota. Aqui serão disponibilizados flyers de apresentação à app com um 

código QR que permita o visitante, através do seu Android, ir diretamente para o site onde 

pode descarregar a aplicação, bem como t- shirts publicitárias [Fig.1].  

Pretendemos ainda organizar eventos como exposições, workshops e mesas 

redondas que levem o público a adquirir algum conhecimento base sobre o tema e 

consequentemente a levantar mais interesse para que participem na rota.  

Prevemos ainda futuramente vir a entrar em contacto com descendentes da família 

proprietária de cada casa, com o objetivo de saber histórias e curiosidades relativas, quer 

à própria casa, quer à família, uma vez que os turistas se sentem particularmente atraídos 

por lendas, histórias singulares e curiosidades íntimas. 

No que diz respeito à divulgação do roteiro utilizamos o logótipo que criamos para 

o site de Download da app, utilizando- o como pictograma para a sinalética das casas, já 

que uma correta sinalética é deveras importante devido à questão de acessibilidade aos 

locais. Pretendemos colocar a sinalização nos pontos de entrada no Centro Histórico, de 

forma a indicar o percurso até ao local onde se inicia a rota, ou seja a Casa Manuel Alvares 

Castro. 
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Figura 2 Placa sinalética 

Figura 3 Placa sinalética de Rua 
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5.6.5 Qual o modelo de negócio: viabilidade comercial e potencial de crescimento 

 

Apesar de projetarmos o nosso aplicativo como gratuito, é necessário orientar 

estratégias de monetização  como fonte de geração de receita, e para isso será 

imprescindível conhecer o mercado concorrente, para que possamos identificar práticas 

recomendadas para monetizar aplicações semelhantes, e reconhecer oportunidades de 

monetização desperdiçadas. Deveremos ser capazes de identificar as estratégias de 

monetização que o mercado concorrente usa e familiarizar- nos com as técnicas dos 

concorrentes.  

É verdade que o nosso aplicativo será Freemium, gratuito para download, no 

entanto disponibilizará também acesso pago a recursos adicionais, opcionais e pagos, 

incentivando os utilizadores a encomendar/ comprar visitas guiadas pelas Casas, a 

reservar Hotéis/Hostels e ainda algum dos meios de locomoção com quem tenhamos 

pareceria.  

Tencionamos também criar um pacote turístico, em que o utilizador tem a 

oportunidade de aceder a descontos em serviços prestados por entidades agora instaladas 

em algumas das casas que integram a rota. Usufruindo de descontos, através da nossa app 

poderão reservar uma estadia numa das casas nobres, como por exemplo na Casa dos 

Constantinos, na Rua das Flores, um dos locais mais procurados pelos turistas para 

pernoitar, pela proximidade com os maiores pontos de interesse da Cidade, bem como 

pela própria oferta da Rua.  

Iniciando o percurso pela manhã o utilizador terá a oportunidade de tomar o 

pequeno-almoço na cafetaria/ restaurante do Museu Guerra Junqueiro, e de seguida 

retomar o seu percurso. Continuando a usufruir do nosso desconto, ao fazer uma paragem 

para almoçar, poderá reservar o restaurante da Casa das Virtudes, almoçado nesta que é 

outra das casas nobres incluídas na rota. Segundo o roteiro que criamos, depois da Casa 

das Virtudes segue- se a Praça Carlos Alberto, onde se encontra o Palácio dos Viscondes 

de Balsemão, com centros de exposições e galerias, com atividades para o visitante. 

Por fim, poderá ainda reservar entradas no Museu do Vinho do Porto em Miragaia, o 

último ponto de visita da rota.  

A publicidade presente na aplicação consistirá noutra forma de gerar receita, e 

pretendemos ainda criar uma base extensa ativa de usuários, para aumentar as nossas 

oportunidades de gerar uma receita significativa. Será crucial cultivar e aperfeiçoar uma 

compreensão relativamente aos nossos usuários para a elaboração de uma estratégia de 
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monetização, já que de todo o público, somente alguns usuários irão, de facto, pagar por 

algo extra ou tocar nalgum anúncio, e por isso é imprescindível estudar o que convida e 

alicia os usuários.  

A promoção do produto constitui outro importante aspeto a ter em conta na forma 

como pretendemos monetizar o nosso produto. Pretendemos, assim, alertar potenciais 

usuários, divulgando via todos os canais disponíveis, a oportunidade de conhecer a nossa 

aplicação, tais como Facebook, Twitter ou LinkedIn, e até mesmo o conceito de e-mail 

markting, no qual criaremos um boletim bimestral (newsletter) que promova as 

atualizações que forem acontecendo. Através deste conceito poderemos ainda instigar 

novos cadastrados através das redes sociais e fóruns, e claro, manter os usuários 

atualizados.  

O uso do AdWords será outra forma de promoção que ajudará a benfeitorizar 

substancialmente o processo de descoberta do nossos produto, já que a procura dos 

consumidores por novos aplicativos não se restringe a lojas virtuais como o Google Play, 

muitos utilizam como meio a busca direta no Google, a plataforma onde se exibem 

anúncios AdWords. Futuramente consideramos também contratar um agente, espécie de 

Relações Públicas, que nos consiga arranjar entrevistas em programas televisivos e 

artigos em revistas, cujo público- alvo seja o mesmo que o nosso.  

Para evitar que o nosso aplicativo se torne uma espécie de app zombie sem 

downloads, é importante estar atento ao perfil dos nossos usuário, saber quanto tempo 

eles utilizam a app e quantas vezes por dia, e para isso o Google Analytics Mobile servir-

nos-á de ferramenta para monitorizar comportamentos que nos forneçam dados 

estratégicos que nos possibilitem criar anúncios com os quais o nosso publico- alvo se 

identifique. Este tipo de informação é essencial para que possamos fazer um Remarketing, 

incentivando os usuários a completar ações específicas dentro da app, como a encomenda 

de uma visita guiada, de um meio de transporte, ou a reserva de um quarto, por exemplo. 

A oferta de incentivos aos usuários constitui outra boa estratégia de promoção da 

nossa aplicação, como por exemplo brindar códigos de desconto de restaurantes com 

que consigamos parecerias, ou outros downloads gratuitos.  

Relativamente ao potencial de crescimento do nosso produto, projetamos uma 

rápida possibilidade de desenvolvimento, desde logo, pela sua própria natureza com algo 

acessível a todos, e por isso prevemos uma rota cada vez mais alargada, em que o Centro 

Histórico do Porto seja apenas o começo para aquilo que poderá vir a ser um circuito de 
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Solares Nobres na zona Norte, e quem sabe estender- se para Sul, em zonas com forte 

incidência destas Casas.  

Assim que se prove o potencial de crescimento do produto, planeamos ainda 

estender o número de idiomas para o máximo possível, já que o facto de muitas das tours 

serem realizadas apenas na língua local ou em inglês, acaba por afastar potenciais clientes, 

que não dominem nenhuma das duas. 

 

 

5.6.6 Identidade Gráfica 

 

Para quem visita as cidades e utiliza este tipo de serviços, a perspicuidade da 

comunicação e a clareza do discurso significam qualidade e influência na decisão de 

adquirir ou não o produto/ serviço. Depois de elaboradas as nossas fontes escritas, 

percebemos que estes não eram os únicos aspetos a ter em conta na atratividade do nosso 

produto, sendo ainda imperativo a criação de uma forte componente visual e a maneira 

como esta seria comunicada. 

Começamos por desenhar um logotipo no Adobe Illustrator usando a fonte 

Perpetua Tilling MT, uma tipografia clássica e serifada alusiva à época monárquica, uma 

vez que era este tipo de fonte que mais se utilizava, remetendo de imediato para uma 

época específica.  

O fundo escolhido para o logotipo é o mesmo utilizado ao longo da aplicação, 

ornamentadas por uma espécie cornucópias em tons púrpura, a cor mais associada à 

realeza.  

Quanto à estrutura do protótipo, a grelha pela qual a app foi desenhada permite 

que a mesma seja user friendly, simples e direta, uma vez que o público-alvo tem idades 

compreendidas entre os 26 e os 60 anos, ou seja, parte deste mesmo público tende a não 

dominar completamente este tipo de aplicativos. 
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5.6.7 Público- alvo da app 

 

Antes de desenharmos a nossa app foi necessário pensar no público- alvo para o 

qual esta se destinaria, de forma a que pudéssemos moldar alguns aspetos do nosso 

produto em função disso. Para isso respondemos a algumas questões relativas às 

características, não só psicológicas como físicas do possível utilizador, bem como o seu 

nível de alfabetização, assuntos pelos quais se interessa, qual o tipo de atividade que mais 

gosta de realizar, e claro, o que mais influencia as suas decisões. Contudo no caso de este 

protótipo vir a ser concretizado e tornado real, esta fase de pesquisa precisaria de ser mais 

aprofundada, mas dada a natureza deste trabalho acabámos por reservar o nosso tempo 

para outro tipo de questões que nos pareceram mais relevantes e necessárias ao que nos 

tínhamos proposto, regalando para segundo campo a criação de uma persona completa.  

Contudo ao longo de todo o processo criativo tivemos sempre em mente que 

estávamos a criar e a projetar para indivíduos com interesses específicos, e através dos 

questionários que realizamos, foi nos permitido idealizar mais ou menos para quem se 

destinaria a nossa app: turistas (maioritariamente, mas também para os habitantes locais 

que revelem interesse em conhecer mais do seu património), com idades compreendidas 

entre os 26 e os 60 anos.  

Ainda através da leitura de Circuito Turístico-Cultural-Porto Almadino: 

Contributos para a criação de um Negócio em Turismo, percebemos também que 

deveríamos projetar algo a ser utilizado pelos turistas que nos visitam pela primeira vez, 

pois são estes que mais interesse revelam em conhecer as atrações culturais da região, já 

que «os repetentes, por seu lado, interessam- se muito mais por experiencias sociais, 

diversões, compras e comidas. Como resultado, os turistas de primeira vez tendem a ser 

turistas muito mais ativos do que os repetentes, participando em muitas mais atividades e 

visitando mais lugares. Também visitarão, muito provavelmente, mais monumentos do 

que os visitantes repetentes.79» Podemos assim classificar o nosso público- alvo como 

«Turistas de Interesse Especial 80», ou seja, aqueles que aproveitam as suas estadias para 

ampliar os seus saberes.  

                                                           
79 AGUIAR, Lídia; FERREIRA, Luís; PINTO, Jorge Ricardo (2009), Circuito Turístico-Cultural-Porto 

Almadino: Contributos para a criação de um Negócio em Turismo, Revista do Instituto Superior 

de Ciências Sociais e Turismo. Porto: Instituto Superior de Ciências Sociais e Turismo, 

80 AGUIAR, Lídia; FERREIRA, Luís; PINTO, Jorge Ricardo- op. Cit. p. 183 
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Neste sentido, e como já fora referido no capítulo refente ao Turismo Cultural, 

decidimos projetar a nossa app para um público geral, todo aquele que tenha o desejo de 

conhecer um pouco mais sobre o património do Centro Histórico da Cidade, uma vez que 

o download é gratuito, e neste sentido mais acessível a quem deseja descarregar o nosso 

aplicativo mas cujos rendimentos são baixos, nomeadamente muita da população local, 

cujas posses monetárias tendem a ser baixas quando comparadas com as da maioria dos 

turistas que nos visita ; mas também pensamos neste «Turista de Interesse Especial», que 

normalmente pertence à classe média, média/alta, com um bom nível de instrução escolar 

e que quando viaja valoriza os atividades educativas, ao integrarmos opções pagas, como 

a possibilidade de reservar hotéis, restaurantes ou transportes através da nossa app, ou até 

mesmo de fazer uma marcação para uma visita guiada. 
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5.6.8 Mapa da app 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Menu aparecerá 
automaticamente 

após alguns 
segundos de a app 
abrir. Deverá fazer 
o Log In para que 

possa navegar. 

O mapa está referenciado 
com pictogramas de 

localização, indicando onde 
cada casa se situa. 

Ao escolher um será aberta 
a primeira página referente 

a cada uma das casas. 

O item aberto é 
identificado através 

do nome, uma 
imagem e a data de 

construção. 
Se quiser saber mais 
sobre a mesma basta 

clicar. 

Ao carrega em 
Map será 

reencaminhado 
para um mapa 

georreferenciado 
da Cidade. 
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Como é possível observar através 
destes dois exemplos, surgira uma 

série de opções que permitem saber 
mais informações sobre a casa 

selecionada. 

Ao pressionar cada uma das setas 
para baixo abrirá uma caixa de texto 
com informações relativas à história, 
à descrição e até breves observações 
de cada arquitetura. Pressionando a 
seta para cima cada caixa de texto é 

fechada. 
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Se clicar em «i» 
(informações), 

poderá ler outras 
curiosidades 

relativas à casa, 
como a sua 

função, se possuí 
ou não proteção 

legal, o valor 
patrimonial, entre 

outras. 

No pictograma 
superior  

(máquina 
fotográfica) 

poderá aceder à 
galeria de cada 

casa. Cada 
imagem é 

acompanhada de 
uma descrição 
sobre o que é 

mostrado. 

Ao carregar em «GO» será 
desenhado o percurso mais 

rápido desde de o local 
onde se encontra até à casa 

em questão. 

Para retroceder ao Menu 
basta carregar em cima das 
coordenadas ou no sinal de 
menu (três barras no canto 

superior esquerdo). 
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No Menu existem outras hipóteses para procurar e encontrar casas, que não passam pelo 
mapa. 

Ao clicar em Oporto’s Nobel Houses surgirá uma lista de todas as casas, acompanhada de 
imagens para que possa ser mais fácil reconhecer o edifício em questão, bem como uma 
breve descrição. Esta opção foi pensada para quem não deseja fazer a rota completa e 

prefere escolher quais os edifícios que quer visitar. 
No caso de saber o nome da(s) casa(s) que deseja pesquisar, basta clicar no pictograma da 

lupa e assim sendo reencaminhado diretamente para a página da casa pretendida sem 
fazer scroll por todas. 

Foi a pensar nos utilizadores 
que antes de visitarem as casas 

desejam contextualizar- se 
acerca da temática das Casas 
Nobres, que criamos a opção 

Origins e Main Elements. 
Em Origins poder-se-á ler um 

texto relativo a alguns dos 
aspetos mais curiosos por trás 

das origens destas 
arquiteturas. 
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Foi a pensar nos utilizadores que antes de visitarem 
as casas desejam contextualizar- se acerca da 

temática das Casas Nobres, que criamos a opção 
Origins e Main Elements. 

Em Main Elements  surgem quatro separadores, 
cada um relativo a quatro dos elementos mais 

característicos destas casas: Escadaria; Pedra-de-
armas; Capela e Fachada. 

Em cada um dos separadores encontra-se um texto 
introdutório que permite o utilizador contextualizar- 

se relativamente a quais os elementos mais 
característicos que poderá encontras nas casas que 

visitará. 
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No Menu tem ainda a opção de 
ciar a sua própria rota. 

Selecionando Make Your Own 
Route, abrirá uma lista de todas as 

casas. Ao carregar em Choose, 
selecionará as casas que pretende 

inserir na sua rota, de seguida 
selecionando Create surgirá um 
mapa com o percurso mais fácil 

entre todas. 

Por fim, no Menu existe 
ainda a opção de reservar 

uma visita guiada. 
Selecionando Guided 
Tour, basta preencher 
uma ficha com os seus 

dados pessoais e agendar 
um dia para a visita. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Foi sobretudo para apelar à consciência da preservação do património que nos 

propusemos a tentar descobrir uma forma de preservar parte do que é o património 

habitacional da Cidade do Porto. Já Ruskin nos lembrava do quão fundamental é esta 

salvaguarda do património arquitetónico, e da importância de manter a arquitetura como 

parte da memória e história, e consequentemente a obrigatoriedade de a preservar e 

proteger.  

A arquitetura é parte do legado deixado pelos nossos antepassados e como tal 

constitui parte da sua presença, e sobretudo no que toca à arquitetura doméstica, esta tem 

em si toda a essência de quem a habitou, o que nos ajuda a conhecer e compreender uma 

determinada sociedade. A casa nobre em Portugal, direta ou indiretamente, encerra em si 

uma grande quantidade de informação, nem sempre adequadamente lida e entendida, 

começa por ser a sede, o solum, de uma família e  quadro principal das suas vivências.  

Este património deve ser encarado como uma herança a que devemos prestar atenção, 

estudar e interpretar de maneira a que consigamos cada vez melhor criar o tão necessário 

diálogo entre o passado e o presente. 

Todas as casas referidas foram pessoalmente observadas e estudadas por nós in 

loco, de forma a conseguirmos identificar a potencialidade de cada uma enquanto atração 

turística, conseguido através de questionários a alguns turistas e habitantes locais, tendo, 

assim, ficado claro o potencial de atratividade deste património, quer para os turistas 

como população local. 

Paralelamente apercebe-mo- nos do quão o Turismo Cultural se tem vindo a 

incitar, auxiliando na modernização urbana, e de como os itinerários turísticos culturais 

são uma ferramenta útil para quem visita a cidade. Enxergamos que os destinos turísticos 

de onde se destacam atrações culturais atraem mais turistas e desta forma vêm a sua 

produção estimulada, resultando numa maior sensação de segurança.  

No Continente europeu o mercado do Turismo Cultural tornou- se incrivelmente 

competitivo, e as cidades estão constantemente a desenvolver estratégias turísticas, 

promovendo as suas tradições e Património Cultural. 

 Este fenómeno sociocultural está em constante evolução promovendo o 

crescimento da comunidade em todas as vertentes, mas sobretudo na económica ao 

diminuir a taxa de pobreza, contudo, tomamos consciência de que existe uma ameaça 

constante do mundo globalizado em que se vive atualmente, e que a identidade histórico-
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cultural é aquela que ainda pode ser identificada através de um conjunto de relações 

sociais e culturais, como a arquitetura, assim, a criação desta rota enquanto um circuito 

detalhadamente organizado constitui um contributo à oferta turística do Porto, o que por 

sua vez só foi possível graças à riqueza arquitetónica, artística e mesmo histórica da 

cidade, e que visa a proteção, divulgação e valorização do património tratado, mas que só 

conseguirá ser comercializado de facto enquanto produto depois de fundamentada a sua 

análise de viabilidade económica.  

  Será ainda necessário reconhecer e identificar toda a concorrência e quais as 

bonificações competitivas, bem como definir todo o tipo de subterfúgios de atuação. Será 

também indispensável a criação de um bom plano de marketing para a altura da 

implementação do circuito. 

Foi necessário conhecer aprofundadamente os edifícios para que fosse possível 

encararmos estes objetos enquanto verdadeiras obras de arte de inquestionável riqueza 

patrimonial. E claro, para que conseguíssemos compreender aprofundadamente aquilo 

que propúnhamos analisar, foi imprescindível assentar uma parte do estudo na genealogia 

das famílias. 

Finalizada a pesquisa realizada, percebemos que a valorização do património local 

é um meio a partir do qual é possível gerar um conjunto de hipóteses para exploração 

comercial, mas que para que isso seja exequível é necessário que tanto a conceção como 

a difusão e divulgação dos projetos sejam aceites a nível politico, mais concretamente 

pelos profissionais que trabalham nos pelouros da cultura e a nível empresarial, mais 

especificamente pelas empresas de turismo, já que requerem um longo processo de 

concretização total. Todo o nosso trabalho de rentabilização das casas só fará sentido 

aquando de uma oferta final devidamente estruturada. Entre os variados  

Entre as várias benesses que apresenta uma proposta como a nossa, os estudos 

realizados neste campo apontam que para além de crescimento económico, bem como 

cultural, as rotas turísticas são uma forma de legado de princípios instrutivos e até mesmo 

pedagógicos, acompanhados de uma perícia em fascinar visitantes que guiam o visitante 

de maneira organizada até ao património em questão.  
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8 APÊNDICES 

 

8.1 Ficha de Inventário 

 

 

 

 

 

 

 

Concelho:  

Freguesia:  

Morada:  

Coordenadas: 

 

 

 

Estado de Conservação: 

Função Inicial:  

Função Atual:  

Proteção Legal:  

Valor patrimonial:  

 

 

 

Data de Construção:  

Autor(s) do Projeto:  

Proprietário(s)  

Orginal:  

Atual:  

História:   

 

  

 

LOCALIZAÇÃO 

CASA  

IDENTIFICAÇÃO 

CONSTRUÇÃO 

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL  
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Enquadramento:   

  

Descrição do Exterior do Edifício:  

 

Observações: 

 

Documentação Fotográfica:  

 

Bibliografia: 
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8.2 Questionários 

 

Nome (facultativo) _____________________________________________________ 

Data de nascimento __/__/__ Profissão (facultativo) _______________________________ 

 

Considera o Porto um importante centro turístico?  

 Sim, muito importante ⃝ 

 Sim, importante ⃝ 

 Pouco Importante ⃝ 

 Nada importante ⃝ 

 

Como avalia a atual oferta cultural do Porto, sendo 1 medíocre e 5 excelente? 

 1⃝   2⃝   3⃝   4⃝   5⃝ 

 

Por ordem numérica indique a sua preferência sobre o que visitar na cidade. 

 

 

                                                                                                          ⃝ 

 

                                                                                            

                                                                                                          ⃝                                  

 

                          

                    

                                                                                                          ⃝ 

  

 

                                                                                                         ⃝ 

 

 

                                                                                                       ⃝ 
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Considera que o Porto tem uma oferta turistica rica em roteiros culturais? 

Sim ⃝  Não ⃝  

 

Conhece alguma Casa Nobre/ Solar/ Torre/ Paço no Porto? 

 

Sim ⃝  Não ⃝ 

 

Possui interesse em obter mais informações relativamente a estas arquiteturas?  

 

Sim ⃝  Não⃝  

 

Julga relevante a existência de um roteiro destas Casas Nobres e Paços? 

 

Sim ⃝  Não ⃝ 

 

Indique o seu nível de interesse na participação de uma visita integrada numa das rotas 

dedicada às Casas Brasonadas do Porto 

 

Nenhum interesse ⃝ 

Pouco interesse ⃝ 

Interesse ⃝ 

Muito interesse ⃝ 
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sendo 1 medíocre e 5 Excelente?

8.3  Análise de Dados  

 

8.3.1 Análise dos dados obtidos nos questionários através de gráficos  
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Conhece alguma Casa Nobre/ Solar/ Torre/ 
Paço no Porto?

 

 

 

  

Possui interesse em obter mais informações 
relativamente a estas arquiteturas? 

Sim Não
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Julga relevante a existência de um roteiro 
destas Casas Nobres e Paços?

Sim Não
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Casas com e sem proteção legal

Com proteção legal Sem proteção legal

53%

47%

Casas com e sem pedra de armas

Com pedradearmas

Sem pedra de armas

8.3.2 Análise de alguns dados obtidos através das fichas de inventário  
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Estado de Conservação das Fachadas

Excelente Muito Bom Bom Em obras de recuperação Razoável Muito Mau


