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Aos meus pais,
à Sara.
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A presente exploração de cariz teórico-práti-
co tem base na reinterpretação de um ob-
jeto arquitetónico, representante de “uma 

interessante modalidade da arquitectura portuguesa, quer pelo 
seu caráter, quer pela sua identidade”1: o Solar da Agrela, 
Ponte da Barca (Minho).

Através de um percurso composto por 4 momentos 
– Coordenadas, Encontro, Transformação e Do Kintsugi – é 
concebida uma lógica discursiva apoiada em teorias 
da esfera arquitetónica, na deambulação e observa-
ção do solar, intimamente relacionadas e relacionável 
com os desenhos de projeto, ilustrativos da dimensão 
prática desta investigação.

Assim se desenvolve um pensamento em torno de 
uma antiga estrutura rural nobre e da sua relação 
com o domínio arquitetónico e social, indagando-
-se sobre o papel da mesma na contemporaneidade. 
Convocam-se múltiplas construções mentais, procu-
rando identificar e formalizar um conjunto de siner-
gias capazes de orientar o processo de formalização 
de uma proposta para o lugar e, consequentemente,  
motivar  à construção de um cenário vivo, fortale-
cedor da memória individual/coletiva dos minhotos.

A última parte da dissertação culmina na conceção 
de um projeto síntese de arquitetura, reflexo das 
novas necessidades do habitar local. Deste modo, o 
resultado final torna-se uma solução cumulativa de 
um percurso de investigação teórico-prático que jus-
tifica a pertinência atual da reutilzação do Solar da 
Agrela, prova que a sua mnemónica arquitetura pode 
contribuir para o fortalecimento dos laços interco-
munitários, estimulando um contínuo diálogo entre 
habitantes e viajantes. 

1. Prefácio de Fernando Távora in STOOP. Anna de. Arquitectura Senhorial do Minho. Porto: Caminhos Romanos, 2015. 

The present exploration of  theoretical and 
practical nature is based on the reinterpreta-
tion of  an architectural object, representing 

“an interesting modality of  Portuguese architecture, both for 
its character and its identity”: Solar da Agrela, Ponte da 
Barca (Minho).

Throughout a path composed by 4 moments – Co-
ordinates, Encounter, Transformation, From Kintsugi – a 
discursive logic is conceived based on theories of  
the architectural sphere, in the ambulation and ob-
servation of  the solar, which are closely related and 
relatable with the project drawings, illustrating the 
practical dimension of  this investigation. 

Thus, a thought  is developed around an old noble 
rural structure and its relationship with the archi-
tectural and social domain, asking about its role in 
contemporary times. Multiple mental constructions 
are called for, seeking to identify and formalize a set 
of  synergies capable of  guiding the process of  for-
malizing a proposal for the place and, consequently, 
motivating the construction of  a living scenario, 
strengthening the individual/collective memory of  
the minhotos.

The last part of  the dissertation culminates in the de-
sign of  an architectural synthesis project, reflecting 
the new needs of  local inhabitants. In this way, the 
final result becomes a cumulative solution of  a the-
oretical-practical investigation that justifies the cur-
rent relevance of  reusing the architecture of  the past, 
proving that its architectural memory can contribute 
to intercommunity ties, stimulating a continuous dia-
logue between inhabitants and travelers.

resumo | abstract
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“Quando me ponho a pensar em arquitetura, 
emergem em mim determinadas imagens. Muitas 
estão relacionados com a minha formação e com 
o meu trabalho como arquiteto, contêm o saber 

que, com o passar do tempo, pude adquirir sobre 
a arquitetura. Outras imagens têm a ver com a 

minha infância, vêm-me à memória aquela época 
da minha vida em que vivia a arquitetura sem 

refletir sobre ela (…)”.1

Denota-se nas palavras do arqui-
teto Peter Zumthor um pensa-
mento que inter relaciona a in-

fluência da sua formação em arquitetura 
e a sua infância, sendo que ambas cons-
tituem “profundas raízes” que dão ânimo a 
imagens arquitetónicas que o mesmo trata 
de sondar no seu trabalho.2 Pergunta-se 
“que exatidão tinha, na realidade a criação da-
quela situação arquitectónica, que significou para 
mim e em que poderia servir-me de ajuda voltar 
a evocar aquela rica atmosfera que parece estar 
saturada da presença mais óbvia das coisas, onde 
tudo tem o seu lugar e a sua forma justa”.3

É com base nestas questões formuladas 
a partir da percepção, a que Zumthor in-

1. ZUMTHOR, Peter. Pensar la Arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, 2004, p. 9.
2. ZUMTHOR, Peter. Op. cit., p. 10.
3. ZUMTHOR, Peter. Op. cit., p. 9. 
4. ZUMTHOR, Peter. Op. cit., p. 9. 
5. MENDES, Manuel. “Despertadores de Projecto e Conhecimento. Intersecções de Perspectivas” in Seminário Internacional 
sobre rehabilitación y mejoramiento de Barrios: investigación, gestión y acción. Sevilha: Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Sevilla, 2012: “(...) Através do estudo do que está à sua volta, podem ser livros, cidade, o seu percurso quotidiano, podem ser a sua 
casa, podem ser as suas memórias, no fundo, saiba encontrar situações que possam indicar uma condição estação”. 
6. Prefácio de Fernando Távora in STOOP, Anne de. Palácios e Casas Senhoriais do Minho. Porto: Civilização, 1993.

titula de intuição [das coisas],4 que surge o 
estímulo pessoal de investigar o Solar da 
Agrela, implantado em pleno Alto-Minho, 
na freguesia de Nogueira (Ponte da Barca). 
A proximidade desta realidade acompa-
nhou-me a vida inteira. Foi nesta mesma 
aldeia que estabeleci a minha infância e 
arboresceram as minhas raízes. Nogueira 
esculpiu progressivamente (e subcons-
cientemente) o seu lugar no meu percurso. 
É natural que a hipótese e vontade de ali 
intervir tenha merecido uma presença tão 
forte no meu imaginário que despertou a 
realização do presente trabalho, aliado ao 
desenvolvimento das dinâmicas pessoais 
na formação em arquitetura – principal 
promotor da possibilidade de maturação 
do despertador de projeto.5

Comece-se então por esclarecer que o 
Solar da Agrela constitui um exemplo 
categórico de Arquitetura Senhorial ou 
Arquitetura Nobre que, segundo o arqui-
teto Fernando Távora, “constitui um marco 
importante da arquitetura civil portuguesa, com 
forte presença na região Norte de Portugal, pre-
dominante entre as regiões do Douro e Minho”.6 

“Construímos, tal como escrevemos, para 
manter um registo daquilo que nos interessa”.

Alain de Botton in A Arquitectura da Felicidade.

_

“O homem habita entre o trabalho e a palavra. 
A palavra abre o mundo, o trabalho dá

 ao mundo presença”.

Martin Heidegger in A Origem da Obra de Arte.

Nota Introdutória0|  

 Boy with Toys in LIFE magazine, da autoria de  Peter Stackpole –Junho, 1956.
Imagem obtida em: https://www.todocoleccion.net/postales-europa/postal-vista-parcial-ponte-da-barca-portugal~x151420762.
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Pertencendo na sua maioria a um período 
histórico, onde o ouro e diamantes oriun-
dos do Brasil abundavam, estes edifícios 
revelam a existência de “uma nobreza rural 
de vida sóbria, ciosa da sua ancestralidade e de 
uma mão-de-obra local simples, mas culta”.7

Atualmente, são poucos os exemplares que 
continuam a cumprir a função original re-
lativamente ao seu período de construção 
– consequência natural da evolução histó-
rica da sociedade que culminou no aban-
dono e/ou na tendência para a paulatina 
delapidação dos edifícios, como é o caso 
do Solar da Agrela e a manifestação da sua 
progressiva decadência. Se atendermos à 
situação global do território, compreen-
de-se que o mesmo é igualmente detentor 
de uma imagem rural letárgica, que refle-
te a tendência atual para a desertificação e 
abandono das zonas rurais. Não obstante, 
o território tem resistido devido à resili-
ência dos minhotos que, ao longo da sua 
vida, têm garantido a sua salvaguarda, mas 
há ainda muito por fazer. 

Neste sentido, a presente investigação de-
dica o seu enfoque à análise e requalifica-
ção do Solar da Agrela cuja restruturação 
compele à reanimação daquele lugar. Es-
pera-se que a revitalização desta nobre ar-

7. Prefácio de Fernando Távora in STOOP, Anne de. Op. cit. 

quitetura possa contribuir ativamente para 
a melhoria das necessidades contemporâ-
neas da população, cada vez mais fragmen-
tada e envelhecida, e fortalecer os laços in-
tercomunitários ao constituir uma porta de 
entrada para quem o vista.  

O objetivo perseguido será assim o de, to-
mando por base o desenrolar de análises e 
pensamento, aprofundar e dar a conhecer 
a antiga estrutura, estabelecendo um novo 
elo valorativo entre a comunidade e o seu 
património regional. Ao propor-se a possi-
bilidade de uma segunda via, visa-se igual-
mente sensibilizar e mobilizar a valoriza-
ção da herança arquitectónica nacional, em 
particular da arquitetura rural nobre, enfa-
tizando-se a pertinência da sua salvaguada.
 
A presente investigação de domínio teóri-
co-prático desenvolve-se a partir da leitura 
e análise de uma bibliografia selecionada, 
que engloba quer obras de cariz mais ge-
neralizado e difundido no domínio arqui-
tetónico, quer outras alheias ao âmbito da 
disciplina – como é o caso de certas obras 
de literatura de cariz mais filosófico.

Um domínio intermédio é ainda conside-
rado e remete para a pesquisa de campo, 
não apenas do Solar da Agrela, mas dos 

Postal de Ponte da Barca, Minho.
Imagem obtida em: https://www.todocoleccion.net/postales-europa/postal-vista-parcial-ponte-da-barca-portugal~x151420762.



1716

Barca, que se encontra anexado no final da 
dissertação.

No seguimento deste, o Encontro reside 
na análise do objeto em estudo que vai 
progredindo a partir de deambulações, 
estabelecendo-se impressões ilustradas e 
narradas da figura atual do objeto, de for-
ma a compreender o seu âmbito. Entre o 
Lugar e a Fronteira localiza a estrutura bar-
roca e a sua expressão no território, refle-
tindo acerca da sua intenção dramática na 
paisagem. Já na Deambulação e Revelação o 
discurso atende sobretudo ao objeto prin-
cipal – o solar – subdividindo-se em duas 
partes: As Premissas da Pele: operações externas 
e Do Organismo à Indução: operações internas. 
Seguindo estas premissas e dada a comple-
xidade interna da casa, a passagem dos Per-
cursos permite reconhecer a respetiva lógica 
dos acessos da casa considerando, parale-
lamente, as mutações sofridas na mesma 
ao longo das gerações. O final do capítulo 
é pontuado por uma breve descrição acer-
ca da Ossatura do edificado. 

Transformação. A abertura do mesmo cons-
titui-se a partir da Definição de um Propósito 
para o nosso objeto que se incide, sobre-
tudo, acerca da filosofia do Cohousing como 
principal programa eleito para o Solar. Re-

flete-se ainda sobre a hipótese de rentabili-
zação da intervenção por meio do turismo 
e como as duas naturezas programáticas 
se poderão organizar e incentivar uma uni-
dade coerente. Deste modo, os textos que 
se seguem sistematizarão temas elabora-
dos por meio de reminiscências teóricas e 
obras arquitetónicas. Através da palavra e 
do desenho, traduzir-se-ão ideias, percep-
ções, gestos experimentados e soldados 
em elementos síntese, formando pontos 
estratégicos que alicerçam, de alguma for-
ma, a nossa intenção de projeto.

Finalmente, o capítulo Do Kintsgi  vem  re-
matar a presente reflexão, inspirando-se 
na filosofia deste termo japonês enquanto 
síntese sinergética da presente dissertação.

outros solares existentes no concelho de 
Ponte da Barca. A desinformação acerca 
destes objetos arquitetónicos a nível do 
concelho estimulou a criação de um inven-
tário que visa, de modo complementar, a 
dar a conhecer e entender criteriosamente 
a situação atual dos solares. 

Paralelamente à busca de informação teóri-
ca sob a forma escrita, deu-se a procura de 
informação gráfica tomando a forma, quer 
de fotografias ou ilustrações digitalizadas, 
em harmonia com a componente textual: 
“(...) são os livros, os poemas e os quadros que nos 
dão muitas vezes confiança para levarmos a sério 
sentimentos que guardamos em nós e que de outro 
modo nunca nos ocorreria reconhecer”.8

  
Uma outra esfera mais prática deverá ser 
ainda paralelamente integrada, através de 
explorações projetuais. Estas produções, 
sínteses de conteúdo teórico analisado, ga-
nham forma a partir da formulação de um 
posicionamento crítico, auxiliado por meio 
de registos fotográficos, coletâneas de ima-
gens recolhidas ao longo da investigação e 
desenhos de projeto ilustrativos da elabo-
ração arquitetónica. 

A presente exploração, como já referido, 
constitui uma gradual aproximação a uma 
síntese de projeto para o Solar da Agrela. 

8. BOTTON, Alain de. A Arquitectura da Felicidade. Alfragide: Ed. D.Quixote, 2017, p. 298. 

Através de um percurso delimitado por 4 
momentos – Coordenadas, Encontro, Transfor-
mação e Do Kintsugi – é concebida uma lógi-
ca discursiva que progressivamente tende 
da teoria para a ação arquitectónica.

As Coordenadas, constituindo o primeiro 
momento desta análise progressiva, pro-
põe uma aproximação ao contexto, onde o 
território e o objeto se discutem e se entre 
cruzam. Neste instante, o Solar da Agre-
la apresenta-se como uma figura soturna 
e arruinada na paisagem minhota, o que 
vem suscitar uma reflexão acerca da sua 
instância obsoleta. Manifesta-se neste ca-
pítulo a vontade e a necessidade urgente 
da sua intervenção, apelando à renúncia de 
uma falsa nostalgia que apenas tem con-
tribuido para a normalização da condição 
de ruína. A identidade e o valor histórico 
do objeto são, mais ainda, realçados no 
Prelúdio à Casa Grande onde se reúnem, de 
forma breve e não exaustiva, características 
essenciais que apoiam uma compreensão 
global do significado destas casas nobres 
em contexto rural. O final do capítulo vem 
responder à legítima questão: porquê este e 
não outro? a partir do levantamento de di-
versas questões acerca da pertinência das 
respetivas estruturas na contemporaneida-
de da região. As mesmas devem ser lidas 
com base no Inventário dos Solares de Ponte da 
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“Entrecortada por profundos e bucólicos 
vales, atravessados por límpidas águas 

dos leitos de rios e riachos, onde outrora 
caminhavam devotos peregrinos rumo a 

Santiago de Compostela, predominam re-
cônditos lugarejos onde Celtas, Romanos 
e fiéis seguidores do fundador da Portu-

galidade foram fazendo história. Terra 
rica de tradições patentes na quietude dos 

espigueiros e lajes de granito, expoentes 
de uma vida comunitária e na fidalguia de 

inconfundíveis solares, espraia-se uma 
paisagem paradisíaca cuja mão do homem 

ainda não desvirtuou os atrativos e a 
beleza natural”.1 

A  Norte de Portugal e em pleno 
coração do Alto Minho, por 
entre terras de semeadura e vi-

nhedo, emerge na paisagem o Solar No-
bre da Agrela, na freguesia de Nogueira, 
Ponte da Barca. Terra nobre e hospitaleira, 
Ponte da Barca é delimitada a norte pela 
região de Arcos de Valdevez, a nascen-
te pela fronteira com a Galiza, Espanha, 
a Sul por Terras de Bouro e Vila Verde e 
ocidente pelo concelho de Ponte de Lima. 
Com uma população superior a 12 mil ha-
bitantes, a região é muitas vezes associada 
ao verde da paisagem natural, a uma “vila 
morena atrativa e moderna, talhada de granito, 
cheia de construções apalaçadas com capelas e mu-
ros fronteiros, ameados e brasonados do séc. XVI 
e XVII”.2 

Compreendida neste cenário bucólico, a 
freguesia de Nogueira vem constituir pal-

1. <https://adegapontedabarca.pt/adega/regiao/>, (consultado em 2019-03-20).
2. <https://adegapontedabarca.pt/adega/regiao/>, (consultado em 2019-03-20).
3. <https://adegapontedabarca.pt/adega/regiao/>, (consultado em 2019-03-20). 

co do território em estudo. Apesar da anó-
dina atmosfera e aparente ventura, a crise 
de sentido que se faz sentir na aldeia, além 
de inequívoca, não é de todo uma condi-
ção singular, reiterando-se deploravelmen-
te numa infinidade de outros territórios 
suburbanos do território português. O en-
tendimento desta foi desabrochando com 
o aprofundamento da reflexão em torno 
deste caso, que se revelou figurativo de um 
problema cada vez mais patente, generali-
zado e cujas consequências tendem a agra-
var-se implacavelmente.

Com uma área de 1,90 km2 e 410 habi-
tantes, Nogueira dista de um raio de 3 km 
do coração da vila, rumo a Braga pela na-
cional 101, que outrora conduzira os pere-
grinos a Compostela. Nogueira é também 
atravessada pelo Rio Vade que borda hori-
zontalmente a freguesia, cosendo-a à mar-
gem esquerda do seu curso de água. 

A singularidade da paisagem tradicional, 
labutada em tons verdes por campos de 
cultivo e vinhas, denuncia a principal ati-
vidade económica dos habitantes. Perante 
tal cariz agrícola, a vinicultura notabiliza-
-se. Inserida na Sub-Região do Lima, “berço 
do Vinho Verde, oferece das suas cepas e videi-
ras o vinho, bem-nascido nesta terra de eleição”,3 
criado com enlevo e carinho.

Apesar do semblante inigualável que o 
território oferece, contempla-se um pro-
gressivo e generalizado envelhecimento da 
população local, promulgando o abando-

Espanha

Vila Verde

Terras de Bouro

Arcos de Valdevez

Ponte de Lima

Vila de Ponte
 da Barca

Nogueira

“Paisagem serrana com os típicos socalcos”, da autoria de Paulo Azevedo.
Imagem obtida em https://viagensasolta.com/guia-rapido-para-visitar-ponte-da-barca/. 

1.1 | COORDENADAS
           Minho — Ponte da Barca — Nogueira

1| COORDENADAS: MINHO – PONTE DA BARCA – NOGUEIRA
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Mercado Pombalino do centro histórico de Ponte da Barca, da autoria de Paulo Azevedo.
Imagem obtida em: https://viagensasolta.com/guia-rapido-para-visitar-ponte-da-barca/.

Ponte da Barca, região demarcada do Vinho Verde, da autoria de Paulo Azevedo.
Imagem obtida em: https://viagensasolta.com/guia-rapido-para-visitar-ponte-da-barca/.

1| COORDENADAS: MINHO – PONTE DA BARCA – NOGUEIRA
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Contextualização do caso de estudo em relação à vila de Ponte da Barca.
Imagem da autora.

no de construções e, por sua vez, o agra-
vamento do seu estado de degradação. Se 
surge pontualmente um novo morador, o 
cenário mais usual é este construir uma ha-
bitação de raiz – fator que contribui para a 
acentuação da situação de crise das estru-
turas abandonadas e do território em que 
se inserem. O desenvolvimento e expan-
são das construções na freguesia, inicial-
mente mais próximas do rio, continuaram 
a resultar de uma acomodação espontânea 
e pontual dos homens às terras livres e fér-
teis, expandindo-se a este, próximas dos 
eixos viários. 

Por tal razão, o espaço da aldeia é mani-
festamente livre e desocupado, garantindo 
a predominância da paisagem bucólica. 
Embora um acentuado número de edifí-
cios tenha sofrido metamorfoses sobre as 
formas e materiais originais, os edifícios 
populares primitivos são perfeitamente 
identificáveis, não prevalecendo um mo-
delo de construção hegemónico, ainda 
que haja uma presença predominante das 
construções típicas em perpianho de gra-
nito. Desta forma, a arquitetura é manifes-
tamente desigual e díspar, sendo que cada 
caso imprime a sua marca e testemunho 
nesta morfologia. 

Ainda que a aldeia seja modesta na sua 
extensão, é possível encontrar neste terri-
tório, por entre seus flagrantes arvoredos 
e terras alvas, o retrato de dois grandes 
edificados de semblante nobre que se dis-
tinguem particularmente dos restantes. 
A Torre de Quintela e o Solar da Agrela 
constituem, assim, os grandes ex-libris da 

4. STOOP, Anna de. Arquitectura Senhorial do Minho. Porto: Caminhos Romanos, 2015, p. 316.

freguesia, sendo que este último é definido 
como o caso de estudo da presente disser-
tação. Acerca da Torre de Quintela, Anna 
de Stoop declara:

“Alcandorada sobre um enorme penedo 
granítico, a torre senhorial, quadrangular, 
guarnecida de amarias e com uma porta 
ogival visível apenas do interior, domi-
na o vale do pequeno rio Vade. A sua 

localização prende-se com o seu carácter 
defensivo. Foi seu proprietário no século 
XVI, segundo os nobiliários, Pedro Inês 

de Araújo e sua mulher Catarina 
Rodrigues Pereira, mantendo-se na sua 

descendência até à atualidade”.4

O edificado quinhentista, distinguido pela 
sua torre medieval, volta a fachada prin-
cipal para um longo terreiro que conduz 
os visitantes à casa, enobrecendo, des-
ta forma, o percurso de entrada. A casa, 
composta por dois pisos, ostenta no fron-
tispício dois grandes arcos abatidos de 
proporções invulgares que suportam uma 
varanda com pequenas colunas à qual se 
acede através de uma escadaria central, de 
um só lanço. A capela que integra o edi-
fício, situa-se à direita e, com intencional 
simbolismo, o seu frontão coroado pela 
cruz ultrapassa a altura do telhado da casa. 
Observa-se que o solar se mantém fidedig-
no à sua anacrónica arquitetura, sendo este 
escoltado pela família que ali habita, feliz-
mente, nos nossos dias.

Não muito distante, cerca de 600 me-
tros rumo a norte, encontra-se o Solar da    
Agrela que constitui o objeto primordial 
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Vista sobre o Solar da Agrela e a freguesia de Nogueira. 
Imagem da autora. 5. AZEVEDO, Carlos de. Solares Portugueses. Lisboa: Livros Horizonte, 1988, p. 79.

desta investigação. Esta proximidade en-
tre duas edificações de cariz nobre não é 
de todo uma circunstância peculiar e vem 
a reiterar-se noutras vivendas da mesma 
classe. Esta análise pode ser justificada a 
partir da seguinte ideia: “(...) entretanto as 
famílias mais abastadas construíram casas mais 
imponentes e de melhor qualidade, e a ostentação 
teve mesmo, consequências, determinada como foi, 
em muitos casos, pela pretensão de igualar ou ofus-
car vizinhos que já tinham casas aparatosas. Esta 
rivalidade chegou ao ponto de se construírem casas 
apalaçadas quase contíguas, ou mesmo ao lado 
uma da outra”.5

Contudo, o Solar da Agrela, ermo e em 
constante delapidação, vem contrastar 
com a prosperidade do seu nobre vizinho, 
enfatizando mais ainda a sua fragilidade e 
necessidade urgente de intervenção. Nes-
te sentido, o ato de projeto é o primeiro 
passo para salvaguardar e valorizar a sua 
condição.

Torre de Quintela, 
"alcadroadra sobre um 

enorme penedo de 
granito".

Imagem obtida em: 
https://lithub.com/how-lee-

-krasner-made-jackson-pollo-
ck-a-star.
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“(...) De dentro, andando por entre os re-
manescentes, era difícil perceber qualquer 
ordem. Parecia antes um caos de peças e 
formas. Dos campos ao redor, com sua 

frente oeste alta, surgindo de uma mura-
lha cercada e um monte de erva, era uma 

ruína na grande tradição”.1

O Solar da Agrela apresenta uma 
estrutura granítica do século 
XVIII incluída numa vasta pro-

priedade e evidencia-se desde logo dos 
demais edifícios, não apenas pela grandio-
sidade espacial que ocupa, mas igualmen-
te pelo avançado estado de degradação 
e ruína que apresenta. O estado atual da 
habitação revela uma situação inquietante: 
engolida pela vegetação, o miolo da mes-
ma apressa-se em sucumbir-se, embora a 
estrutura insista em resistir intrepidamente 
às intempéries. William Mann declara que:

 “(… ) a ruína representa a desintegração 
e destilação: é tanto anti-arquitetura e 

arquitetura pura. A decomposição retira 
tudo o que é superficial/ornamental, 

deixando apenas uma estrutura em frágil 
equilíbrio (…) eternaliza a ordem com-
plexa das forças naturais, justapondo as 

geometrias irregulares de colapso com as 
retilíneas

 de construção”.2 

A estrutura atual apresenta uma sínte-
se de forças por organizar e embora a con-

1.  MANN, William. Inhabitating the Ruin: Woek at Astley Castle. London: ASCHB Transactions 35, Association for Studies in 
the Conservation of Historic Buildings, 2013, p. 5: (tradução livre) :“(...) From inside, walking between the remnants, it was hard 
to perceive any order; it seemed, rather, a chaos of pieces and forms. From the fields around, with its tall west front rising out of an 
encircling wall and grass mound, it was a ruin in the grand tradition”.
2. MANN, William. op. Cit., pág. 5.
3.  ALARCÃO, Pedro. Construir a ruína: a propósito da cidade romanizada de Conimbriga. Porto: FAUP, 2009, p. 20.

dição limite em que se encontra, cremos 
que o edifício detém um papel eminente 
a desempenhar na discussão da dinâmica 
suburbana em que se insere. O arquiteto 
Pedro Alarcão afirma que:

“(…) A ruína transmite conhecimento, 
revela continuidade e identifica distância. 

Transmite conhecimento, uma vez que 
permite o reconhecimento de um lugar, 

dos modos de fazer, de um ofício; revela 
continuidade na medida em que mostra 

aos arquitetos o que perdura através dos 
tempos, quais são os problemas de sem-

pre da arquitetura, quais são as perma-
nências; identifica distância, entre o que 
se transporta para o presente e o que se 

omite do passado”.3

A presença forte do Solar e o desvelo que 
os habitantes lhe atribuem vão além dos 
limites físicos do lugar, admitindo-o como 
um marco importante tanto da história da 
freguesia como na própria vila de Ponte 
da Barca. O mesmo detém uma aura, uma 
mística particular que não permite ficar 
indiferente. Sejamos justos, ainda que ten-
temos atender a uma análise meramente 
pragmática do caso, torna-se desafiante 
não nos deixarmos seduzir. 

“Há uma estranha melancolia numa casa 
abandonada ou num edifício demolido, 

uma melancolia que revela traços e cicatri-
zes de vidas íntimas ao lugar do público. 

Jackson Pollock na ordenação do caos e a sua esposa Lee Krasner, da autoria de Hans Namuth. 
Imagem obtida em: https://lithub.com/how-lee-krasner-made-jackson-pollock-a-star

*Texto da auoria de MAESTOI, Danillo, in Pollock e il caos; obtido em: http://www.succedeoggi.it/2018/10/pollock-e-il-caos/.

“(...) É um labirinto de sinais e caminhos sobrepostos que, quando observados à distância, po-
dem nos lembrar um mapa de uma cidade: ruas, viadutos, curvas que parecem sugeridas por um 

rio. Nenhuma referência real aparente. Em vez disso, a sensação de um caos adormecido em uma 
espécie de curiosa letargia de perfeição de uma série de tons dominantes, distantes e enevoados”.*

1.2 | “O caos é uma ordem por decifrar.”
SARAMAGO, José in O Homem Duplicado
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Nostalgia, dir. Andrey Tarkovsky, 1983.
Imagem obtida em: https://i.pinimg.com/474x/91/cc/c8/91ccc8f67cf5ecfe3f217da50ea64b6a--existential-crisis-poet.jpg.

Convento do Carmo, Lisboa, 2020.
 Imagem obtida em: https://lisboacool.com/blog/sessoes-cinema-ruinas-carmo.
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Os restos das fundações ou a lareira de 
uma casa queimada ou em ruínas, semien-

terrada na relva que invade o espaço são 
comoventes na sua melancolia. A ternura 

da experiência resulta do facto de que não 
imaginamos a casa ausente, mas o lar a 

vida e a fé dos seus habitantes (...)”.4

Talvez seja pela apetência que estes obje-
tos detêm, de nos evadir e aproximar-nos 
do passado, que as ruínas tenham vindo a 
apaixonar sucessivas gerações de arquitetos 
ao longo da história. “A ruína inspirou sempre 
sentimentos contraditórios, entre os que, no limite, 
advogavam que inevitavelmente ‘a sua última hora 
soará finalmente’ (John Ruskin) e os que admitiam 
a sua recuperação total (Viollet-Le-Duc ) (…)”.5

A contemplação de uma estrutura em ruí-
na é uma experiência sensorial intensa, no 
entanto se nos entregarmos à nostalgia, as-
sim como a um excessivo deslumbramento 
melancólico, estaremos a condicionar a sua 
hipótese de resgate, de reinterpretação e 
intervenção. Ainda que o seu perfil escul-
tórico, esculpido oficiosamente pelo tem-
po, intensifique a sua atmosfera, não de-
vemos ceder à melancolia da delapidação. 
A saudade do que é pretério diluir-se-á em 
negligência e no seu desaparecimento. É 
profícuo referir que “(…) as ruínas podem ser 
testemunho de um genérico fluir do tempo, nunca a 
sua paragem nem travão na construção da cidade, 
sempre reconstruída sobre sedimentos do passado. 

4. PALLASMAA, Juahani. Habitar. Lisboa: Editorial Gustavo Gil, 2017, p. 24.
5. ALARCÃO, Pedro. Construir a ruína: a propósito da cidade romanizada de Conimbriga. Porto: FAUP, 2009, p. 20. 
6. COSTA, Alexandre Alves. “Entre a aposta arriscada e a confidência nascida da intimidade” in J-A: Jornal dos Arquitectos 
nº213. Lisboa: OA, 2003, p. 7.
7.  PALLASMAA, Juahani. Essências. Lisboa: Editorial Gustavo Gil, 2017, p. 11.
8. CARRETERO, Eduardo. <https://www.academia.edu2916413Qu%C3%A9_es_arquitectura_una_definici%C3%B3n_con-
trastada_con_otras_de_famosos_arquitectos>,  (consultado 12-07-2019).

E ainda que o caráter arquitetónico desta estrutu-
ra se mostre, de momento, adormecido, pode ainda 
ser reanimado (...)”.6 

Assim a “(…) arquitetura não trata apenas de 
domesticar o espaço. Ela também é uma defesa 
profunda contra o terror do tempo”.7 Ligar estes 
fragmentos e possibilitar-lhe um novo sen-
tido revela-se uma experiência impressio-
nante e provocadora. O objeto ali perma-
nece na sua incomensurável (in)quietude, 
esperando que alguém venha agitar a sua 
memória da sombra do esquecimento ao 
resgatar-lhe um sentido e provando a sua 
pertinência na contemporaneidade.

“A arquitetura não é importante em si 
mesma. Importa enquanto provoca, 

enquanto influi nos usuários, convida ao 
sonho lúcido e ao encontro de aspetos 

esquecidos da existência, imposta como 
veículo de conhecimento, como agente de 
liberdade, como a janela fazia à sua volta. 

Uma arquitetura não compreendida é 
inexistente, já que a antecipação e me-

mória são as faculdades que localizam no 
tempo, ausência e presença das qualidades 

físicas que a situam num espaço, é o ato 
de proclamar a realidade possível e fazê-la 

autêntica”.8

Sendo que “(…) a arquitetura é o único meio 
de que dispomos para conservar um laço com o 
passado ao qual devemos a nossa identidade e que 

é constitutivo do nosso ser”,9 acreditamos que 
as ruínas possam contribuir de um modo 
didático naquele lugar. O fortalecimento 
da memória individual/coletiva, o enrique-
cimento do saber e a pertinência atual da 
sua reutilização justificam o seu estudo e 
valorização. Conscientes da amálgama que 
a questão incorpora consentimos que um 
projeto pontual – o caso de estudo – pos-
sa fazer muito mais por um lugar do que 
aquilo que é imaginável.

Procurar-se-á demonstrar que o Solar da 
Agrela não tem de se manifestar como 
um elemento infrutuoso no território para 
mero contentamento contemplativo, pelo 
contrário, pode servir novas necessidades 
e modos de habitar. A agitação de uma 
nova proposta de intervenção procura 
proporcionar um sentimento de prospe-
ridade e esperança, particularmente a esta 
comunidade.

Seguindo tais premissas, a solução trata 
uma reinterpretação do objeto arquitetó-
nico que atende sensivelmente às neces-
sidades dos moradores locais – freguesia 
de Nogueira. Com efeito, somos confron-
tados com questões “como intervir?” e “que 
propor?” e imediatamente compreendemos 
que algumas preocupações justificam um 
momento de procura que, tal como o de-
senho de projeto, devem ser consideradas 
enquanto ato analítico. Não seria lógico 
avançarmos com uma reinterpretação sem 
antes:

1. adotarmos uma postura consciente acer-
ca do valor deste tipo de arquitetura – Casa 

9. CHOAY, Françoise. Alegoria do Património. Lisboa: Edições 70, 2008, p. 147.

Nobre – dos seus significados e, claro, 
aquilo que ela representa atualmente na-
quele território rural urbano/suburbano; 

2. expandir o nosso campo de reflexão a 
um raio mais abrangente, a todo o Con-
celho de Ponte da Barca, puxando linhas 
de enquadramento que consideram outros 
solares da vila. Tendo em conta a fragilida-
de e a predominância tipológica do nosso 
caso de estudo, torna-se profícuo tomar 
consciência da posição que esta prosápia 
arquitetónica estabelece atualmente no 
seu contexto, procurando refletir sobe 
os significados que estes manifestam nos 
tempos de hoje. Perseguindo esta lógica, 
poderemos determinar valências que ins-
pirem a um novo programa assisado para 
o Solar cujo novo entusiasmo seja propor-
cional à pertinência da sua origem.
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Capa da obra “Solares Portugueses: introdução ao estudo da casa nobre” de Carlos de Azevedo, 1ª edição, 1969.
Imagem obtida em: https://www.livrariaalfarrabista.com/livro/12898%20solares%20portugueses%20carlos%20de%20azevedo%20(1).jpg

Capa da obra“Palácios e Casas Senhoriais do Minho” de Anna de Stoop, 1993.
Imagem obtida em: https://1.bp.blogspot.com/-VlyveuO0JJw/W-MiZ_0UKMI/AAAAAAAAI-0/Oum9SUOM6QsREWJb5xu_KjqSeQsk7CP6gCLcBGAs/.
s1600/20181107_164224.jpg.

Fernando Távora afirma que: “(…) 
os solares de Entre-o-Douro-e-Minho 
representam uma interessante modali-

dade da arquitetura rural portuguesa, quer pelo 
seu carácter, quer pela sua identidade. Pertencen-
do, na sua maioria, a um período histórico arcado 
pelo ouro e diamantes do Brasil e pelo cultivo do 
milho-graúdo como fatores decisivos da sua eco-
nomia, esses edifícios revelam-nos a existência de 
uma nobreza rural de vida sóbria, ciosa da sua 
ancestralidade, e de uma mão-de-obra local sim-
ples, mas culta”.1

O concelho de Ponte da Barca inclui-se 
na província de Entre-Douro-Minho, um 
território que “(…) engendrou um habitat 
(…) de numerosas as casas senhoriais ou casas 
nobres”.2 Aqui se encontram sobretudo 
casas de campo, na sua maioria afastadas 
das grandes vias de comunicação, portanto 
menos conhecidas do que as casas citadi-
nas. Reconhece-se que “(…) a casa nobre é 
de facto uma entidade pouco conhecida na nossa 
arquitetura e, ameaçada como está, tal como a 
casa urbana - pelo combate da destruição, importa 
dá-la a conhecer”.3

“Admitamos que casa nobre mais carac-
terística não é forçosamente o grande 

palácio, mas sim a casa despretensiosa da 
província, a casa simples e castiça, que até 

no seu carácter mais rude melhor revela 
as possibilidades e limitações dos nossos 

1. STOOP, Anna de. Palácios e Casas Senhoriais do Minho. Porto: Civilização, 1993, p. 13.
2. STOOP, Anna de. op. Cit., p. 12.
3. AZEVEDO, Carlos de. Solares Portugueses. Lisboa: Livros Horizonte, 1988, p. 13.
4. AZEVEDO, Carlos de. op. Cit., p. 13.
5. AZEVEDO, Carlos de. op. Cit., p. 13.
6. PROVIDÊNCIA, João Paulo. “Valorização do Património e Método de Projecto: A casa nobre como objecto de estudo” in 
5º Congresso Internacional Casa Nobre: Um património para o futuro. CM Arcos de Valdevez, 2014, pág. 732.
7. STOOP, Anna de. Palácios e Casas Senhoriais do Minho. Porto: Civilização, 1993, p. 14. 
8. STOOP, Anna de. op. Cit., p. 14.

construtores e que também melhor define 
um estilo vida português (…)”.4

Reconhece-se que o conjunto de Casas 
Grandes que encontramos em Ponte da 
Barca constitui como exemplar inequívoco 
de Casas Nobres rurais, ou melhor, “casas 
não urbanas, distinção que nem sempre é fácil de 
manter, tanto mais que algumas casas que não 
eram de tipo urbano se encontram hoje rodeadas 
por zonas citadinas que as absorveram(...)”.5 Na 
maioria das circunstâncias já nem estrada 
se avista e finda-se necessário encarar a ca-
minhada por entre pinhais, ladeiras de al-
guma encosta um tanto inóspita… fatores 
que desanimam a maioria dos visitantes.6 

Embora concebidas num espírito muito 
diferente, estas fantásticas casas-veraneio 
de portugueses do Brasil, no século XVIII 
e regressados à pátria nos séculos XIX e 
XX oferecem grande interesse: “(…) uma 
parte considerável da arquitetura civil nortenha 
se acha como que subentendida por partidas e 
regressos… Pelas inumeráveis viagens à África, 
às Índias, ao Extremo Oriente e ao Brasil de 
gente audaciosa, levada pelo o prazer da aven-
tura e muitas vezes também p7ela necessidade”.8

Células económicas autónomas que agrupam 
diversas funções bem determinadas, es-
tas casas situam-se no centro de terras de 
certa importância e que, na sua época, as-

1.3 | PRELÚDIO À CASA GRANDE
               Solares Portugueses
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Caderno I: apontamentos acerca dos elementos dos solares barrocos, 2019.
Imagem da autora.

Caderno II: apontamentos retirados da obra Solares Portugueses de Carlos Azevedo, 2019.
Imagem da autora.
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sinalavam riqueza e poder do seu senho-
rio. Aristocráticas e rústicas, muitas vezes 
construídas por fases a fim de abrigarem 
sucessivas gerações, as casas nobres foram 
modificando com o passar dos anos, se-
gundo a época, a necessidade e, claro, dis-
ponibilidade financeira do momento. 

Além da secção residencial e das depen-
dências de serviço de apoio à mesma, é 
particularmente significativa a presença, 
quase constante, do portão armoriado e 
da capela. Muito frequentemente estas 
propriedades também constituem um bem 
inalienável e indivisível do legado do fi-
lho mais velho. Trata-se de um morgado.9 
Assim se explica o fato de algumas de al-
gumas casas pertencerem ainda há vários 
séculos à mesma família, exaltando o pri-
mor da hierarquia e caráter conservador 
português. 

É neste mesmo conservadorismo que, nos 
séculos XVII e XVIII, se assiste a um ver-
dadeiro salto do gótico para o barroco10 a 
Norte do País, numa área predominante-
mente verde e de construção granítica. Al-
guns princípios fundamentais do barroco 
incidem num forte sentido de movimento, 
uma preferência pelas formas maciças, o 
gosto pela monumentalidade e a preocu-

9. morgado: vínculo inalienável e indivisível que se transmitia numa família, de primogénito em primogénito. < https://dicionario.
priberam.org/morgado>, (consultado em 12-07-2019).
10. WÖLFFLIN, Heinrich. Renascença e Barroco. Lisboa: Prespectiva, 2000, p. 25: “(...) Costuma-se designar com o nome de 
barroco o estilo no qual se dissolveu a Renascença ou (…) o estilo que resultou da degeneração da Renascença”. [Na arte 
italiana essa transformação estilística tem uma significação essencialmente diferente daquela que tem no Norte de Portugal]; 
“(…)O interessante processo que se poder observar na Itália é a passagem de uma arte severa para uma arte livre e pitoresca 
(…) mas há povos (…) que não reconheceram esse desenvolvimento. Ali, a arquitectura da Renascença não chegou nunca à 
forma rigorosamente pura e regida por normas como no Sul (…) Por isso, no Norte não é possível falar de uma decomposição 
do estilo rigoroso”.
11. Manuel Pedro Rio Carvalho in BINNEY, Marcus e SAPIEHA, Nicolas. Casas Nobres de Portugal. Lisboa: Difel, 1987, p. 10.
12. AZEREDO, Francisco. Casas Senhoriais Portuguesas Roteiro da Viagem de Estudo do IBI – Instituto Internacional dos Caste-
los. Barcelos: Companhia Editora do Minho, 1986, p.11.

pação com os efeitos dramáticos e teatrais. 
No entanto, o dinamismo particular do 
barroco em território luso raramente resul-
ta deste dinamismo, muito experimentado 
a partir do emprego de plantas com pare-
des onduladas.

Se na arquitetura religiosa há exceções – é 
o caso da igreja de Santa Engrácia, Lisboa 
– na arquitetura doméstica as plantas re-
velam-se conservadoras, repetem tipos já 
conhecidos e não trazem inovações – é no 
século XVIII que se observa um grande 
poder criativo no que remete à adaptação 
de tipos de solares construídos em épocas 
anteriores. Entre os lusitanos, a presença 
do movimento é exterior e superficial, não 
indo além das sequências rítmicas das jane-
las que imprimem movimento em direção 
ao centro da fachada. Já as escadarias bar-
rocas apresentam por vezes um acentuado 
movimento em profundidade, no entan-
to o edifício “raramente é uma construção em 
profundidade”,11 estendendo-se na paisagem 
como único plano, a casa comprida.12 

Outro agente exímio nesta época é o gosto 
pelo que é monumental e pelas formas ma-
ciças. Uma e outra coisa estão patentes na 
arquitetura portuguesa desta época, quer 
civil, quer religiosa, sendo que entre eles 

se sublinha o fabuloso Convento de Ma-
fra. Ainda assim, “(…) observe-se, entretanto, 
que os nossos melhores monumentos são os de di-
mensões muito reduzidas – os maiores são mais 
desequilibrados – e, se existem casas de grandes 
proporções rara será a casa nobre que se possa 
considerar verdadeiramente monumental. Há sem-
pre uma preferência por dimensões que respeitam a 
escala humana”.13 É indubitável que algumas 
residências se evidenciam pela imponên-
cia/volume da massa arquitetónica – Pa-
lácio Pombal (Oeiras), Casa do Cabo (S.
João da Pesqueira), o Palácio da Brejoeira 
(Monção), o Solar de Mateus (Vila Real), 
etc – no entanto parece vantajoso reafir-
mar que:

 “(…) em Portugal nem sempre os 
grandes solares e palácios são os mais 

representativos embora atinjam uma ex-
pressão mais erudita. Mais caraterísticos e 

revelando uma expressão mais autêntica 
são, por vezes, as pequenas residências 

simples e despretensiosas, duma 
caraterística mais rústica, mas de grande 
carácter e cuja simplicidade se adivinha 

melhor em estilo de vida. Como resultado 
duma longa evolução tais casas resumem, 

em plena época setecentista, toda uma 
tradição que entronca no período medie-
val. É sempre fácil surpreender, a par das 

inovações, aquilo que ficou em tempos 
passados e que revela o espírito 

conservador do Português. Isto é ainda 
verdadeiramente ao século XVIII o

 século por excelência da casa nobre, 
aquele em que a arquitetura doméstica 

13. AZEVEDO, Carlos de. Solares Portugueses. Lisboa: Livros Horizonte, 1988, p. 64.
14. AZEVEDO, Carlos de. op. Cit, p. 19.
15. AZEVEDO, Carlos de. op. Cit, p. 19.

atinge simultaneamente expressão mais 
requintada e mais conforme o caráter 

português”.14

Realça-se que as casas nobres portuguesas 
são entidades cujo estudo aprofundado é 
imperativo. As linhas liminarmente expos-
tas servem concomitantemente para a con-
textualização das casas rurais/aristocráti-
cas como para agitar o interesse inerente 
nas mesmas. Mas importa realçar que estas 
construções suburbanas albergam carate-
rísticas bem mais profundas e autênticas 
a somar àquelas até agora exaltadas. Tal 
convicção agitou a necessidade desbravar 
certas questões e, por sua vez, identificar 
a restante família do nosso caso de estu-
do, isto é, investigar acerca dos restantes 
solares que se implantam no concelho de 
Ponte da Barca. Declara-se desde já que:

“Poucos têm sido, em Portugal, os estu-
dos dedicados à arquitetura civil na sua 
especificidade habitacional. Se descon-

tarmos, à partida, todos aqueles escritos 
que sob títulos de aparente incidência 

arquitetónica apenas apresentam resenhas 
genealógicas, história pitorescas relaciona-

das com a casa e a família ou, na melhor 
das hipóteses, uma análise superficial de 
elementos decorativos, sob raras experi-

ências monográficas e análises de conjun-
to”.15

No que remete para o nosso território em 
particular – Ponte da Barca – a recolha de 
informação para a investigação constituiu 
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um grande desafio. Registos ou documen-
tação que elaborasse um pensamento so-
bre os solares daquela terra mostraram-se 
escassos. E ainda que certos autores te-
nham desempenhado um trabalho singu-
lar no que remete aos objetos solarengos 
de Ponte da Barca, os mesmos têm uma 
base mais enviesada para a genealogia do 
que propriamente para o saber arquitetó-
nico em si mesmo, sendo até evidente, por 
vezes, que a seleção dos solares para inves-
tigação é reduzida àqueles mais bem reco-
nhecidos pelos locais e que se mantiveram 
mais fiéis ao seu gesto original. 

Assim, podemos afirmar que esta recolha 
transversal dos solares do concelho de 
Ponte da Barca é um gesto pioneiro, único 
e, por sua vez, útil e necessário. Permitir 
o prolongamento da existência surda da 
nossa arquitetura local é sempre perigoso 
e um estímulo implacável para a distância 
do que foi. Não esqueçamos que o pas-
sado é também uma ruga na identidade, 
negá-lo é um modo voluntário de delapi-
darmos a nós mesmos.

“Em Portugal tem sido notória a
 tendência para olhar a casa apenas como 

elemento da história genealógica. Quer 
isto dizer que quase sempre fica relegada 

para um plano secundário, sendo escassas 
as informações que os investigadores e 
genealogistas nos fornecem a respeito 
da história do edifício. Por outro lado, 
raramente os historiadores da arte se 
têm ocupado da casa portuguesa, em 

parte por desconhecê-la que então por se 

16. AZEVEDO, Carlos de. Solares Portugueses. Lisboa: Livros Horizonte, 1988, p. 13. 
17. ver Inventário dos Solares de Ponte da Barca.  

sentirem atraídos a um campo que está 
ainda muito por desbravar (…). A casa 
é um documento autêntico da vida do 

homem – (documento de pedra e cal, mas 
de extraordinária importância para estu-

darmos os costumes, a evolução do gesto 
e da vida social). Neste sentido, o estudo 
da arquitetura doméstica tem um alcance 
que transcende o da genealogia. Na casa 
está resumido todo o estilo de vida, por 

isso ele é elemento importantíssimo para 
o estado de uma sociedade”.16

Assim, a recolha efetuada com o apoio 
indispensável dos habitantes locais infere, 
não apenas como uma exaltação cognitiva 
da arquitetura, mas busca igualmente alu-
miar e contribuir para uma parte essencial 
e preciosa daquele cosmos. Entretanto, fri-
semos que é o lugar e dar os edifícios a co-
nhecer que nos interessou acima de tudo 
e não diretamente a sua genealogia. Como 
tal, procurou-se efetuar uma pesquisa mo-
nográfica que não formulasse uma história 
exaustiva de cada edifício, mas compreen-
der antes duas circunstâncias: qual o papel 
desses mesmos objetos hoje em dia e for-
necer alguns elementos que nos parecem 
indispensáveis para a apreciação da arqui-
tetura em si mesma, direcionada acima de 
tudo, à análise dos edifícios e do seu invó-
lucro, conduzindo a uma forma de saber ver 
a arquitetura.17

1– Palácio do  Pombal, Oeiras.
Imagem obtida em: https://nit.pt/wp-content/uploads/2017/12/082175c87e4756c11492864b1482bb06-754x394.jpg.

2– Casa do Cabo, São João da Pesqueira.
Imagem obtida em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Casa_do_Cabo_-_S%C3%A3o_Jo%C3%A3o_da_Pesqueira_-_Portugal_(22526307869).jpg.

3– Palácio da Brejoeira, Monção.
Imagem obtida em: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Brejoeira.jpg/440px-Brejoeira.jpg.

4– Solar de Mateus, Vila Real.
Imagem obtida em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:MateusPalace1.jpg. 
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“ Uma infinidade de pequenas metamorfoses vai-se acumulando (…) sem darmos 
por isso, e depois, um belo dia, produz-se  a verdadeira revolução (…) sinais acu-

mulados são percursores duma transformação na vida”.*

No seguimento das revelações 
apreendidas do Prelúdio com o ím-
peto de introduzir o leitor à Casa 

Grande, o presente capítulo busca compre-
ender alguns dos seus significados efetivos 
destas anacrónicas habitações partindo da 
condição contemporânea barquense. Atra-
vés da sistematização dos Solares de Ponte 
da Barca desvendar-se-ão sinais elucidado-
res dos gestos metamórficos experimenta-
dos e do papel que estas estruturas arcai-
cas desempenham nos nossos dias.

Comece-se por analisar o mapa do con-
celho [p.44]. Peremptoriamente deduzi-
mos que os edifícios nobres se implantam 
preferencialmente a oeste, circunscritos 
numa área de fácil acesso às vias principais 
e ao centro histórico de Ponte da Barca. 
Acrescenta-se que, no coração da vila, de-
paramo-nos com estrtuturas designadas 
de Solares Urbanos que “se caracterizam pela 
sua arquitetura erudita, sendo que muitas delas 
remontam aos séculos XVII e XVIII”1. Os 
restantes objetos, tratam-se sobretudo de 
Solares Não-Urbanos, “geralmente incluídas 
em quintas e herdades”2 e, “embora a distinção 
nem seja sempre fácil de manter”,3 encontram-
-se implantadas “num ambiente mais rural, 
pois estas casas constituem o assento de lavoura, 
ainda vivo e palpitante, da propriedade agrícola 
em que se enquadram”.4

Se atendermos à expressão atual do con-
junto [p. 45], os resultados mostram-se 

1. <https://www.turihab.pt/PT/solaresdeportugal.html>, (consultado em 2019-03-20). 
2. <https://www.turihab.pt/PT/solaresdeportugal.html>, (consultado em 2019-03-20). 
3. AZEVEDO, Carlos de. Solares Portugueses. Lisboa: Livros Horizonte, 1988, p. 11: “ (...) casas não-urbanas, distinção que 
nem sempre é fácil de manter, tanto mais que algumas casas que não eram de tipo urbano se encontrem hoje rodeadas por zonas 
citadinas que as absorveram”.
4. <https://www.turihab.pt/PT/solaresdeportugal.html>, (consultado em 2019-03-20). 

animadores, uma vez que quase todos os 
edifícios reivindicaram de algum modo o 
seu sentido arquitetónico, seja pela per-
manência da sua lógica original (habitação 
particular) ou através de uma nova condi-
ção. 

A partir da tabela [p. 45] que correlaciona 
cada solar e a sua respetiva função/progra-
ma, observa-se que dos 14 solares reuni-
dos, felizmente mais 50% das casas alber-
gam ainda muitas famílias. Os exemplos 
desta persistência secular são: Casa de No-
vais (Cuide de Vila Verde); Quinta de Lage 
(Lavradas); Torre de Quintela (Nogueira); 
Casa Nobre, Casa de Alvaredo e Casa do 
Amendo (União de Freguesias de Ponte da 
Barca, Vila Nova de Muía, Paço Vedro de 
Magalhães); Casa no Hotel Tempos Spa 
(Oleiros); Torre de Vila Verde (São Tomé 
do Vade); Casa da Portela (Sampriz).

Tendo em consideração as descrições do 
inventário, desde cedo se pode afirmar que 
a sobrevivência destas estruturas se deve, 
além da firmeza do legado (transmitido de 
geração em geração), ao encontro de es-
tratégias de aproveitamento do território, 
as quais garantem a vitalidade do lugar e 
superam certas dificuldades de manuten-
ção destas grandes casas. A título de exem-
plo, muitas destas categóricas habitações 
continuam a servir-se do seu potencial ter-
ritorial muito orientando para produção 
agrícola ou vinícola. É frequente deparar-

 Vista sobre o Lima in café/restaurante Vai à Fava, centro histórico de Ponte da Barca, da autoria de Paulo Azevedo
Imagem obtida em: https://viagensasolta.com/guia-rapido-para-visitar-ponte-da-barca/.

*Texto da autoria de SARTRE, Jean-Paul. A Náusea. Porto: Livros do Brasil, 2018, p. 21.

1.4 | ENTRE O FEITO E O DESFEITO
              Os Solares Barquenses e as apologias atuais 
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                          PROGRAMA  
FREGUESIAS

Hab. particular Hab. de Turismo/ Hotelaria Ruína

Azias - - -

Boivães - - -

Bravães - - -

Britelo - - -

Crasto, Ruivos e Grovelas - - -

Cuide de Vila Verde - -

Lavradas - -

Lindoso - - -

Nogueira -

Oleiros - -

Ponte da Barca, Vila Nova de 
Muía, Paço Vedro de 
Magalhães

-

Touvedo - - -

Sampriz - -

São Pedro de Vade - -

São Tomé de Vade - -

Vila Chã - - -

TOTAL 7 6 1

%

%

%

%

%

%  %  %

%

%  %  %

%

%  

(a)

(b)

(c)

Legenda:
1. PONTE DA BARCA, VILA NOVA DE MUÍA

e PAÇO VEDRO DE MAGALHÃES
2. VADE (SÃO TOMÉ)
3. VADE (SÃO PEDRO)

VILA CHÃ

TOUVEDO

SAMPRIZ

OLEIROS

NO
GU

EI
RA

LINDOSO

LAVRADAS

ENTRE AMBOS-OS-RIOS,
ERMIDA e GERMIL

CUIDE
DE VILA
VERDE

CRASTO,
RUIVOS e

GROVELAS

BRITELO

BRAVÃES

BOIVÃES

AZIAS

1

2

3

4

13

6

7
8 9

10

11

12

5

Inventário dos Solares Barquense e respetivo programa na contemporaneidade.

Freguesias e localização dos respetivos solares de Ponte da Barca

1. Casa de Novais
2. Quinta de Lage
3. Torre de Quintela
4.  Hotel TEMPUS & SPA
5. Paço Vedro de Magalhães
6. Hotel Fonte Velha
7.  Casa Nobre

8. Casa Nobre do Correio- Mor
9. Casa Alvaredo 
10. Quinta do Amendo
11. Casa da Portela
12. Solar da Agrels
13. Torre de Vila Verde. Quinta da Agrela
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mo-nos com titulares/produtores a expor-
tarem o seu vinho, levando as suas castas 
a outras gentes, como é o caso do vinho 
“Quinta da Torre de Quintela”, (Nogueira). 
Assim, considerando até um espectro geo-
gráfico mais alargado, estas grandes áreas 
nobres tornam-se verdadeiros propulsores 
económicos, até com garantia de reconhe-
cimento internacional.

“embora não sendo processo recente, o 
facto é que os últimos vinte anos corres-

pondem a movimentos de sustentação 
agrícola contrários: impossibilidade de 

manutenção de determinadas atividades 
como a produção de cereais em sequeiro, 
ou mais recentemente a produção leiteira, 

e o ressurgimento de velhas atividades, 
tais como a produção de vinho ou azeite, 

agora considerados «produtos de exce-
lência», e fortemente recompensados 

financeiramente”.5 

Estas questões atuais são profícuas à evo-
cação na medida em que nos convidam a 
refletir acerca da eminência e necessidade 
de atualizar não apenas estruturas, mas 
convida também a debruçar-se sobre o 
seu invólucro. Estas casas vêm estabele-
cer um vínculo com o que as rodeia. Ma-
nifestamente inseridas em vastos terrenos 
agrícolas, as suas legítimas propriedades 
estabelecem uma unidade paisagística 
total  – habitação, jardins de buxo, áreas 
vinhateiras, hortas, pomares, lagares, etc. 

5.  PROVIDÊNCIA, João Paulo. “Valorização do Património e Método de Projecto: A casa nobre como objecto de estudo”in 
5º Congresso Internacional Casa Nobre: Um património para o futuro. CM Arcos de Valdevez, 2014, p. 731.
6. PROVIDÊNCIA, João Paulo. “Valorização do Património e Método de Projecto: A casa nobre como objecto de estudo” in 
5º Congresso Internacional Casa Nobre: Um património para o futuro. CM Arcos de Valdevez, 2014, p. 732.

O desvelo perante o seu contexto vem 
assimilar uma leitura mais concisa da vi-
venda nobiliária uma vez que casa – cenário 
agrícola – natureza funcionam como uma 
engrenagem, um todo articulado cuja frag-
mentação suscita, por vezes, problemas 
execráveis. Paralelamente ao ordenamento 
rural onde a Casa se inclui, tem-se igual-
mente presenciado uma sobeja conversão 
das infraestruturas viárias, consequência 
da construção de novas vias que chegam a 
rasgar o território por entre vales – situa-
ção que seria impensável há 200 anos atrás 
– ou ainda a alteração natural das planta-
ções agrícolas, pela emergência de novos 
cultivos ou alteração dos existentes:

“(…) Assim, as antigas estruturas es-
paciais, inerentes ao ordenamento rural 

onde prevaleciam as apetências dos 
terrenos, mas que também incorporavam 

nos seus elementos físicos – tais como 
caminhos, muros, ou levadas de água, for-

mas de ordenamento racional na relação 
com a natureza – têm sido substituídas, 

através de formas de planeamento que os 
ignoram, por novas infraestruturas pouco 

sensíveis a esses fatores”.6

Esta reflexão não pretende revelar-se um 
saudosismo inócuo ao passado, qualquer 
que ele seja, mas antes realçar que, muito 
daquilo que vemos hoje como horizonte 
de construção recente, num país em cons-
tante transformação, é muitas vezes resul-

1– Rótulo da garrafa de vinho verde da Quinta da Torre de Quintela, Ponte da Barca.
Imagem obtida em: https://www.vinhoverde.pt/templates/images/rotulos/95212.jpg.

2– Rótulo da garrafa de vinho verde da Casa do Barreiro, Ponte de Lima.
Imagem obtida em: https://www.vinhoverde.pt/templates/images/rotulos/55554.jpg.

3– Rótulo da garrafa de vinho tinto da Quinta da Bacalhôa, Estremoz.
Imagem obtida em: https://www.divinho.com.br/pub/media/catalog/product/q/u/quinta_da_bacalh_a_cabernet_sauvignon.png.

4– Rótulo antigo da garrafa de vinho branco de Casal Garcia, produzido na Quinta de Aveleda, Penafiel.
Imagem obtida em: https://i0.wp.com/www.casalgarcia.com/wp-content/uploads/2019/11/Hist_1939_2-1.jpg?resize=450%2C400&ssl=1. 

5– Rótulo da garrafa de vinho da Quinta do Carmo, Estremoz.
Imagem obtida em: https://grandesescolhas.com/vinhos/quinta-do-carmo-5/. 

6– Rótulo antigo da garrafa de vinho da Quinta de Dão, Vila Nova de Gaia.
Imagem obtida em: https://l.rapimg.com/upload_tmp/63/049/img_221704963_1405800314_abig.jpg. 

7– Rótulo da garrafa de vinho rosé da Quinta de São Mateus, Vila Real.
Imagem obtida em: https://winestuff.pt/vinho-mateus-rose.html. 
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tado de uma rápida e insensível subversão 
da paisagem.7

“Se por um lado se assistiu a uma sangria 
de forças e competências indispensáveis 

à manutenção e exploração do territó-
rio, por outro e não menos importante 
tivemos um retorno de gente, hábitos e 
capacidade económica, em que, na con-
cretização de um sonho de infância, de 

uma miragem de progresso e evolução, se 
efetuou um conjunto de obras, desligadas 

do meio e da atividade tradicional (...) O 
agravamento das rupturas, com reflexos 

negativos que tem o património, na paisa-
gem, na estabilidade social e na economia, 

estão à vista de quem quiser ver”. 8

É certo que há vivendas persistentes, sem 
incidentes de alteração de uso e os acessos 
até regram os mesmos contornos hierár-
quicos, o desenho original construído, col-
matado e mantido, como um rosto como-

7. PROVIDÊNCIA, João Paulo. op. Cit., p. 732. 
8. VIANA, Pedro. Manual de procedimentos: guia promotor individual que pretenda construir nas regiões do parque nacional da 
Peneda Gerês. ADERE, 1999, pág. 24. 
8. Ver inventário
10. RODRIGUES, Fernando Matos. “O Turismo de Habitação no Douro: para uma antropologia da hospitalidade nas casas de 
turismo” in 3º Congresso Internacional Casa Nobre: Um património para o futuro. CM Arcos de Valdevez, 2011, pág. 1195: “Cfr. 
Decreto-Lei n.o 39/2008, de 7 de Março. Na Secção VIII – Empreendimentos de turismo no espaço rural, Artigo 18.o - Noção 
de empreendimentos no espaço rural. Ponto Um – São empreendimentos de turismo no espaço rural os estabelecimentos que 
se destinam a prestar, em espaços rurais, serviços de alojamento a turistas, dispondo para o seu funcionamento de um adequado 
conjunto de instalações, estructuras, equipamentos e serviços complementares, tendo em vista a oferta de um produto turístico 
completo e diversificado no espaço rural. Ponto Dois – Os empreendimentos de turismo no espaço rural previstos nas alíneas 
a) a c) do número seguinte devem integrar-se nos locais onde se situam de modo a preservar, recuperar e valorizar o património 
arquitetónico, histórico, natural e paisagístico das respectivas regiões, através da recuperação de construções existentes, desde 
que seja assegurado que esta respeita a traça arquitectónica da construção existente. Ponto Três – Os empreendimentos de 
turismo no espaço rural podem ser classificados nos seguintes grupos: a) Casas de campo; b) Agro-turismo; c) Hotéis-rurais. 
Ponto Quatro – São casas de campo os imóveis situados em aldeias e espaços rurais que se integrem, pela sua traça, materiais 
de construção e demais características, na arquitetura típica local. Ponto Quinto – Quando as casas de campo se situem em 
aldeias e sejam exploradas de uma forma integrada, por uma entidade, são consideradas como turismo de aldeia. Ponto Seis 
– São empreendimentos de agro-turismo os imóveis situados em explorações agrícolas que permitam aos hóspedes o acom-
panhamento e conhecimento da atividade agrícola , ou a participação nos trabalhos aí desenvolvidos, de acordo com as regras 
estabelecidas pelo seu responsável». Sobre esta matéria considera-se que uma das principais novidades do presente regime, é a 
autonomização dos empreendimentos de turismo de habitação, que deixam de fazer parte de um dos tipos de empreendimen-
tos de turismo no espaço rural, atendendo à novidade da respectiva localização, sendo agora também admissível a instalação 
em espaços urbanos”. 
11. <http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=15307>; (consultado em 2019-06-02). 

vente e imaculado durante séculos. Porém, 
até nesses casos chega a ser imprescindível 
uma intervenção que abraça a vontade de 
tornar a Casa Nobre um espaço habitacio-
nal que ofereça resposta às exigências de 
conforto da modernidade. Tendo ainda 
em consideração a enumeração anterior-
mente proferida, curiosamente se denota 
que duas das propriedades de habitação 
permanente optaram por experimentar ou-
tras potencialidades na casa/território que, 
inevitavelmente, dão consistência à conve-
niência de transformações.

Os proprietários que habitam da Casa da 
Portela (Sampriz)9 procederam a obras de 
restauro e renovação de modo a adaptar a 
estrutura ao turismo rural10/agro turismo. 
A casa disponibiliza aos hóspedes quatro quar-
tos, complementados com um vasto conjunto de va-
lências que convidam a uma estadia de qualidade e 
conforto11. No exterior, as antigas estruturas 
agrícolas são ainda reconhecíveis no lugar, 

sendo que as alterações concretizadas fo-
ram sobretudo promulgadas na casa prin-
cipal. Também a propriedade na freguesia 
de Oleiros optou por aproveitar o territó-
rio de forma empreendedora pela constru-
ção do “Hotel Tempus & Spa”12 deixando, 
no entanto, o acesso da antiga casa re-
servada exclusivamente aos proprietários. 
Observam-se então dois gestos distintos 
no aproveitamento destas habitações, uma 
mais direcionada para o turismo de habita-
ção e outra para a indústria hoteleira.

De um certo modo, esta escala menor13 
revela-se manifestamente cativante para 
quem dela frui e, pondo à prova a sua 
potencialidade, torna-se propulsora de 
desenvolvimento económico do sítio. As-
sim se reflete o potencial das casas nobres 
do concelho, sendo que “a boa arquitetura 
é também um modo de aumentar o turismo no 
país, onde o turista se vê fortemente influenciado 
pelo contexto arquitetónico do espaço que pensa 
visitar”.14 

Ou seja, a própria arquitetura transporta, 
sensibiliza e guia os visitantes no interior 
de um determinado território, estimulan-
do-lhes uma experiência consciente e apro-
ximando-os da atmosfera minhota onde 
se encontram. Aqui se procura manter um 
vínculo estreito entre o contexto/constru-
ído, considerando a arquitetura como uma 
janela que aprecia o território, no qual se 
inclui e lhe enfatiza o espírito, ordenando 

12. ver Inventário Solares Barquenses. 
13. Esta semblante distingue-se do grande turismo por apostar na singularidade da cultura local, refletindo-a e buscando man-
ter-se fiel ao território e ao património. É um setor que se quer de proximidade, de pequena escala e sustentável na sua forma e 
conceito, que contrasta com um turismo global e de massas, integrado em redes globalizantes, de grande escala mas que não 
serve os interesses e necessidades locais, àqueles que habitam e trabalham no mundo rural. 
14.  LASANKY, Medina e MCLAREN, Brian. Arquitectura y turismo: percepción, representación y lugar. Barcelona: Gustavo Gili, 
Barcelona, 2006. 

forças que unifiquem a contemporaneida-
de e herança daquela terra. Além dos ob-
jetos já enunciados, as restantes estruturas 
do aglomerado barquenses optaram por 
(re)construir-se fundamentalmente a par-
tir de um cenário hospitaleiro, procurando 
um novo uso através da aposta turística, 
criando uma simbiose direta entre a comu-
nidade local e aqueles que a visitam. 

Por consequência, os objetos destinados 
ao turismo hoteleiro – Hotel Fonte Ve-
lha e Casa Nobre do Correio-Mor (Ponte 
da Barca) – acabaram por sofrer maiores 
adaptações por comparação aos restantes 
edifícios orientados para o turismo habi-
tacional – Paço Vedro de Magalhães e o 
Solar da Agrela (São Pedro do Vade), de 
forma a tirar o melhor aproveitamento 
dos espaços e viabilizar a recepção de um 
maior número de hóspedes. 

“É evidente que não é possível nem dese-
jável voltar ao passado, recuando no tem-

po, e que todas as pessoas sem exceção 
têm direito ao progresso e acesso ao que 
de bom o desenvolvimento tecnológico, 

científico e económico possa trazer. 
No entanto, qualquer proposta, plano 

ou gestão para estas áreas que não tenha 
em linha de conta o património técni-

co-cultural, antropológico e construído 
das comunidades serranas e que não se 

fundamente nele para avançar, se não 
está voltado ao fracasso, está no mínimo 
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a desperdiçar uma riqueza incalculável e 
insubstituível”.15

Não obstante, seja qual for a estratégia de 
intervenção – quer de pura conservação, 
restauro, ou ainda de ampliação – é emi-
nente realçar que o sentido da Casa Nobre 
não se encontra apenas num determinado 
valor artístico, mas também num valor cul-
tural, pois nela se materializa uma deter-
minada cultura de habitar. Ou seja, “apesar 
da inovação introduzida no projeto dos Solares de 
Portugal, patente no recurso às novas tecnologias, 
há valores que se mantêm constantes e que importa 
preservar, como a tradição e a cultura portugue-
sas, que promovemos através dos novos itinerários 
e campanhas”.16

“O património construído detém, não só 
um valor que lhe atribuímos pela relação 
que estabelece com o nosso passado co-

mum, como contém valores absolutos que 
se mantêm mesmo considerados isolados 

daquele passado (...)”.17

Quer isto dizer que estas casas se estabe-
lecem através da sua disposição interna, 
da sua implantação territorial, dos aspe-
tos construtivos ou decorativos da sua 
construção e ainda pela sua organização 
e hierarquia interna dos espaços que as 
compõem. Elas incorporam determinados 
valores que se afiguram necessários pre-
servar e que vão desde o objeto principal 

15. VIANA, Pedro. Manual de procedimentos: guia promotor individual que pretenda construir nas regiões do parque nacional da 
Peneda Gerês. ADERE, 1999, p.18.
16.  <https://www.turihab.pt/PT/solaresdeportugal.html>, (consultado em 2019-03-20).  
17. VIANA, Pedro. Manual de procedimentos: guia promotor individual que pretenda construir nas regiões do parque nacional da 
Peneda Gerês. ADERE, 1999, pág. 18.
18. TÁVORA, Fernando. Teoria geral da organizaçäo do espaço : arquitectura e urbanismo : a lição das constantes. Porto: FAUP 
Publicações, 1993, p. 7.

(casa), passando pelos secundários (insta-
lações agrícolas) e findam nos limites da 
propriedade. Assim, qualquer que seja a 
intervenção numa Casa Nobre, esta apela 
a uma interpretação e entendimento da sua 
história, pois só através dela é possível to-
mar decisões projetuais mantendo a sua 
integridade. 
 - 
“É função da história conhecer a existên-

cia das manifestações do homem e de-
terminar as possíveis constantes que essa 
existência apresente. Função necessária e 

indipensável que justifica todo o interesse 
do conhecimento do passado pelo contri-

buto que pode trazer para o presente.”18

Só pelo reconhecimento de todas a va-
lências do conjunto se pode apreciar cri-
teriosamente a pertinência de manutenção 
ou intervenção em determinados aspetos 
caraterísticos. Em confronto com estas 
estâncias, uma das condições que antecipa 
igualmente a reconversão destas estruturas 
tem a ver com a carência de um sentido, de 
um envolvimento integrado no lugar, pois 
é certo que nenhum edifício sobrevive em 
si mesmo. Serão os diálogos e os vínculos 
com o invólucro que convidarão a uma 
reutilização e revitalização do lugar. A ri-
queza da envolvente tem origem a partir 
das relações de um conjunto substancial 
de referências geradoras de uma atmosfera 
próspera na comunidade.

Conlui-se que as observações anterior-
mente elaboradas acerca da condição atual 
destas estruturas no concelho vêm realçar, 
não apenas o valor intrínseco da sua arqui-
tetura nobiliária, mas também corroborar 
o sucesso atual daquelas que foram sub-
metidas a novas estratégias de aproveita-
mento. 

Contudo, a rematar a presente reflexão, 
aparece o Solar da Agrela como elemento 
sorumbático e singular ruína do conjunto 
e, como tal, a condição desta estrutura, 
por analogia aos seus vizinhos, desperta 
uma ruidosa impressão de que o seu res-
gate não deve ser mais adiado. Cremos que 
também esta poderá trazer grandes valias 
à comunidade, mas devem ser tomadas 
ações conscientes, pois, como defende 
John Ruskin:

19. CHOAY, François. As questões do Património. Lisboa: Edições 70, 2011, p. 159: “ (...) ou seja, inscrita na tenporalidade humana 
e respondendo ao estado presente da cultura à qual pertence”.  
20. RUSKIN, John. The Lamp of Memory, II in The Seven Lamps of Architecture. New York: Dover Editions, 1989, p. 178.

“(…) há dois deveres para com a ar-
quitetura nacional, cuja importância é 

impossível sobrestimar: o primeiro, tornar 
a arquitetura contemporânea, histórica 

[19]; e o segundo, preservar, como a mais 
preciosa das heranças, a arquitetura das 

épocas passadas”.20

Vista do Solar de Agrela, 
sobranceiro à freguesia.

Imagem de arquivo cedida por Márcio 
Castro.

1| COORDENADAS: MINHO – PONTE DA BARCA – NOGUEIRA
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Inserida num plano campestre, a Quin-
ta da Agrela emerge sobranceira na 
paisagem, a meia encosta de um vale 

que, paulatinamente, encontra as margens 
do Rio Vade. Esta estende-se num plano 
horizontal que acolhe algumas constru-
ções dedicadas maioritariamente ao culti-
vo, incluídas numa área de 33 000m2. 

De entre estas, o mais resplandecente é 
o Solar da Agrela. O edifício localiza-se a 
sudeste da propriedade e vem ocupar cer-
ca de 696m2, sendo que a implantação se 
situa num “lugar chão”.1 Tal fator, esmore-
ce-lhe o caráter defensivo que os modelos 
primitivos da casa nobre tanto promulga-
vam e anuncia o fim dos objetivos milita-
res. Todavia, é perceptível uma determina-
ção estratégica deste objeto no território. 
Embora o terreno, ladeado de muros altos 
de boa pedra, forme uma barreira, tam-
bém pretende alienar a zona nobre à zona 
doméstica. 

Pela análise cartográfica, observa-se que o 
maior aglomerado habitacional da fregue-
sia se situa mais próximo do rio e da Es-
trada Nacional 101. Constitui-se um eixo 
eminente e estruturante do território, uma 
vez que interliga o concelho de Ponte da 
Barca à cidade de Braga. Nesta lógica, de-
nota-se que a maior concentração de habi-
tações se faria numa cota inferior à do So-
lar, a nordeste, e só posteriormente novas 
construções vieram a ocupar a zona su-
doeste da localidade. Esta análise permite 
compreender o modo como o dispositivo 

1. AZEVEDO, Carlos de. Solares Portugueses. Lisboa: Livros Horizonte, 1998, p. 72. 
2. AZEVEDO, Carlos de. op. Cit., p. 72. 
3. AZEVEDO, Carlos de. op. Cit., p. 70. 

arquitetónico se ordena voluntariamente 
no invólucro.

“(…) em muitas casas portuguesas as 
concepções e tendências da época [procu-
ravam] subordinar a natureza a um plano 

de conjunto a partir da casa. De facto, 
o tratamento do terreno e da própria 

vegetação obedecia a um plano em que 
tudo se integrava perfeitamente, subme-
tendo a paisagem a regras arquitetónicas 
que permitiam explorar certos efeitos e 

que imprimiam grande dignidade a toda a 
composição”.2 

A partir da entrada principal da Quinta, as-
sinalada por um portão de ferro, adentra-
mos na área do antigo pátio nobre, situado a 
nascente, que permite o acesso ao Solar e 
à capela privada. No íntimo da proprieda-
de, contempla-se desde logo o frontispício 
que, a par do cariz geral das edificações 
barrocas produzidas em Portugal,3 é igual-
mente revelador de uma arquitetura assen-
te na visão frontal, ou seja, o esforço deco-
rativo da fachada desenvolve-se sobretudo 
num único plano, aquele que protagoniza 
as superfícies do edificado. 

Em conformidade com as caraterísticas 
transversais da arquitetura senhorial sete-
centista, frontispício assinala a existência 
de dois pisos que se desenvolvem longi-
tudinalmente e cuja fachada estabelece-se 
por meio de cinco panos consecutivos. O 
alçado, virado a nascente e harmoniosa-
mente integrado na topografia do terreno, 
manifesta simultaneamente duas noções 

Mapa da freguesia de Nogueira: a Quinta e o Solar da Agrela.
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1- Solar da Agrela.
2- Lagar.
3- Capela.
4- Garagem charretes.
5- Anexo agrícola. 
6- Casa dos caseiros.
7- Espigueiro 
8- Fonte 
9- Pátio nobre
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1– Entrada principal marcada por um ferroso portão. 
2– Vista atual do frontispício desde o pátio nobre.

3– Vista da entrada princiapl e entrada secundária recheada por blocos de de alvenaria.
Imagens da autora.

4– Entrada principal e a capela.
5– Fronstispício defronte ao pátio nobre.

6– Vista desde o pátio nobre, sobranceiro à freguesia.
Imagens da autoria de Márcio Castro, 2015.
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contrastantes. Por um lado, este une-se 
intimamente com o pátio defronte, tecen-
do um cenário hospitaleiro que acolhe os 
tantes na propriedade. Tal vínculo permite 
de imediato ostentar a nobreza da casa e, 
do mesmo modo, uma maior proximidade 
entre o edifício e quem o observa. 

Por outro lado, o alçado confronta uma 
encosta a oriente que cria um efeito dra-
mático entre o edifício e a paisagem. A 
diferença de nível de 4,5m entre o pátio 
nobre e a estrada contribui estrategica-
mente para a privacidade do edificado, que 
impossibilita o olhar intruso àqueles que 
percorrem a nascente, mas vai privilegiar 
a quem do pátio observa, permitindo a 
contemplação desobstruída de toda a pai-
sagem em seu redor. A fachada principal 
manifesta estreitas varandas de ferro e 
janelas de sacada no primeiro andar, piso 
nobre. Os frontões esmaltam cada uma 
das aberturas, transmitindo graciosidade 
à cadência dos elementos que contrastam 
com as lívidas paredes da habitação.

Quando contemplado em conjunto com a 
restante propriedade, o Solar da Agrela re-
vela circunstâncias insólitas no lugar, que 
merecem especial atenção. Observe-se a 
fachada sul do edifício: a mesma estabele-
ce um confronto direto e severo com a es-
trada defronte e que apela a uma reflexão 
acerca dos limites da Quinta. A disposição 
traduz-se de forma intrigante, uma vez que 
o terreno é dotado de generosas propor-
ções. Este alçado é também o mais despo-
jado dos quatro que compõem o edifício, 
possuindo apenas três modestas janelas, 
sendo uma delas uma pequena abertura 

para uma zona térrea do edifício (prova-
velmente usada para o abrigo de animais). 
Importa também analisar a capela que se 
encontra alienada do edifício nobre, per-
missível de ser acedida pelo espaço públi-
co. A implantação da mesma surge numa 
curva acentuada da estrada que marca a 
zona de entrada na propriedade, sendo que 
a fachada principal se volta a poente. As-
sim, apesar da estranheza do modo como o 
edifício comunica com a estrada, torna-se 
patente que o limite sul da quinta é original 
e deliberado, evidenciado mais ainda pelo 
corte abrupto da estrada que tinha anterior-
mente determinado a posição da capela. 

Um outro fator que permite corroborar 
esta situação revela-se pelo muro que de-
tém um corte côncavo no seu topo e que 
acompanha a estrada desde noroeste até 
sudoeste. Numa extensão de aproxima-
damente 180 metros, o muro vai pender 
desde o cume até dissimular-se na fachada. 
Este mecanismo serviria como canal para 
conduzir as águas pluviais que ali caíssem 
até ao alçado. Uma vez integrado perfeita-
mente na fachada, este levaria o curso de 
água até a um tanque de reserva, junto da 
mesma. Tal circunstância vem erradicar 
certas dúvidas que remetem ao limite pri-
mordial da Quinta a Sul. 

O muro, que rege os limites do lugar e a fa-
chada poente foram cogitados para dialo-
garem oficiosamente a partir do canal, ali-
ás, o desenho do contexto, tal como ele se 
apresenta atualmente, vem sustentar esta 
ideia. Se atentarmos à estrada que limita 
a Sul compreende-se que o caminho, atin-
gindo uma certa proximidade com a cape-

1– Frontispício, vista desde a área nobre.
Imagem da autora.

2 – Entrada principal do frontispício.
Imagem da autoria de Márcio Castro.
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la, volta perpendicularmente a sua direção. 
Conclui-se que esta mudança, um tanto 
provocante, é consequência da implanta-
ção da capela, pertencendo ao percurso, 
cuja geometria atual pretende meramente 
facilitar o percurso automóvel. 

No entanto, pela avaliação de vistas áreas, é 
legítimo considerar que o acesso que deli-
mitava a propriedade a sul, quando encon-
trava a entrada da capela e da Quinta, se-
guiria junto à fachada sul da pequena igreja 
e ligar-se-ia à estrada disposta a nascente da 
propriedade. Esta hipótese de traçado, do 
acesso que percorre a zona sul do quinhão 
nobre, apela a uma melhor compreensão 
e justificação da preferência do posiciona-
mento da capela e do Solar. 

Assim, chegando do lado oposto, quando 
o caminho fosse percorrido no sentido po-
ente/nascente, sendo que a oeste este se 
inicia a uma cota bastante superior com-
parativamente ao Solar e à capela (cerca de 
16m), contemplar-se-ia a fachada ocidente 
da vivenda e depois toda a Quinta. À medi-

da que o caminho começasse a descer, toda 
a propriedade sumir-se-ia, artificiosamen-
te, por detrás do pano de pedra fronteiriço 
e cegaria o olhar intruso até encontrar o 
portão principal e a capela. Por sua vez, to-
mando o circuito inverso, desde o centro 
de Nogueira  rumo a oeste, começar-se-ía 
por ver o alçado principal (este) e a fachada 
norte a uma cota bem superior, sendo que 
na aproximação esta percepção seria obs-
truída pelo muro que limita a propriedade 
a nascente até tanger a fachada sul da cape-
la e percorrer esta até ao ponto de entrada 
para a mesma e para o resto da proprie-
dade. Este cenário catalisador do conjunto 
arquitetónico na paisagem não é de todo 
inusitado. Na sua exímia obra “Solares Por-
tugueses”, Carlos Azevedo explica que:

 “(...) o espírito dramático e os efeitos te-
atrais, tão preocupados pela arte barroca, 
ficaram igualmente assinalados na nossa 
arquitetura setecentista, a arquitetura do-
méstica procurou também efeitos teatrais; 
as fachadas exploram esses efeitos através 
da sua decoração exuberante e surgem eles 

próprias na paisagem como na autêntica 
cenografia, havendo casas em que o local 
foi sabiamente aproveitado para dele se ti-
rar partido do teatral”.4

Tal índole barroca ganha coerência atra-
vés do desvelo como os quatro alçados 
são desenhados e pela vontade de reunir 
construção/natureza/homem, que passam a 
dialogar intimamente através de um es-
petáculo elaborado, mas simultaneamente 
subtil. Observe-se o esforço arquitetónico 
e decorativo da casa que é encimado pe-
las fachadas este, norte e oeste, bem mais 
faustosas, mas que se servem da restante 
porção de terreno para criar distância. 

Geometricamente, este conjunto arqui-
tetónico ostenta a sua nobreza e regula-
ridade através do enquadramento dos re-
tângulos de ouro e √2 na sua construção. 
A partir dos desenhos efetuados sobre o 
frontispício (p. 60), constata-se que os dois 
panos médios se definem de acordo um 
retângulo √2 . Através da tripartição e sua 
sucessiva subdivisão a eixo em cada sec-
ção, os mesmos definem o módulo a partir 
do qual vão dimensionar/proporcionar os 
elementos arquitetónicos.

A distribuição dos nove pares de aberturas 
do alçado da casa – portas e janelas– obe-
dece a uma lógica quase regular. Conforme 
os nonos de cada repartição, desenha-se 
verticalmente uma linha que marca o eixo 
das portas e janelas. Contudo, o módulo 
não representa rigorosamente 1/9 da lar-
gura total da fachada devido às variações 
de medida correspondentes ao pano cen-

4. AZEVEDO, Carlos de. Solares Portugueses. Lisboa: Livros Horizonte, 1988, p. 72.

tral e extremos laterais. Se dissimularmos 
a aparente regularidade das nove partes, 
no sentido de criar uma composição mais 
dinâmica/harmónica, o alçado pode di-
vidir-se em 5 partes com uma deliberada 
seriação de 1-3-1-3-1. Uma fórmula que é 
intuitivamente percepcionada a partir da 
sequência formulada pela variação distri-
butiva do número de portas e janelas. Com 
efeito, nos panos laterais médios, o dina-
mismo da composição é ampliado pelo 
efeito visual que insinua a disposição equi-
librada das janelas, de acordo com a com-
plexa regularidade influenciada pela √2. 

Constata-se que as maiores aberturas – 
portas e janelas de sacada – sejam dese-
nhadas segundo três varas, estabelecen-
do-se o palmo de 22 cm como a unidade 
de medida mestra na concepção projetual. 
Os restantes – a guarda, a dimensão das 
janelas, friso – também são fortemente 
influenciados por este valor, dispostos de 
forma a contribuirem harmoniosamente 
na articulação dos elementos.

O pano central revela-se ligeiramente mais 
largo que os outros módulos e a partir 
deste se compreende que os elementos 
arquitetónicos se incluem perfeitamente 
nos limites de dois quadrados: o primei-
ro, relativo ao rés-do-chão, é limitado pelo 
arranque da sacada e o segundo é limitado 
pelo frontão da janela de sacada, referente 
ao piso 1. A entrada principal é subtilmen-
te dignificada pela presença de pilastras la-
terais na porta e por um friso combinado 
com volutas barrocas em pedra. Este gesto, 
ainda que modesto, revela o desvelo pelo 

módulo

Estudo geométrico do alçado principal e da capela.
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movimento que acontece pela reformula-
ção dos elementos regulares da fachada. 

Tal como o central, os panos laterais nos 
extremos exibem uma porta no piso infe-
rior e uma janela de sacada no primeiro 
piso, mas estes elementos são despojados 
de ornamento. O seu enquadramento ba-
seia-se na medida do módulo, mas soma-
-lhe um 1/4 do mesmo. 

Acredita-se que esta exceção é justificada 
pelo intuito de reduzir o ruído no remate 
das laterais. Ao seguir escrupulosamente 
a mesma dimensão de pano vazio, que la-
deia/flanqueia as janelas, a composição 
liberta-se e fortalece a harmonia global 
do alçado. Já a capela, serve-se manifesta-
mente da grandeza do retângulo de ouro 
no desenho, no qual os limites da fachada 
claramente se incluem. 

Dividindo o retângulo horizontalmente ao 
meio e repartindo-o em três partes, verifi-
ca-se que o vão principal é consequência 
deste processo. Tal como o solar, a fachada 
da capela mostra-se conservadora, ainda 
que se apresentem pontuais elementos que 
a enobrecem: a escada, que faz a transição 
cuidada do espaço público para o edifício 
sagrado, o frontão interrompido, muito 
proeminente na sua época e finalmente os 
pináculos barrocos que valorizam vertical-
mente os limites laterais. do objeto.

Em contraste com estes dois elementos 
referido anteriormente, a fachada sul é 
preferencialmente discreta e rígida, porque 
é também a mais tangível aos transeuntes. 
Conclui-se, deste modo, a presença de 

duas intenções distintas: ostentar o poder 
das gentes abastadas pela grandiosidade 
do objeto, mas, paralelamente, preservar 
a descrição do íntimo de quem ali mora, 
que ilustra bem o espírito conservador 
português. Sobre os limites da Quinta da 
Agrela, importa ainda referir que o terreno 
é delineado pela estrada e murado em toda 
a sua extensão.

 Implantado numa encosta, este distribui-
-se segundo plataformas com uma certa 
planura, desenhadas por muretes de pedra, 
que organizam e combatem o declive com 
pequenas diferenças de cotas entre eles. 
Agora deserto, aquele lugar cobria-se de 
ramagens de videiras que abastavam a ter-
ra entre os socalcos, sendo que o terreno 
se destinava à prática agrícola – sustento e 
atividade secular. Existem duas linhas de 
água que percorrem a Quinta, encontran-
do-se posteriormente e convergindo numa 
só, o que facilitaria a ação do cultivo. 

Estão ainda patentes três entradas, duas a 
partir do limite sul e uma outra pelo limite 
nordeste. As duas entradas a sul da pro-
priedade situam-se bastante próximas uma 
da outra, uma vez que apenas a fachada sul 
do solar as separa e, paralelamente, as hie-
rarquiza. Uma possibilita o acesso ao pátio 
nobre e, consequentemente, à zona nobre 
e social do edifício, constituindo a entrada 
principal da Quinta, já referida anterior-
mente. A outra seria aproveitada como 
vão de serventia para a zona doméstica, 
imediatamente posterior à fachada poente 
do edifício. 

Diálogo entre o observador e o objeto arquitetónico – circuito no sentido poente-nascente desde a entrada principal.
Imagens da autora (cor) e da autoria de Márcio Castro (preto e branco).
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1 – Alçado sul. 
Imagem da autora.

2 3 4

5 6 7

2– Relação do alçado sul, entrada principal e capela.
3– Relação do alçado sul com a via.

4– Relação da entrada principal  com a via.
5– Canal de corte concâvo no topo do muro de meação. 

6– Entrada secundária.
7– Fonstispício da capela.

Imagens da autora.

1

40
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Vista  aproximada do alçado poente desde a via.
Imagem da autoria de Márcio Castro.

Vista aproximada do alçado norte desde a via.
Imagem da autora.

40
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1- Fachada lateral da capela vista desde a área nobre.
2- Estrutura arruinada das charretes.
3- Parcela arruinada do lagar com estrutura e tanques à vista.
4- Alçado ponte e o lagar.
5- Anexo agrícola.
6- Casa dos caseiros.
7- Espigueiro.
8- Fonte. 
Imagens da autoria de Márcio Castro.

1 2

3 4

5 6

7 8

Para lá dos dois principais objetos arquite-
tónicos – o Solar e a capela – anteriormen-
te apresentados, podem-se encontrar ain-
da outros elementos dispostos cabalmente 
no território que auxiliavam as atividades 
do edifício apalaçado.5 Desde o pátio e a 
norte do solar, é possível, além da cape-
la, compreender a presença de um outro 
dispositivo contíguo à mesma, que servia 
como albergue das charrettes.

 Do outro lado, estendido na área domésti-
ca da Quinta e não muito longe do alçado 
oeste do solar, aparece um anexo que cons-
tituiria um antigo lagar. É interessante ob-
servar-se como esta construção revela um 
certo rigor vertical, servindo-se da elevação 
máxima do muro adjacente para definir o 
seu cume. Perto deste, o terreno exibe uma 
outra construção mais recente que, não 
tendo certeza do seu propósito, especula-
-se que apoiaria a casa enquanto arrumo, 
possivelmente de instrumentos agrícolas. 

Seguindo para poente, alguns passos mais 
adiante, surge uma outra edificação muito 
arruinada que constituiria a casa dos casei-
ros. Este tipo de habitação encontrar-se-ia 
muito presente em propriedades nobres, 
uma vez que o serviço prestado pelo ca-
seiro para labutar nas mesmas era muito 
requisitado. É relevante anunciar que, em 
tempos, perto do lagar, existia um espi-

5. CALDAS, João Vieira. A Casa Rural nos Arredores de Lisboa no Século XVII. Porto: FAUP, 1999, p. 63: “Toda a propriedade 
rural exige uma quantidade de construções de apoio que varia, evidentemente, com a diversificação e montante da sua produ-
ção. Estábulos, celeiros, lagares e armazenamento de alfaias, assim como os serviços diretamente ligados à habitação- adega, 
cozinha, arrecadação, despensa, abrigo para viaturas- são quase sempre térreos e frequentemente colocados sob a própria 
casa, isto é, sob os quartos e as salas”. 
6. AZEVEDO, Carlos de. Solares Portugueses. Lisboa: Livros Horizonte, 1988; p. 76-77: “(…) igualmente de notar a predileção 
de época pela combinação da água com a vegetação (…) longe da clareza e imobilidade (…)a água é agora também tratada dina-
micamente, e quer as fontes, quer as cascatas, procuravam dar-lhe movimento, tendência que(…) caracteriza toda a arte barroca. (…) 
As fontes exploram semelhante efeito, quer se trate de fontes independentes, quer de fontes de parede, estas são também uma das 
formas preferidas da época barroca”. 

gueiro que também caiu em ruína, deixan-
do para trás apenas os elementos estrutu-
rantes do objeto vernáculo. 

Para finalizar, vislumbra-se igualmente 
uma fonte delapidada e encastrada num 
murete, defronte à casa dos caseiros. Exis-
tem deste modo, duas fontes: a última ante-
riormente referida e uma outra que estaria 
implantada no pátio nobre cuja presença 
é, atualmente, quase ilegível. O requinte 
atribuído às mesmas era inequívoco, sen-
do as fontes6 um dos elementos de jardim 
mais apreciados no movimento barroco.
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Solar da Agrela

Lagar

Capela

Fonte

Pátio nobre

Antigo setor que atualmente não pertence à propriedade 

Maquete de estudo 1:500 da área da Quinta da Agrela e dos objetos persistentes.
Imagem da autora.

A profundidade territorial: estudo de cotas.
Imagem da autora.
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Durante longos anos o Solar da 
Agrela tem permanecido desa-
bitado, sumido nas ramagens 

de ervas bravas e cobrindo-se em tons de 
ruína. No entanto, ainda que toda a Quin-
ta se inclua, nos dias de hoje, num quadro 
soturno, o seu sentido nobiliário é inequí-
voco e exorta-nos, assim, à sua atenção. 
As próximas linhas pretendem conduzir o 
leitor numa viagem mnemónica à casa em 
prole de um entendimento mais acurado e 
legível sobre a mesma. 
 
Desde já, observe-se como o solar se for-
ma num volume único e horizontal, cuja 
implantação vem exibir um gesto preciso 
e singular. Denota-se uma procura pela 
estabilidade do edifício que se configura 
a partir do desenvolvimento da sua for-
ma em comprimento. Perante esta clareza, 
compreende-se que, atualmente, este não 
terá sofrido qualquer forma de adição, en-
contra-se desprovido de qualquer tipo de 
agregação ou desagregação volumétrica 
desde a sua construção primordial, res-

peitando assim a sua feição original. Na 
corroboração desta ideia, experimentou-se 
um ensaio geométrico, como foi praticado 
no frontispício e na capela, no qual se con-
cluiu que os retângulo de ouro e √2 ser-
vem também de base figurativa na formu-
lação da estrutura. Assim, o somatório das 
duas salas extremas, tanto nascente como 
a poente, revelam na sua concepção a pre-
dominância do retângulo √2, enquanto 
que as os limites centrais admitem na sua 
formação a presença de dois retângulos de 
ouro na sua formação 

Como já fora anteriormente enunciado, o 
objeto é envolto firmemente por quatro 
fachadas pétreas, duas das quais fazem sa-
lientar o gosto pelo ornato – alçados norte 
e este – demarcando o setor mais eminente 
do edificado. Realça-se mais uma vez que 
a nascente se situa o frontispício – mode-
rador da entrada principal em diálogo per-
manente com o pátio nobre. A partir deste 
contemplam-se três pontos de transição 
entre o exterior e interior da casa ao ní-

Planta do rdc
40

Deambulações petulantes, 2019.
Imagens da autora.

2.2 | DEAMBULAÇÃO E REVELAÇÃO
            2.2.1. Em busca da mnemónica I
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Vista desde o átrio (rdc).
Imagem da autora.

Vista desde a ala oeste em 
direcção à área dos bebedouros

(rdc).
Imagem da autora.

Vista desde a área dos 
bebedouros, onde se observam 

a grande esperssura das paredes 
de meação (rdc).

Imagem da autora.

Vista des o átrio em direcção ao 
armazém (rdc).
Imagem da autora.
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Porta que enquadra a entrada 
para grande escadaria nobre ma-
ciça (rdc).
Imagem da autora.

vel do rés-do-chão: duas portas dispostas 
nas extremidades do edifício e uma outra 
ao centro, assinalando a entrada mais pre-
ponderante do mesmo. Das três entradas 
referidas, apenas duas cedem passagem ao 
piso nobre (cor-de-rosa), já a outra (amare-
lo) abre caminho para um espaço cerrado 
e taciturno, um tanto abaixo do solo, que 
serviria, talvez, para o albergue de animais. 
A entrada principal da vivenda nobre dife-
rencia-se com um certo brio das restantes.

A eixo do edifício, a verticalidade do vão é 
acentuada por estreitas pilastras, até estas 
encontrarem o entablamento1. Este último 
faz distinção entre piso térreo e piso nobre 
através de uma linha espessa (entablamen-
to), em granito, que define horizontalmen-
te o objeto em todo o seu comprimento. 
Mesmo acima da porta central, um friso 
vem igualmente contribuir com uma cer-
ta voluptuosidade na composição. Deste 
modo, o vão principal torna-se o mais or-
namentado do conjunto, ainda que lhe seja 
reconhecível um espírito modesto.
 
Ultrapassando-o, contempla-se um am-
plo espaço no qual os seus limites laterais 
(esquerdo e direito) permitem o acesso a 
outros compartimentos de dimensões me-
nores. Estes espaços, cujo solo é unifor-
memente forrado a colmo, denunciam de 
imediato o sentido rústico do local. As alas 
menores e contíguas à central preservam 

1. AZEVEDO, Carlos de. Solares Portugueses. Lisboa: Livros Horizonte, 1988, p.72: “Na casa setecentista o elemento mais em 
evidência é a entrada nobre, geralmente enriquecida com colunatas e pilastras, sustentando balcão com parapeito ou simples 
grade, continuada por uma janela central de tipo mais rico e rematada pelo brasão de armas da família (…)”.
2. AZEVEDO, Carlos de. Op. Cit., p. 72 : “A escadaria chega mesmo a desempenhar papel primacial no exterior do edifício. Se 
durante o século XVIII certas escadarias apresentam linhas rígidas (…). É curioso observar o choque da escadaria com a casa 
(…) definida pelo plano de fachada, estático e preso à terra, aquele desenvolvendo-se em profundidade e caraterizado pela 
impressão de movimento. Grande número de casas, porém, não adopta a escadaria exterior mas reserva considerável espaço 
para o desenvolvimento da escadaria nobre no interior da casa”. 

ainda certos objetos equestres – manje-
douras, bebedouros de granito e redondos 
painéis de madeira, no qual se sustinham 
as rédeas, entre outros. Tais artefatos não 
deixam dúvidas que estes espaços vinham 
constituir as antigas cavalariças da casa e 
apoiariam igualmente a guarnição de pro-
dutos agrícola. 

Denote-se que o átrio principal, ante-
riormente exposto, é o único lugar que 
permite um atravessamento horizon-
tal entre as divisões inferiores e de cariz 
mais doméstico ao nível do rés-do-chão. 
Do mesmo modo, a partir deste faz-se 
o acesso vertical ao piso nobre por meio 
de uma grande escadaria maciça, de um 
só lanço, que alcança o primeiro andar.2

Este dispositivo eleva-se no edifício, não 
apenas pelas suas generosas dimensões, 
mas também pelo cuidado como o acesso 
ao mesmo é determinado.

É interessante observar-se que a escada-
ria nobiliária é preferencialmente incluída 
no interior da habitação e, paralelamente 
às observações anteriormente efetuadas 
acerca do exterior, compreende-se que o 
edifício manifesta, mais uma vez, um espí-
rito conservador. A escadaria, ao invés de 
germinar a partir do exterior e incluir-se 
posteriormente na composição da facha-
da, é ocultada no interior da vivenda para 
garantir uma conjuntura mais privada. An-

Escadaria nobre maciça. 
Imagem da autora.
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tecedendo as escadas, deparamo-nos com 
uma porta que, embora lascada, detém 
ainda as suas folhas originais e revela um 
certo apreço no seu desenho evidenciado, 
principalmente, pelo arco de volta perfeita 
que estabelece a bandeira. 

A mesma permitiria tingir o átrio de luz 
por meio de vitrais policromos, que cer-
tificavam a translucidez do objeto e par-
ticipavam num elegante efeito de reflexos 
coloridos, no encontro da escadaria. A di-
ligência de como estes elementos se cons-
tituem dão indício àquele que constituiria 
o percurso nobre original do piso térreo.

Já a entrada situada mais à direita do edi-
fício não comunica com o núcleo central, 
permitindo um acesso mais independente 
e de menor importância. O espaço desdo-

3. AZEVEDO, Carlos de. Solares Portugueses. Lisboa: Livros Horizonte, 1988, p. 72: “Na casa solarenga desta época um piso 
é nitidamente dominante –andar nobre– e da sua importância se pode avaliar pela concepção das janelas, que ao nível superior se 
apresentam quase sempre mais ricas do que no andar térreo, quentão de maior altura, quando se verificam simultaneamente as duas 
coisas. Por outro lado, os baixos da casa são quase sempre aproveitados para arrecadações. Nas casas de maiores dimensões aí se 
encontram frequentemente as adegas e celeiros e, nalguns casos até, na cozinha”.

bra-se em quatro divisões e acrescenta um 
segundo ponto de acesso vertical ao piso 
nobre. Este, bem mais modesto na sua tec-
tónica, constituiria um acesso secundário, 
direcionado para os serviços domésticos 
da casa. 

Finalmente, deduz-se a persistência de uma 
concepção hierárquica naquilo que respei-
ta à deambulação no rés-do-chão, apoiada 
no sistema espacial (e seus elementos), que 
pretende dissimular a possibilidade de um 
quadro correlativo entre a classe nobre do-
minante e seus trabalhadores. 

II

Debruce-se agora sobre o piso superior 
que constitui a área mais influente de 
todo o edifício.3 Se atentarmos à planta, 

setor
nobre

setor
doméstico

Planta do piso 1
40

Vista do Salão Nobre (piso 1).
Imagem da autora.

Vista desde a sala nobiliária norte 
(piso 1).
Imagem da autora.
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compreende-se que esta desenha um eixo 
transversal e central, definindo aquilo que 
se pode designar de zona nobre/social e zona 
doméstica/privada. A área social integra cin-
co salões contíguos entre si, ordenados a 
este do edificado, onde certos elementos 
se sobressaem por contraste ao outro se-
tor.

Denote-se que estas divisórias são expres-
samente proeminentes nas suas dimen-
sões, mais grandiosas que todos os ou-
tros compartimentos da casa, formando 
amplos e airosos espaços rematados pe-
los pés-direitos duplos. Um outro aspeto 
significativo destes espaços é a atmosfera 

4. AZEVEDO, Carlos de. Solares Portugueses. Lisboa: Livros Horizonte, 1988, p.73: “(…) Os interiores das casas setecentistas 
são geralmente muito simples, embora por vezes apresentem decoração de grande interesse. Mesmo neste caso é fácil adivinhar a 
vida um tanto austera que os seus proprietários levam, e, se alguns ambientes nos parecem um tanto requintados, não são os mais 
frequentes e, por isso, não constituem regra geral. As casas mais ricas tinham paredes revestidas de painéis de azulejos e tetos de 
madeira pintados”.
5. CÂMARA, Maria Alexandra Trindade Gago da. “O azulejo barroco: o estudo e a investigação em Portugal” in Revista do 
IHA. Lisboa: Instituto de História da Arte/NOVA FCSH 2012, pág. 106: “O azulejo é um elemento notavelmente caraterizador 
da arquitetura portuguesa (…) É o século XVIII o período em que se veicula o azulejo em Portugal e onde nos surgem os principais 
repositórios de imaginários”.
6. BONIFÁCIO, Horácio Manuel Pereira. “As diferentes interpretações da arquitectura barroca em Portugal: notas para uma 
metodologia” in Revista de Arquitectura Lusíada. Porto: UL, 2010, pág. 179: “A encenação e a teatralidade caraterísticas da arquite-
tura barroca são, assim, reafirmadas através de efeitos de luz e sombra, do claro escuro, da cor, proporcionados pela pintura ilusionista, 
pela talha, pelo azulejo ou pelo estuque”. 

requintada, formulada por diversos meios 
arquitetónicos. As salas nobres aparecem-
-nos também muito danificadas, sendo 
ainda possível distinguir figuras anuviadas 
de barcos e montanhas que revestem os 
lambris, alusivas ao lugar, à vida simples e 
campestre.4

E, ainda que não se sobressaia a presen-
ça parietal de azulejos (gosto tipicamente 
barroco)5 compreende-se que a pintura 
pretende, tal como estes, ilustrar as vivên-
cias do quotidiano através da exterioriza-
ção da vida, dramatizada como num “tea-
tro”.  Deste modo, a pintura constitui-se 
fundamentalmente narrativa,6 é boca de 

Planta do piso 2
40

Vista da varanda desde o salão 
nobre (piso 1).
Imagem da autora.

Reminiscências de frescos nas 
paredes do salão nobre (piso 1).
Imagem da autora.
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cena e bastidores que animam os olhos do 
espetador sem manifestar, contudo, uma 
intenção particularmente anedótica. Esta 
extensão visual do espaço também é reco-
nhecida a partir das janelas de sacada que 
se debruçam no horizonte e, simultanea-
mente, invadem o espaço interior com o 
vigor da natureza.7 

Já no lado poente, neste mesmo piso, 
constitui-se a área mais privada e domés-
tica do solar. Apresentam-se nesta lateral 
saletas que são mais compartimentadas na 
sua concepção espacial e também despo-
jadas de ornamento, não demonstrando 
qualquer preocupação com os motivos de-
corativos. É nesta região que são delibera-
damente posicionados os acessos verticais, 
de forma a que estes não importunem o 
desenho claro e firme das salas principais.
O pé-direito da zona privada será também, 
manifestamente menor e, quando olhar-

7. BONIFÁCIO, Horácio Manuel Pereira. op. Cit., p.178: “Na realidade, a aplicação de sistemas como a pintura, a escultura, e, 
particularmente a talha e o azulejo, no interior dos edifícios, e mesmo no exterior, é uma das fórmulas mais usadas no nosso país 
como meio de transformar paredes e espaços estáticos, dando-lhes um carácter dinâmico, movimentando muros, criando ritmos 
alternantes, zonas de luz e sombra, aumentando o sentido de profundidade, ou a dimensão (…)”. 

mos para o corte, compreendemos que à 
zona nobre vai corresponder duas vezes 
ao pé-direito da área doméstica, sendo o 
edifício verticalmente constituído (consi-
derando a zona nobre) por dois andares 
a nascente e então três andares a poente 
(quando tomamos o espaço restante como 
referência). 

Esta diferença é consequentemente rebati-
da nas fachadas: a este exibe-se um alçado 
composto por dois pisos desde a cota de 
entrada e, como já foi anteriormente enun-
ciado, revela um tratamento elementar de-
liberadamente dignificado; em contrapar-
tida, a fachada poente vem constituir três 
pisos, desde a cota de entrada, como será 
compreensível mais adiante, e mostra-se 
bem mais modesta na sua decoração. 

Fachada norte e corte transversal (respetivamente) 
40

Vista do hall de distribuição
(piso 1).
Imagem da autora.

Perspetiva do setor tardoz
(piso 1),
Imagem da autora.
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A viagem, anteriormente forma-
lizada, constituiu um primeiro 
olhar sobre o Solar, com o intui-

to de evidenciar os aspetos mais conside-
ráveis quando adentramos pela casa. Não 
obstante, equacionando a escassez de in-
formação existente acerca do complexo da 
Quinta da Agrela, é necessário apelar a um 
esforço especulativo por meio de observa-
ção e confrontação, para que seja permis-
sível atingir a essência original do constru-
ído e, paralelamente, compreender se este 
veio ou não experimentar alterações desde 
a sua concepção original. 

Das linhas precedentes importa, assim, 
identificar aquilo que se pensa ter cons-
tituído a parte primitiva do desenho 
do edificado e, paralelamente, as suas 
eventuais metamorfoses. Uma vez que 
não há meios que atestem as reflexões 
conseguintes, a dúvida vem constituir 
tanto motor de pensamento como, si-
multaneamente, deixa descobertos even-

tuais pareceres que pretenda corroborar/
contrapor o raciocínio aqui expresso.

No sentido de propor uma intervenção 
futura que, de alguma forma, beneficie 
das potencialidades do edificado para dar 
resposta a uma nova dimensão social e 
contemporânea, torna-se imprescindível 
compreender a essência permanente do 
mesmo. A solução adoptada assumir-se-á 
na resposta a um contexto e pretende re-
conhecer a validade do pensamento intrín-
seco à formulação desse problema pelo 
confronto entre o presente e o passado, 
entre atualidade e perenidade, dignifican-
do a sua identidade.

Seguidamente, estipular-se-ão dois está-
gios distintos do objeto: o primeiro cor-
responde à circunstância externa do dispo-
sitivo, referindo as respetivas alterações e 
no segundo refletir-se-á acerca do interior 
e do conjunto de modificações manifesta-
das no Solar da Agrela até aos nossos dias.Vista desde o Salão Nobre.

Imagens da autora.
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Nesta primeira instância pretende-
-se avaliar o dispositivo arquite-
tónico, traduzindo circunstâncias 

que fundamentem o seu desígnio original 
a nível exterior. Uma vez que a carência de 
documentos dificulta o diagnóstico de de-
terminadas contingências, a seguinte aná-
lise sustém-se na observação da tectónica 
do edifício e seus respetivos materiais. Se 
tivermos em consideração a volumetria e o 
alçado principal,1 podemos desde já assina-
lar que o frontispício não aparenta ter so-
frido qualquer mutação. O seu gesto forte 
e claro está patenteado nos mais variados 
fatores: na cadência rigorosa das abertu-
ras; no diálogo intrínseco entre as plantas 
e o desenho dos vãos; através da unidade 
planimétrica atribuída por meio do reboco 
lascado; nos tons homogéneos das canta-
rias de granito, etc.

Toda esta harmonia e uniformidade entre 
linguagem e matéria ratificam a originali-
dade destes elementos perpetuados até aos 
nossos dias, não deixando dúvidas acerca 
da génese do alçado este. Por outro lado, 
quando consideramos a fachada oposta, a 
poente, percebemos que esta não partilha 
da mesma condição inerte do alçado a nas-
cente. Pondere-se acerca do segundo piso 
que guarnece a zona doméstica do piso no-
bre: imediatamente se repara que este exibe 
um aglomerado de blocos de cimento que 
recheia a zona central do piso nobre. Entre 

1. (ver estudo geométrico).
2. AZEVEDO, Carlos de. Solares Portugueses. Lisboa: Livros Horizonte, 1998, p. 40.
3. AZEVEDO, Carlos de. op. Cit., p. 49: “ (…) solução de rasgar fachadas com loggia com tais galerias- simples ou duplas- vai ter 
continuidade e (…) as varandas vão desempenhar papel cada vez mais mais importante na arquitetura doméstica portuguesa, sendo 
até largamente adoptadas em pleno século XVIII pela arquitetura do Norte do País”.
4. CALDAS, João Vieira. A Casa Rural nos Arredores de Lisboa no Século XVII. Porto: FAUP Publicações, 1999, p. 88: “Se [as 
casas] são ligeiramente maiores e se destinam também ao lazer dos proprietários podem então ter um terraço (…) equivalente regional 
da loggia, onde se desfrutam as vistas, o calor dos sol, as brisas marítimas (…)”.

estes é subtilmente distinguível um conjun-
to de três arcos duplos apoiados em duas 
colunas, complanares aos blocos. Especu-
la-se que aquela secção, hoje cerrada, re-
presentaria uma loggia e tendo em conta o 
material aplicado esta teria sido fechada já 
no decurso do século XX:”(…) Quanto à lo-
ggia, ou a galeria, vai também ser a adotada numa 
versão mais simples, sem ornamento, apenas com 
colunata sustentando a aba do telhado e dando ori-
gem a extensas varandas que caracterizam tantas 
casas portuguesas”.2

 
De facto, a loggia3 é uma componente que 
desde a Renascença vem ganhar especial 
protagonismo na arquitetura civil portu-
guesa.4 No solar, esta revelar-se-ia um ele-
mento enobrecedor da fachada oeste que, 

Frontispício.
Imagem da autoria de Márcio Castro.

por aferição ao alçado principal, exprimiria 
uma natureza mais despojada de ornamen-
to. A galeria esculpida ao centro da fachada 
criaria um intervalo, um vazio na volume-
tria do edifício, abrigado por meio de um 
telhado de uma só água na sua extensão. 

Consequentemente, este silêncio na massa 
volumétrica faria acentuar a verticalidade 
dos volumes correspondentes às alas dos 
quartos no terceiro piso, que surgem late-
ralmente à galeria, assemelhando-se a dois 
torreões pelas suas dimensões e austerida-
de. É certo que a varanda se desenhava na 
zona rural do Solar, mas tal não lhe dis-
sipava o seu dote proeminente no alçado 
Poente, possibilitando uma vista esparsa e 
privilegiada sobre a própria propriedade. 

O alçado oeste, mesmo que desprendido 
de motivos decorativos, guarnecia tam-
bém de um espírito nobre. Para além da 
varanda, destacamos um outro fator que 
colaboraria graciosamente para a imagem 
nobre da fachada: a presença de um canal 

de água alinhado sob a arcaria da varanda 
e cuja talha, definida horizontal e simetri-
camente na fachada, faz sobressair os dois 
estratos relativos ao rés-do-chão e piso no-
bre. As águas, como previamente exposto, 
provinham do canal formulado no topo 
do muro fronteiriço, percorriam a fachada 
até desaguarem numa fonte pétrea fixada 
no grande mural poente da habitação.

Conclui-se que a nível exterior, o encerra-
mento da loggia foi a alteração mais rele-
vante encontrada, uma vez que esta pas-
sou a integrar o interior do Solar que veio 
adulterar o sentido da galeria no volume e 
comprometer a lógica espacial do edifício, 
como se verificará de seguida

Representação original do alçado poente.

Alçado poente.
Imagem obtida em: net/5996/72105996/
pics/2864758940_small_1.jpg.

As Premissas da Pele
operações externas
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Postas as averiguações alusivas à 
dimensão externa do objeto, tran-
sitemos agora para a região inter-

na, assumindo, desde já, a impossibilidade 
de estabelecer uma ordem cronológica de 
acontecimentos. Considere-se novamente 
a galeria e analise-se as repercussões que a 
sua nova conformação veio incitar. A pri-
meira relaciona-se com o fecho dos vãos 
no elemento parietal que separa a galeria 
da escadaria nobre. Na sua expressão origi-
nal, um trio de janelas deixaria a luz aden-
trar-se pela casa e iluminaria graciosamen-
te o grande acesso vertical atingindo até a 
fachada este. Tal conjetura sustém-se pela 
análise da parede contígua à escadaria que 
detém três molduras pétreas preenchidas 
a blocos de cimento. Acredita-se que esta 
integraria a parede limite à varanda e que 
passou a incluir-se no espaço interior. Nes-
te gesto, a claridade exuberante, que antes 
invadira a casa, desvanece e a presença das 
janelas tornou-se, então, dispensável. As 
mesmas acabaram por ser encerradas, mas 
a sobriedade da esquadria de pedra ainda 
persiste na parede. 

Uma outra mutação que se verifica é a in-
serção de um acesso vertical [1] na área da 
loggia, umas escadas toscas que vão descer 
até ao piso térreo. A sua construção rudi-
mentar e a desarticulação que elas estabe-
lecem na lógica compositiva do edifício, as-
sinalam que estas não foram pensadas em 
concordância com o projeto primordial. 
Na parede de alvenaria, onde a escadaria 
se reclina, visualiza-se uma grande abertura 
no solo que, possivelmente, sustinha uma 
viga de madeira que apoiaria o piso em toda a 
largura da galeria. Também no rés-do-chão

resultou uma fragmentação no espaço onde 
a escada se posiciona, sendo adicionada 
uma parte em alvenaria e a mesma apoiaria 
tanto o cume da escada como a outra divi-
são tabuada. Supõe-se que esta última não 
pertence àquele lugar tendo em considera-
ção que não existe um remate no seu topo. 
Consequentemente, a adição de um novo 
elemento parietal no piso térreo estimulou 
o fecho de uma das portas responsável pela 
comunicação deste mesmo espaço com o 
exterior da habitação, onde hoje ainda é 
perceptível o enquadramento da moldura. 

Realça-se ainda que se deu origem a um es-
paço menor, ocupando uma pequena por-
ção da loggia, dialogando meramente com a 
cozinha, mas não com a restante superfície. 
Acredita-se que este compartimento seria 
uma instalação sanitária, tendo em con-
ta as suas pequenas dimensões, o que faz 
com que a janela original, que a acompa-
nha, se mostre um tanto desnecessária. As 
alterações mencionadas anteriormente são 
resultantes da transmutação da varanda, 
estando todas estas condições profunda-

mente agregadas e, pela sua materialidade, 
especula-se que tenham sido efetuadas já 
no século XX. Pensa-se que esta alteração 
se relacione com a mudança dos proprie-
tários da habitação no começo do século, 
no momento que o Solar deixa de cons-
tituir herança da família nobiliária inicial. 

Para além destas, existem duas outras con-
junturas que merecem ser expostas, pois 
também influenciaram a coerência original 
do Solar. A primeira e menos impactante 
situa-se no piso nobre: embutido na pare-
de divisória do salão e da escadaria maciça, 
onde hoje pousa um móvel de madeira de-
teriorada [2], situar-se-ia um fogão de sala, 
pois é perceptível a abertura de extração 
do mesmo, embora a chaminé tenha sido 
também eliminada (exterior da vivenda). A 
segunda mudança relaciona-se com a via-
bilidade de ter existido uma claraboia [3] 
acima da escadaria nobre. O modo dela-
pidado como o edifício surge torna per-
missível descortinar algumas modificações 
manifestadas na estrutura. No teto arrui-

nado, que cobriria o acesso vertical nobre, 
denota-se uma estrutura de madeira que, 
talvez, constituísse o teto original. Este 
adquire uma morfologia curva, uma meio 
circunferência, insinuando que outrora 
existiria uma outra verticalidade naquele 
espaço e este seria presenteado com uma 
claraboia. Esta viria estimular graciosa-
mente a luz natural interna, valorizando o 
desenho da escadaria no espaço interior.

Finalmente, importa referir que outras al-
terações podem ter ocorrido no edifício 
para adaptar a casa às novas exigências 
de cada época, mas os casos apresentados 
transformaram visivelmente os espaços, 
fragmentando-os. Grande parte das alte-
rações resultaram no piso superior nobre, 
ratificando ainda mais a relevância que 
este estabelecia no quotidiano das famílias 
abastadas que ali habitavam. No que diz 
respeito aos restantes espaços dedicados à 
atividade agrícola não foram detetadas al-
terações, talvez por se tratar de áreas mais 
secundárias e rudimentares.

P1 e P2 anterior à adição das 
escadas a poente.

1 2 3

1– Acesso vertical.
Imagem da autora.

2– Armário embutido no Salão 
Nobre. 

Imagem da autoria de 
Márcio Castro.

3– Indícios da existência de uma 
claraboia.

Imagem da autoria de
 Márcio Castro.
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As transformações efetuadas no 
edifício vieram alterar a lógica 
morfológica do objeto arquitetó-

nico e, consequentemente, afetaram os per-
cursos e o sentido de mobilidade interna. 
Afirma-se que se assiste a uma renovação 
do espírito hierárquico e quotidiano, subs-
tancialmente traduzido pelas alterações re-
alizadas na habitação com o passar do tem-
po. Exclua-se o acesso vertical localizado 
no compartimento norte da casa, que seria 
destinado ao uso dos proprietários. Curio-
samente observar-se-á que, aparentemen-
te, o Solar tinha, na sua origem, um único 
acesso ao piso nobre efetuado a partir da 
grande escadaria maciça. Se tal aconteces-
se, esta seria aproveitada quer pela classe 
nobre (proprietários e respetivos convida-
dos), como também pela trabalhadora, en-
grenando do mesmo modo os diferentes 
estratos sociais nas circulações do edifício. 

No entanto, é importante refletir que a 
construção da Quinta da Agrela acontece 
em pleno séc. XVIII, num período cujas 
classes sociais seriam muito bem defini-
das1 e como tal o mais evidente seria optar 
por percursos diferentes e independentes 
no gesto inicial do edificado, servindo-se 
da arquitetura na projeção da ordem social 
setecentista.O percurso nobre desenvol-
ver-se-ia, segundo o esquema mais atual, 
do seguinte modo: uma vez no átrio de 
entrada, atravessar-se-ia a porta principal e 
seguir-se-ia a escadaria nobre até alcançar 
os salões nobres e a loggia. 

1. CALDAS, João Vieira. A Casa Rural nos Arredores de Lisboa no Século XVII. Porto: FAUP Publicações, 1999, p. 70: “(…) O que 
mantiveram, até ao fim do século, foi o seu caráter de peças secundárias, de serviço, quase escondidas. Não deveriam ser percorridas 
por estranhos, sobretudo em situações cerimoniosas, nem podiam substituir a sumptuosidade e efeito teatral uma sucessão enfiada 
de portas abertas (…)”. 

Por outro lado, os trabalhadores servir-
-se-iam de uma das entradas da fachada 
oposta ao frontispício, a fachada poente, 
continuariam até ao átrio e, seguidamen-
te, para a escadaria nobre. Uma vez no 
sobrado, chegariam à cozinha e restantes 
espaços a eles destinados, atravessando o 
comprimento da loggia. Apenas uma pe-
quena área no primeiro piso e a sua cor-
respondente no terceiro se destinavam aos 
empregados, sendo os restantes espaços 
atribuídos aos proprietários. 

Compreende-se, desta forma, uma distin-
ção hierárquica demonstrada no desenho 
atual do edifício, que não estaria incluída 
originalmente no objeto: o átrio de entrada 
no piso térreo, em união com as grandes 
escadas, preconizaria uma atmosfera de 
contato entre as duas classes. Acredita-se 
que a sala de jantar ocuparia o salão mais a 
sul dos três centrais, comunicando direta-
mente com a ala principal, enquanto que o 

quarto nobre poderia situar-se no compar-
timento mais a norte do trio central.

No entanto, esta última especulação não 
é certa: se esse respetivo salão ficasse ali 
situado, para ser possível o acesso desde a 
ala nobre até aos restantes espaços nobili-
ários, os proprietários teriam de servir-se 
da loggia para se deslocarem, criando uma 
circunstância um tanto improvável para a 
época.2 A partir da área da cozinha e atra-
vessando a loggia, a classe trabalhadora te-
ria acesso a um espaço destinado aos pro-
prietários no lado oeste do piso nobiliário 
e terceiro piso, onde seriam realizadas as 
atividades domésticas. Salienta-se a exis-
tência de portas firmadas em ferro [1] que 
fariam a transição dos limites entre as di-
visões nobres e domésticas, sugerindo de 

2. CALDAS, João Vieira. A Casa Rural nos Arredores de Lisboa no Século XVII. Porto: FAUP Publicações, 1999, p. 70-71:  
“(…) A casa de jantar, sala do século XIX por excelência, começou a aparecer e esporadicamente, com nosso pais, por 
meados de setecentos e com maior intensidade nos finais do século quando a pintura de parede, aliada ao gosto neo-
clássico, substituir ou encimar os azulejos. Até então (…) não há divisões destinadas exclusivamente ao ato de comer. 
O local das refeições dependia do grau de privacidade ou de pompa de cerimónia com que eram servidas variando 
assim entre o quarto, ou câmara, mais retirado, nas situações de maior intimidade (…) daí que a expressão ainda hoje 
usada de pôr a mesa corresponde muitas vezes, na altura, a um tal transporte de mobiliário”. 

imediato um investimento arquitetónico 
fortalecido em prole do contraste social.

Neste sentido, é interessante compreender 
a vontade de distinção entre as áreas que 
figuravam a classe nobre e a trabalhadora. 
Um contraste que vem também refletir-
-se no alçado poente. Denote-se que, no 
terceiro piso, o desenho dos quartos vem 
separar volumetricamente o edifício, afir-
mando a verticalidade dos dois objetos-
-torre, unidos por um telhado de uma só 
água. 

Esquema: percurso interior no-
bre (laranja) vs. o percurso inte-
rior doméstico (azul) no P0 e P1.

1– Vista interior da área nobre.
Imagem da autora.

.
2– Alçado poente. 

Imagem da autora.

50

2.3 | PERCURSOS

2| ENCONTRO: ENTRE O LUGAR E A FRONTEIRA, A APROXIMAÇÃO AO LUGAR



9392

Além do espaço e da linguagem, é 
fundamental também compreen-
der-se a dimensão estrutural do 

Solar da Agrela, disposta a partir de um 
sistema tradicional autoportante. Este mé-
todo, bem afamado na sua época, cons-
titui-se a partir de paredes estruturais de 
alvenaria pétrea onde posteriormente as-
sentam vigas de madeira e, consequente-
mente, os barrotes que sustêm o soalho 
dos pisos, sendo que este contribui para o 
próprio travamento da estrutura. No caso 
particular do solar, as paredes mestras de 
granito são pontualmente rebocadas, tor-
nando estes elementos lívidos, despidos 
de tons severos. A cobertura aproveita a 
mesma lógica na sua disposição, cujas te-
lhas são assentes sob o ripado de madei-
ra. No interior, as paredes divisórias são 
de tabique e os acessos verticais apresen-
tam estruturas toscas de madeira, à exce-
ção da imponente escadaria nobiliária em 
pedra maciça. Se observarmos as plantas 
do edifício, a ossatura do mesmo torna-se 
facilmente reconhecível. Quatro paredes 
portantes distinguem o exterior da intimi-
dade da casa num gesto preciso e manifes-
tamente horizontal. 

Para além destes elementos que compõem 
as fachadas da casa, outros dez conformam 
a verticalidade estrutural do edifício, sendo 
que dois trabalham no sentido longitudinal 
e os restantes no sentido transversal – jun-
tos vêm assegurar o travamento estrutural 

1. CALDAS, João Vieira. A Casa Rural nos Arredores de Lisboa no Século XVII. Porto: FAUP Publicações, 1999, p. 68: “(…) os 
tetos chegam a aparecer com madeiramento trabalhado e completamente revestidos a pintura decorativa”.
2. CALDAS, João Vieira. op. Cit., pág. 81-82: “(…) A instalação das salas nobres no piso superior e a normal inexistência de sótãos 
ocupáveis (o espaço entre o teto e o telhado), acessível só para reparações, era quase sempre uma enorme caixa de ar atravessada 
por uma complexa estrutura de madeira, unindo o teto, o telhado e o topo das paredes) dava azo a que o conjunto dos polígonos 
que constituem a masseira pudesse ser muito ocupando o teto um volume muito significativo em relação ao compartimento (…)”.
3. AZEVEDO, Carlos de. Solares Portugueses. Lisboa: Livros Horizonte, 1998, p. 74.

da casa. É necessário considerar que, além 
das paredes graníticas, o Solar possui gran-
des vigas de madeira de castanho e soalho 
de pinho. Nos salões nobres, aparecem 
tetos1 de masseira2, muito caraterísticos desta 
época, em forma de gamela e muitas vezes repar-
tidos em caixotões com ornatos pintados.3 Atual-
mente, os mesmos encontram-se bastante 
destruídos; os estuques e as folhas doura-
das que ostentariam a nobreza do lugar, 
não são mais distinguíveis, consequência 
da patente falta de desvelo. Ainda que o 
edifício se apresente bastante delapida-
do, existe uma certa confiança estrutural 
perpetuada através dos elementos de alve-
naria e pelo vigamento, tal como estes se 
apresentam, podendo os mesmos serem 
incluídos no pensamento de uma nova 
proposta. Por contraste, o soalho, os tetos, 
o telhado os elementos que compõem os 
vãos da casa mostram-se completamente 
destruídos e carecem de necessidade ur-
gente de intervenção. 

Pode-se desta forma afirmar que o valor 
de uma construção histórica se detém na 
preservação desta como um todo, mas não 
ignorando os padrões de vivência e con-
forto atuais, bem mais diferentes daque-
les que eram na época. Assim, qualquer 
reorganização funcional dos espaços pre-
existentes deve, na nossa ótica. mostrar-
-se sensível à natureza da sua construção 
e como esta pode influir na atmosfera da 
casa e naqueles que a habitam.

“A perda de horizonte e de 
sentido de propósito afastou a 

arquitetura das imagens da rea-
lidade. (...)A nostalgia sem fun-
damento pode esperar: continuo 

a acreditar na viabilidade, numa 
arquitetura de reconciliação, uma 

arquitetura que possa dar as 
boas vindas. Ainda precisamos 

de casas que referem o nosso 
sentido de realidade humana 

e das hierarquias essenciais de 
vida”.*

PALLASMAA, Juahani. Habitar. 
Lisboa: Editorial Gustavo Gil, 2017, 

p. 39.

1– Caderno II: apontamentos acerca da estrtutura.
Imagem da autora.  

2– Estrutura do soalho coopera na estrutura integral do edifício. (piso 1).
Imagem da autora.  

3– Parede de tabique (piso 1).
Imagem da autora.  

4– Estrutura do teto (piso rdc): viga e barrotes sustêm o soalho.
Imagem da autora.  

5– Espessas paredes mestras em alvenaria de pedra.
 Imagem da autora.  
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Salão prinicial de Astley Castle, Reino Unido,  figuração de momentos da nova intervenção e da antiga construção,  
autoria de Witherford Watson Mann Architects, 2012.

Imagem obtida em: https://www.reddit.com/r/castles/comments/5qi3wb/astley_castle_warwickshire_uk_interior_restored/.

A segunda vida de uma ruína no Gerês, da autoria de Eduardo Souto de Moura, 1980-82. 
Imagem obtida em: www.ofhouses.tumblr.com.

3.0 | INFINITO DIÁLOGO
          

Repensar as estruturas do passa-
do, nomeadamente a Quinta da 
Agrela, equacionando-lhes um 

novo sentido, é o âmago firmador daqui-
lo a que se propõe a presente dissertação. 
Deste modo, estabelecer um programa/
ideia para este ermo complexo é ponto de 
ignição de uma possível transformação. 
Este momento propõe-se como uma char-
neira para a mudança, delineadora de um 
futuro possível para uma estrutura com 
mais de 200 anos. Apenas pela definição 
de um propósito se poderão considerar 
metodologias, intenções projetuais ou en-
saiar diálogos teórico-práticos. Como afir-
ma o arquiteto Campo Baeza: “o essencial da 
questão é essa ligação entre o pensar, o decidir e o 
fazer (...) pensar sem saber são como pensamentos 
vazios, construir sem saber são formas vazias”.1 
Sublinha-se que:

“o nosso país constitui, desde há muito, 
um exemplo tristemente esclarecedor 

dessa sanha descontrolada de anti patri-
mónio. As fases subterrâneas da História 

portuguesa pululam de ondas de desca-
racterização, de desleixo e de abandono 
de parte da sua memória arquitetónica, 

outrora significativa, que pura e
 simplesmente é deixada em

 estado de silenciosa agonia.”2 

Labutar contra a maré, por meio de uma 
terceira via,3 revogará a continuidade en-
ferma destas estruturas e permitir-lhes-á 

1. BAEZA, Alberto Campo. A Ideia Construída. Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2004, p. 21.
2. BRITO E SILVA, Gastão de. Portugal em Ruínas. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2014, p. 12.
3. Em memória do arquiteto Fernando Távora. 
4. BOTTON, Alain de. A Arquitectura da Felicidade. Alfragide: Ed. D.Quixote, 2017, p. 14.
5. RIBEIRO, Orlando in BRITO E SILVA, Gastão de. Portugal em Ruínas. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos, 
2014, p. 12. 

florescer com vitalidade. O objetivo úl-
timo é salvaguardá-las e restruturar-lhes 
uma nova atmosfera, reconhecendo que é 
“tarefa da arquitetura fazer-nos ver quem podía-
mos idealmente ser”.4  Nisto, são inúmeras as 
hipóteses que podem ser tidas em conta 
na intervenção sobre o preexistente, sejam 
pela restituição de funções originais, mu-
seificação de objetos ou ainda adaptações 
dos mesmos a um novo uso, etc. Em rela-
ção à Quinta da Agrela, pretende-se viabi-
lizar esta última hipótese.

A definição do que poderia ser a nova pro-
posta de intervenção não se revelou num 
gesto absoluto, como o pulsar de uma fle-
cha que atinge, peremptoriamente, o seu 
alvo. A mesma foi desabrochando ao ritmo 
da investigação, à medida que tomávamos 
mais consciência e melhor conhecimen-
to dos desafios que se propunham. Uma 
das primordiais dificuldades desta equação 
deveu-se ao facto de não possuirmos um 
cliente explícito para o lugar, nenhuma as-
piração imediata e, por isso, parecia incan-
descer-se uma erupção de infinitas pos-
sibilidades e estratégias, pois “(...) há duas 
formas de olhar para as rápidas transformações 
por que o mundo passa. Muitos veem sobretudo o 
que muda, outros procuram surpreender o que, a 
despeito delas, permanece.” 5

Não obstante, os lugares falam, propiciam 
a evidência. Seria atroz imaginar ali um 
novo gesto que se distanciasse do obje-

Do passado ao presente, a definição de um propósito
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to principal do lugar – o Solar da Agrela. 
Criatura digna e experiente, foi-se tornan-
do testemunha informada com o passar 
dos anos, “ofereceu refúgio não só físico, mas 
psicológico. Foi um guardião de identidade. Ao 
longo dos anos, os seus proprietários regressaram 
de períodos em que estiveram ausentes e, ao olha-
rem à sua volta, recordaram quem eles eram”.6 
Por isso, embora a sua figura decadente, 
cremos que a mesma ofereceu (e poderá 
ainda oferecer) aos seus ocupantes provas 
de felicidade. 

Sabe-se que aquiescer à sua delapidação 
firmaria mais ainda o presente distancia-
mento da identidade local. A degradação 
do lugar e do património é, antes de mais, 
a degradação da relação entre as pessoas e 
o seu próprio meio.  Porém, como afirma 
Fernando Távora, “(...) não basta construir 
(...), é necessário possuir-se garantia do seu interes-
se para aqueles a quem tais obras se destinam”.7

Como já fora referido, a sobrevivência 
destas estruturas de índole agrícola está 
fatalmente dependente da sua pertinência 
contemporânea, uma vez “que as populações 
foram progressivamente deixando de depender do 
seu território para a sua subsistência e,  nessa cir-
cunstância, foram, geração após geração, diluindo 
os antigos usos, os antigos saberes de fervoroso res-
peito pela sua terra de origem”.8 Tais fatores de 

6. BOTTON, Alain de. A Arquitectura da Felicidade. Alfragide: Ed. D.Quixote, 2017, p. 14.
7. TÁVORA, Fernando. Teoria geral da Organização dos Espaço: arquitectura e urbanismo: Lição das Constantes. Porto: FAUP 
Publicações, 1993, p. 15.
8. VIANA, Pedro. Manual de procedimentos: guia promotor individual que pretenda construir nas regiões do parque nacional da 
Peneda Gerês. ADERE, 1999, p. 24.
9. DOMINGUES, Álvaro in Revista Arqa. Lisboa: março-abril, 2012, p. 123: “Desruralização é um conceito (...) para denominar o 
processo de mutação socio económica e territorial resultante da perda de importância da actividade agrícola (agro-florestale criação 
de gado) e das culturas e modos de vida rurais tradicionais das sociedades camponesas. O recuo demográfico, o despovoamento e 
o abandono do solo agrícola são alguns dos factos mais insistentemente referidos sobre o assunto. Outras vezes, ouve-se apenas o 
lamento pela perda de velhas tradições, costumes, ofícios e outras manifestações da cultura imaterial”.
10. Augusto Costa in CHOAY, Françoise. A Alegoria do Património Lisboa: Ed. 70,  2010, p. XX.

desruralização9 são reveladores do atrito 
que o nosso objeto, obsoleto e débil, mani-
festa atualmente com o seu próprio e úni-
co meio, mas é também um fator de alerta 
para outros problemas.

“(…) a desertificação rural está a progre-
dir. Ela é, antes de mais, humana. O co-

lapso demográfico é o sintoma mais cruel. 
(…) O deserto não é apenas uma praga 
para o camponês; ela elimina o próprio 

homem”.10 

A evidente extinção genética rural no 
mundo contemporâneo, traduzida na sub-
versão das práticas agrícolas às lógicas in-
dustriais, é uma realidade que tem vindo a 
afetar o concelho de Ponte da Barca, a par 
de outras áreas europeias que têm sofrido 
igualmente várias transformações ao longo 
das últimas décadas. 

Os espaços vivos vinculados às atividades 
do setor primário, como a agricultura e a 
pastorícia, sofreram o flagelo do despovo-
amento provocado por um intenso êxodo 
rural, que teve o seu apogeu na segunda 
metade do século XX, com a redução da 
atividade agrícola. O caso específico bar-
quense tem fomentado, desde então, um 
sucessivo crescimento do índice de enve-
lhecimento e diminuição da população jo-

vem, “suscitando vários desafios nomeadamente 
ao nível do desenvolvimento económico, social e 
ambiental e sustentável, com impactos mais ime-
diatos nos territórios afetados na capacidade de 
renovação demográfica”.11 O mundo rural tra-
dicional iniciou um processo regressivo de 
perda de densidade sociocultural, econó-
mica e institucional e tem-se aceite, como 
uma inevitabilidade, a existência dos espa-
ços rurais deprimidos.

No âmbito arquitetónico, tais vicissitudes 
têm denunciado consequências flagrantes 
na província minhota, nomeadamente no 
setor da habitação. Os últimos dados dis-
poníveis do diagnóstico social de Ponte da 
Barca revelam um total de 7.953 alojamen-
tos familiares construídos no munícipe, 
mas apenas pouco mais de metade destas 
(56%) constam como residência habitual. 
Destas últimas, cerca de ¼ das residências 
não asseguram os requisitos mínimos de 
instalações sanitárias.12 Sabe-se que dentro 
do quadro de alojamento, foram abertos 
cerca de seis centenas de processos de aju-
da à habitação, instituições (SSAS, IHRU, 
SOLARH) para intervir nos mais varia-
dos casos, desde ajudas técnicas, géneros 
alimentares, apoio psicológico, apoio fi-
nanceiro, entre outros. Relativamente à 

11. <https://www.cmpb.pt/pdf/accaosocial/cmpb_redesocial_2013.pdf>, (consultado em 2020-04-20). 
12. <https://www.cmpb.pt/pdf/accaosocial/cmpb_redesocial_2013.pdf>, (consultado em 2020-04-20) : “(...) Ponte da Barca tinha 
um total de 7.953 aleojamentos familiares, sendo que destes 4.450 (56%) são de residência habitual. A maior parte (3607 estruturas) 
é habitada por proprietários ou co-proprietários e os restantes (841 estruturas) são arrendados ou outras situações, como cedidos ou 
emprestados. Das residências habituais, a maior parte tem água canalizada, sendo que 90 ainda vivem sem este recurso. De realçar 
as 256 habitações sem instalação de banho ou duche”. 
13. <https://www.cmpb.pt/pdf/accaosocial/cmpb_redesocial_2013.pdf>, (consultado em 2020-04-20).  
14. KRIES, Mateo. Together! The New Architecture of the Collective. Berlim: Ruby Press, 2017, p.35.

habitação social, existem no concelho três 
bairros sociais que, aquando da sua cons-
trução, tinham como objetivo, solucionar 
a falta de habitação das pessoas mais ca-
renciadas do concelho. No entanto, como 
verificamos pelas solicitações acima iden-
tificadas, os fogos de habitação social existentes 
são, manifestamente, insuficientes.13

Observa-se ainda uma clara preferência 
tradicional para casas individuais na malha 
barquense, grande parte delas em desuso 
ou de uso esporádico, resultando na con-
tinua hierarquização do espaço constru-
ído e apropriado, tornando-se reféns do 
mercado especulativo. Face às instâncias 
anteriormente sublinhadas, cremos que a 
priorização desta lógica construtiva, que 
frequentemente replica antigas tipologias, 
ignora amplamente a situação contempo-
râneo do concelho, na medida em que a 
oferta residencial/tipológica vigente não 
se acomoda às necessidades concretas da 
população. O privilégio da mesma sustém-
-se, fundamentalmente, numa economia 
de mercado que propõe satisfazer con-
tinuamente “o individualismo, egoísmo e espe-
culação”,14 promulgando a standardização e 
rejeitando, no seu cerne, qualquer noção 
de comunidade, tradição ou dimensão so-
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“ O tempo, no seu estar-aí, dá primeiro 
às coisas o seu rosto [ou seja, torna-as 

congéneres, companheiras] e aos homens 
a vista de si mesmo”.* 

HEIDEGGER, Martin. A Origem da Obra  
de Arte. Lisboa: Edições 70, 1999, p.33.

cial15. Esta instância vem agravar a situa-
ção da comunidade vigente, cada vez mais 
envelhecida e fragmentada, o que significa 
que o número de pessoas por habitação 
também se encontra em declínio, contri-
buindo exponencialmente para a silencio-
sa disrupção social. 

I – Noção de Comunidade

“(...) Ah, você pensa que só se constroem 
casas? – exclama Moscarda – eu cons-
truo-me continuamente e construo-o

 a si e você faz a mesma coisa”.16

Dadas as premissas anteriormente explí-
citas, parece-nos crucial propor uma re-
flexão acerca dos modos de viver e proje-
tar espaços que possam, de algum modo, 
contribuir para a vitalidade daquele lugar.  
Assim, é-se confrontados com a necessi-
dade de uma revisão sobre a influência do 
domínio público e privado na construção 
das nossas habitações, das nossas culturas. 
Entenda-se que: “públicos e privados não são 
termos monolíticos, mas variam consideravelmente 

15. GIORGI, Emanuele; DELSANTE, Ioanni; BERTOLINO, Nadia. “Collective Housing as a good way to solve City Frag-
mentation.” in Cohousing, Programs and Projects to Recover Heritage Buildings. Roma: ETS, 2015, p.197, < https://www.academia.
edu/11335818/Collective_Housing_as_a_good_way_to_solve_city_fragmentation>, (consultado em 2020-04-20): “O senti-
do de identidade que desenvolvemos é, portanto, o resultado dessa§ reunião de experiências fragmentadas, resultado de um território 
muitas vezes organizado por fragmentos, por setors pouco interligados ou que não falam absolutamente um com o outro. A realidade 
é (...) caracterizada por uma descontinuidade de espaços e lugares (...) definitivamente o resultado de uma sociedade que foi derru-
bada por mudanças perturbadoras e hoje em dia é governada pelas lógicas da tecnologia e do mercado que não precisam mais de 
uma cidade projetada para o homem”. 
16. PIRANDELLO, Luigi. Um, Ninguém e Cem Mil. Lisboa: Editorial Presença, 1989, p. 65. 
17. BORRET, Kristian. “On Domains: The Public,the Private and the Collective” in Journal OASE. Roterdão: Generic City #54, 
2001, p. 311.
18.  SOLÁ-MORALES, Manuel de. “Espacios públicos/ espacios colectivos” in  De cosas urbanas. Barcelona: Editorial Gustavo 
Gili, 2008.
19. JARVIS, Helen.“Saving space, sharing time: integrated infrastructures of daily life in cohousing” in Environment and Planning 
A: volume 43. Março, 2011; < https://www.researchgate.net/publication/227472555_Saving_Space_Sharing_Time_Integra-
ted_Infrastructures_of_Daily_Life_in_Cohousing>, (consultado em 2020-04-20): “Hoje, os ideais da vida colaborativa estão 
a ressurgi numa série de experiências de habitação. Os recursos definidores geralmente incluem o agrupamento de residências 
privadas acima da média para maximizar espaços abertos compartilhados e para interação social;instalações comuns para uso diário 
compartilhado; consenso não-hierárquico baseado na gestão dos residentes”.

em significado, dependendo na estrutura em que 
são usados e definidos. (...) Discussões nos campos 
da arquitetura e urbanismo precisam urgentemen-
te de mais termos, termos mais adequados e ter-
mos mais específicos para articular e definir a vida 
pública”.17 Deste modo, o arquiteto Manuel 
de Solà-Morales introduz aqui uma tercei-
ra noção de espaço social coletivo, que:

 “(...) é muito mais e muito menos que 
o espaço público, se o caracterizarmos 

penas como propriedade administrativa. 
A riqueza civil e arquitetónica, urbanística 
e morfológica de uma cidade são os seus 
espaços coletivos, todos os lugares onde 

a vida coletiva se desenvolve, representa e 
recorda. Talvez estes sejam, cada dia mais, 

os espaços que não são nem públicos 
nem privados, se não ambos ao mesmo 

tempo. Espaços públicos absorvidos por 
usos particulares ou espaços privados que 

adquirem uma utilização coletiva”.18 

Esta designação tem vindo a informar 
novas construções com espaços intencio-
nalmente criados para promover a nego-
ciação por parte dos intervenientes19. Esta 

Morning Sun, da autoria de Edward Hopper, 1952.
Imagem obtida em: https://i1.wp.com/zet.gallery/blog/wp-content/uploads/2016/07/morning.jpg?fit=1118%2C763.

Peter Langan's feast for David Hockney at Glyndebourne to celebrate the first night of the "The Rake's Progress", da autoria de Robert Marchant, 1938. 
Imagem obtida em: https://www.christies.com/lotfinder/paintings/peter-langans-feast-for-david-hockney-at-5645713-details.asp.vvx
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procura considera que hoje, mais do que 
nunca, é fulcral resgatar a ideia do espaço 
coletivo, adotando-o como elemento inte-
grante da cultura arquitetónica contempo-
rânea. Como tal, é imperativo a introdução 
de novas tipologias20 que concedam uma 
maior oferta, passível de apropriação e 
adaptação pelas diferentes culturas onde as 
mesmas se erguem. Assim, conclui-se na 
nossa postura a vontade expressa de infor-
mar o projeto para a Quinta da Agrela com 
a noção de coletividade e é neste mesmo 
âmbito que entramos em contato com as 
estratégias do Cohousing.

Mas de que falamos quando
 falamos de Cohousing?

Atribuímos esta designação a uma atitude 
de construção comunitária assente expres-
samente na vontade e/ou apropriação dos 
residentes, adaptando-se deste modo, às 
complexidades culturais, sociais e políticas 
inerentes a qualquer lugar.21 Sabe-se que o 
Cohousing nasceu da insatisfação das pesso-
as perante as escolhas existentes de habita-
ção e inspira-se nas pequenas cidades e vi-
las tradicionais onde deveria existir a priori 
um ambiente mais conectado entre pessoas 
e cujos interesses se baseiam em recursos 

20. JARVIS, Helen.“Saving space, sharing time: integrated infrastructures of daily life in cohousing” in Environment and Planning 
A: volume 43. Março, 2011; < https://www.researchgate.net/publication/227472555_Saving_Space_Sharing_Time_Integrated_
Infrastructures_of_Daily_Life_in_Cohousing>, (consultado em 2020-04-20): “As comunidades intencionais são frequentemente 
vistas como laboratórios para testar e demosbtrar bovas ideologias e estrtuturas sociais”.
21. VESTBRO, U. Living together: Cohousing ideas and realities around the world. Estocolmo: Division of urban and Regional Stu-
dies, KTH, e Kollektivhus NU, 2010; <http://kollektivhus.se/wp-content/uploads/2017/06/Livingtogetherwebb-1.pdf>,(consulta-
do em 2020-04-20), p. 22.
22 DURRETT, C. e MACCARMANT, K. Creating Cohousing: Building Sustainable Communities. Canada: New Society, 2011, 
pág. 8: “Cohousing é um movimento popular que cresceu diretamente da insatisfação das pessoas com as escolhas mais alienadas 
existentes na habitação e inspira-se nas lligaçães tradicionais das mequenas vilas e um interessse na partilha de recursos”.

partilhados e no bem comum22. Ainda que 
a definição do termo pareça associar-se a 
uma tradução que alicia à atenção física 
dos elementos arquitetónicos que o com-
põe, caracterizam e dão forma, em parti-
cular, aos espaços privados e comuns, este 
conceito representa algo mais. Ele acaba 
por experimentar uma relação muito espe-
cial na ordenação dos espaços, serviços e 
funções que, pela comparticipação do uso, 
fomentam a partilha de momentos parciais 
da vida quotidiana e doméstica de cada um. 

Deste modo, o Cohousing é mais do que um 
edifício. É a compartilha de espaços, tem-
po, compromissos, recursos, valores, equi-
pamentos, energia, ideias e disponibilida-
de, em absoluto respeito pela privacidade 
e autonomia individual. Essencialmente o 
Cohousing estabelece uma nova agenda para 
a habitação do futuro, espacialmente, po-
liticamente, economicamente e sociocul-
turalmente; para novas e transformadoras 
práticas do domínio urbano. E, embora o 
termo apresente um caráter um tanto am-
bíguo ou até impreciso, exalta valores e 
sentidos sobre a vida em comunidade que 
dão evidência de uma “consciência” e “bem 
estar”, onde a participação deliberada e o 
equilíbrio entre a vida partilhada e privada 
se elaboram de forma a que uma não in-
vada ou suprima a outra, permitindo um 

desenvolvimento saudável do habitar em 
comunidade.23 A ambição universal destes 
projetos traduz-se na filosofia que “uma 
das provas chave de uma civilização é a sua habi-
tação, e numa democracia moderna isto deve sig-
nificar que toda a população deve ter a capacidade 
deter uma residência decente e uma escolha na sua 
obtenção”.24

Considera-se pertinente alocar, como pre-
missa transversal a todos os projetos de 
Cohousing, os seus residentes no cerne do 
exercício projetual. Ainda que estes não 
assumam uma posição participativa no 
desenvolvimento conceptual do mesmo, 
farão certamente na ocupação e na nego-
ciação dos vários espaços propostos.25 A 
diferença destas ocupações, face aos de-
senvolvimentos especulativos que encon-
tramos no município, reside na intenciona-
lidade das comunidades que virão a habitar 
estas estruturas, motivadas por uma cultu-

23. VESTBRO, U. Living together: Cohousing ideas and realities around the world. Estocolmo: Division of urban and Regional 
Studies, KTH, e Kollektivhus NU, 2010, p. 22.
24. DAVEY, Peter. “Housing benefits.” in The Architectural Review nº1204: Housing Reassessed. Londres: junho, 1997, p. 5.
25. PORTAS, Nuno. O Tempo das Formas: A cidade feita e refeita. Guimarães: DAAUM, 2012, p. 119: “O papel que o espaço 
coletivo é chamado a desempenhar ao nível simbólico consta (como sempre)  em tornar reconhecível a imagem de uma unidade de 
todo, dentro de um sistema de parte complementares por mais diversificadas que estess sejam. Mais do que um grande desenho é 
uma meta-desenho que pode responder a esta ambição (...)”.
26. MULLER, Mathias; NIGGLI, Daniel; RUBY, Andreas. “Together! On the Renaissance of the Collective in Contemporary 
urban Architecture.” in Together! The New Architecture of the Collective. Berlim: Ruby Press, 2017, p. 37.
27. HUGENTOBLER, Magrit. “Discussion: Participation Generates Identification” in More Than Housing: Coopertaive Planning 
– A Case Study In Zurich. Birkhauser Architecture. Zurique: novembro, 2015, p. 108-109: “(...) formas e estruturas de co-determi-
nação e participação são extremamente diversas (...) não existe uma receita ideal para participação e codificação, antes da fase de 
planejamento ou de negociação”. 
28. HOFER , Andreas. “A City for People” in Together! The New Architecture of the Collective. Op. cit., p.63: “Lições instruídas 
por projectos individuais beneficiam o movimento na sua totalidade desse modo tornando-o num sistema de aprendizagem. Esta é 
uma nova dimensão da participação”.
29. JARVIS, Helen.“The Social Architecture of the Self-Governance in Cohousing: Issues and Implications” in Studium Confe-
rece: “Self-Managed Cohousing: Born out of Need, or New Ways of Life?”. Tours-França; março, 2012, p.1, (consultado in www.
academia.edu): “As construções podem ser lideradas por residentes, por investidores, ou por empreendimentos conjuntos, mas todas 
tipicamente enfatizam o co-desenho participatório entre arquitectos, investidores e supostos residentes”.
30. HOFER , Andreas. “A City for People” in Together! The New Architecture of the Collective. Op. cit., p. 61.
31. HOFER, Andrea. “A City for People” in Together! The New Architecture of the Collective. Op. cit., p. 61: “Participação é o 
reconhecimento que nenhum especialista tem o monopólio acerca de saber a resposta. O que não que dizer que os especialistas 
não merecem respeito; eles têm, apesar de tudo, conhecimento específico nos seus campos”. 

ra de partilha emergente que contesta a 
ideia de que alguém tem de possuir algo a 
fim de utilizar.26 Mediante uma seleção de 
casos de estudo, compreende-se que exis-
tem várias escalas de participação27 nos 
diferentes processos de desenvolvimento 
das estruturas28, sendo que esta tanto se 
pode manifestar essencial para o apareci-
mento e sedimentação das comunidades, 
como pode ser praticamente irrelevante 
no desenvolvimento do projeto, depen-
dendo unicamente das dinâmicas próprias 
aos grupos de residentes.29 

Não obstante, existe um consenso no sen-
tido em que “(...) participação enquanto soma 
inconsequente de interesses individuais é destruti-
va”.30 É certo que o sucesso desses proces-
sos reside no acompanhamento próximo 
por técnicos e especialistas, assumindo 
uma postura didática31 na relação com os 
residentes, ao invés de se tornar uma auto-
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Os enredos domésticos em Rear Window, dir. Alfred Hitchcock, 1954.
 Imagem obtida em: https://borisrautenberg.com/portfolio/rear-window/.

ridade de controlo de interesses particulares32. 
O princípio passa por maximizar as opor-
tunidades para as pessoas se envolverem 
e tomarem decisões,33 procurando instruir 
os grupos de residentes com autoestima e 
o domínio das suas vidas, em busca de um 
profundo compromisso das comunidades 
com o espaço onde habitam, independen-
temente da escala dos projetos34. 

“A arquitectura de habitação partilhada 
inspira maneiras de realçar a qualidade de 

vida (...) ao requilibrar as relações entre 
espaço privado e público. Ela prevê (...) 
um programa profundamente fundido 

combinando atmosferas de habitação, de 
trabalho e de lazer e promovendo uma 

estratificação social inclusiva, onde pes-
soas de diferentes grupos de rendimento 
vivem lado a lado em vez de se encontra-

rem espacialmente segregadas”.35 

Deste modo, procurar-se-á estabelecer 
uma rede de dinâmicas de ocupação fle-
xível, que permita uma adaptação de ati-
vidades consoante as vontades expressas 
daqueles que virão habitar a Quinta da 
Agrela. Este propósito pretende sobretu-
do o combate à solidão e infelicidade  pelo 
fortalecimento dos laços interpessoais 

32. HOFER, Andrea. “A City for People” in ‘Together! The New Architecture of the Collective. Op. cit., p.61.: “Queremos falar 
coletivamente sobre a cidade e as novas formas residenciais, mas não sobre as nossas próprias casas de sonho”.
33. SHINOHARA, Yuma. ‘‘Democratising Housing: A Conversation Between Yuma Shinohara and Michael Lafond – Spree-
feld Berlin” in Together! The New Architecture of the collective. Berlim: Ruby Press, p. 339.
34. HUGENTOBLER, Magrit. “Discussion: Participation Generates Identification” in More Than Housing: Coopertaive Plan-
ning – A Case Study In Zurich. Zurique: Birkhauser Architecture; novembro, 2015; p.108-109: “(...) a sociedade em geral pode ser 
influenciada porque a participação pode conduzir ao desenvolvimento de um sentimento de estar em casa. A pessoas entram em 
conversas e conhecem-se umas às outras. (...) os processos de participação bem sucedidos podem dar uma importante contribuição 
na identificação do território, para aprender processos, tolerância social e auto-confiança”. 
35. MULLER, Mathias; NIGGLI, Daniel; RUBY, Andreas. “Together! On the Renaissance of the Collective in Contemporary 
urban Architecture” in Together! The New Architecture of the Collective. Op. cit., p. 37.
36. TÁVORA, Fernando. Teoria geral da Organização dos Espaço: arquitectura e urbanismo: Lição das Constantes. Porto: FAUP 
Publicações, 1993, p. 16-17.

e geracionais na experiência quotidiana. 
Consequentemente, na disciplina da ar-
quitetura, (re)pensar estes espaços surge 
como resposta assertiva a este apela um 
outro modo de viver. Intervir no Solar da 
Agrela é um gesto invocativo de um esfor-
ço e particular desvelo, sendo que a casa 
existe – ao invés da maioria dos casos de 
Cohousig – a priori da ideia/programa que 
se propõe. Como tal, torna-se essencial 
ensaiar uma nova solução no preexistente 
sem por isso lhe retirar o seu cariz ances-
tral.
  
“Da boa ou má qualidade da organização 
do espaço depende, em parte, o bem ou 

o mal-estar dos homens; a desarmonia da 
organização do espaço gera infelicidade 

humana. Quem ignora a influência do 
espaço que o homem habita onde mani-
festa as suas relações sociais sobre a sua 

própria saúde física e espiritual? É sempre 
verdade (...) que o meio exerce sobre o 

homem uma influência capital.”36  

Perante a convicção de que o Cohousing é 
uma alternativa, um desejo de mudança 
em relação aos modos de habitar con-
vencionais, entende-se que o expressar 
da vida em comunidade, nesta microesfe-
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ra minhota, poderá revelar-se muito mais 
do que uma panóplia de espaços, funções 
ou serviços comuns. A simples existência 
Solar da Agrela aliada ao subjacente vigor 
do imaginário vem propor a partilha de 
momentos, instantes da vida doméstica, 
de gestos, experiências do habitar e seus 
habitantes, restabelecendo-se ali uma vita-
lidade, há muito esmorecida.

II – Rentabilizar é dar as
 Boas-Vindas

 “Ele não se considerava um turista; ele 
era um viajante. (...) Enquanto o turista 

geralmente se apressa em voltar a casa (...) 
o viajante, pertencendo não mais a um lu-
gar que ao outro, move-se lentamente (...), 

de uma parte da terra para a outra. De 
facto, ele teria achado difícil dizer, entre 

muitos lugares em que viveu, exatamente 
onde ele se sentia mais em casa”.37 

Uma vez traduzida a proposta para o solar, 
será igualmente imprescindível considerar 
o invólucro e restabelecer o território da 
propriedade, já há muito descuidado e des-
vanecido. Conscientes da intrínseca aliança 
entre o interior do solar e sua paisagem, 
parece-nos justo explorar soluções exte-
riores ao solar e ao seu programa com o 
intuito de eleger um complexo mais coeso, 
propulsor de um futuro ambicioso e har-
mónico. Cremos que aquela área da pro-
priedade deve servir como extensão do 
espírito da casa, da sua ânsia comunitária e 
por isso as ideias para a revitalização apa-

37. BOWLES, Paul. The Sheltering Sky. Penguin Books, 2014, p. 7.
38. Decreto-lei no 80-217. D.R, Série 1a No125 (2017-30-06), p. 3323.

recem como um ensaio estimulante da ex-
ploração das potencialidades do sítio.

Retomando o inventário dos solares de 
Ponte da Barca, podemos afirmar que a 
índole turística emerge como proposta 
evidente a um problema, que não é mera-
mente monetário, mas também de renta-
bilização da arquitetura e da sua paisagem. 
Alguns dos proprietários destes solares 
optam por viabilizar o turismo de habita-
ção, outros o turismo rural. O que é certo 
é que, tanto uma alternativa como outra, 
permitem a flexibilização de uso e delinea-
mento do programa maior do que os gran-
des empreendimentos turísticos, como é o 
caso dos estabelecimentos hoteleiros. 

Turismo rural entende-se por: “ (...) estabele-
cimentos que se destinam a prestar, em espaços ru-
rais, serviços de alojamento a turistas, preservando, 
recuperando e valorizando o património paisagís-
tico dos respetivos locais e regiões onde se situam, 
através da reconstrução, reabilitação ou ampliação 
de construções existentes, de modo a ser assegura-
da a sua integração na envolvente (...)”.38 Entre 
nós, cremos que incluir a vertente turística 
na propriedade vai igualmente propalar-lhe 
os laços entre viajantes e a dinâmica dos 
futuros residentes. 

O apelo deste princípio premeia a im-
portância de estabelecer, não apenas uma 
comunidade de teor mais “fixo” (médio 
a longo prazo na casa), mas dar as boas-
vindas e abraçar gentes mais efémeras na 
sua permanência. Numa região afamada 
sobretudo pelo gáudio e ternura hospita-

leira, a compatibilidade entre um projeto 
de coabitação e turismo em espaço rural é 
representativa de uma via verossímil.

O turismo rural tem vindo a desenvolver-
-se exponencialmente em Portugal, sendo 
inegável o magnetismo que as paisagens 
do Alto Minho embatem sobre os seus vi-
sitantes, o suficiente para a projeção de pe-
quenos empreendimentos turísticos. É de 
referir que a região de Ponte da Barca sur-
ge integrada no Parque Nacional da Pene-
da Geres, uma área protegida eleita como 
Reserva Mundial da Biosfera pela UNES-
CO, o que corrobora mais ainda a impor-
tância característica do seu território.

No que remete ao concelho barquense, 
considerando os solares disponíveis para 
o fim turístico, pode-se constatar que as 
ofertas existem sim, mas o certo é que a 
maioria destas não deixa de ser pouco vo-
cacional nas propostas aferidas. Analisan-
do o inventário efetuado, se nos dirigirmos 
particularmente aos objetos rurais – tais 
como o nosso caso de estudo – aqueles 
que mais se notabilizam, pela renovação 
das suas construções são talvez o Hotel 
Tempus & Spa (Oleiros) e a Casa da Por-
tela (Sampriz). 

A distinção das áreas campestres não deixa 
de ser eminente, visto que quem recorre 
a cenários campestres procura, por certo, 
a zonas menos urbanizadas, exteriores ao 
centro da vila – nas aldeias. Não obstante, 
embora o Hotel Tempus & Spa (Oleiros) 
seja detentor de um cenário e conforto so-
berbo, não lhe adivinhamos o antigo, pois 
este surge remoto às novas construções e 

o que se faz sobressair é sem dúvida o seu 
cariz contemporâneo; já a Casa da Portela, 
apesar da indubitável qualidade paisagística 
e da recente integração da piscina, não re-
flete mais do que o aproveitamento hirto da 
casa nobre como oferta de habitação rural. 
A novidade da presente proposta distin-
gue-se pelo estímulo simbiótico de índo-
les distintas de habitantes — moradores e 
viajantes — promovendo-se a inserção e 
tangibilidade entre gentes, próprias da es-
sência hilária e comunitária nortenha. Esta 
vontade é também matéria de arquitetura, 
pois a proposta vem conscientemente po-
lir e somar objetos em prol destas interse-
ções pessoais. 

Paralelamente, persegue-se uma síntese 
de desenho na intervenção, entre os no-
vos elementos e os ancestrais, num diá-
logo equilibrado, para que nenhuma das 
forças se auto elogie ou se sobreponha à 
outra. Na prática, aqueles que optem pela 
estadia temporária poderão igualmente vi-
sitar a casa, aproximando-se, deste modo, 
dos seus vizinhos de longa estada e com 
oportunidade de fruição dos espaços co-
letivos. Esta acolhedora hipótese, típica 
das feições minhotas, permite-nos olhar 
o solar noutra perspetiva: a sua grandeza 
não figura mais um objeto intimidante ou 
impermeável, que se encerra em si mesmo, 
mas sim uma elegante e terna figura que 
nos recebe de braços abertos e nos impele 
graciosamente a ficar. 

Concomitantemente, para albergar os via-
jantes são delineadas novas habitações, 
exteriores ao solar. A solução desta am-
pliação não foi de todo evidente, conside-
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rando a grande dimensão e potencialidade 
do território. Foram refletidas inúmeras 
hipóteses, de vários formatos e feitios: – 
desde pequenos bungalows, dispersos e in-
dividualmente afirmados na paisagem, até 
habitações em banda pousadas sobre os 
socalcos. De todas a hipóteses aliciantes 
que a área prometia, tenteou-se uma im-
plantação que não divorciasse o âmago co-
munitário antes exposto. Deste modo, os 
alojamentos terminaram favoravelmente 
repousados próximos do solar sem sobre-
carregar ou sobrepor, por analogia, a ofer-
ta de residência do interior do solar.

Não obstante, como complemento às duas 
alternativas de habitação, perseguiu-se de 
igual modo aferir duas instâncias de cariz 
coletivo no programa exterior. A primei-
ra, direcionada ao lazer, inclui uma pisci-
na exterior com balneários de apoio para 
usufruto dos residentes; a segunda, figura 
uma sala polivalente, a que denominamos 
de Sala Grande. Preconizam-se aqui dife-
rentes valências, tanto para os residentes/
hóspedes, como para os moradores do 
concelho ao propiciar-lhes um equipa-
mento disponível na propriedade.  Uma 
vez que a sala poderá servir as mais diver-
sas atividades e eventos, este objeto divisa, 
sem exceção, a reunião e convívio de todas 
a entidades. 

Em suma, o projeto reunirá três vertentes 
distintas: uma relacionada com o cohou-
sing (solar), outra com o turismo rural e 
ainda uma outra direcionada aos espaços 
de fruição coletiva. Cientes das diferentes 
naturezas dos elementos, cada uma destas 
vias vem suscitar problemas contrastantes 
no decorrer do projeto: no caso da habi-
tação coletiva, debruçar-se-á sobre ques-
tões aliadas à validade de preservação, pela 
adaptação a um novo programa/estrutura 
que não foram desenhados com esse mes-
mo intuito; no caso das novas estruturas, 
a questão da organização e desenho dos 
próprios volumes na sua integração do 
conjunto serão as diretrizes/reflexões pri-
mordiais. 

Um programa tão heterogéneo com ques-
tões tão diversificadas entre si, apela a um 
laboratório de ideias acurado de múltiplas 
sinergias. Deste modo, os textos que se se-
guem sistematizarão temas elaborados por 
meio de reminiscências teóricas e obras 
arquitetónicas. Através das palavras e do 
desenho, traduzir-se-ão algumas ideias, 
percepções, gestos experimentados e sol-
dados em elementos síntese, formando 
pontos estratégicos que alicerçam a nossa 
intenção de projeto.

Leben in der Sargfabrik, dir.Alexander Dworschak, Christine Schmauszer, Michael Rieper (MVD), 2013.
 Imagens obtidas em: https://www.mvd.org/prj/leben-in-der-sargfabrik/.

3| TRANSFORMAÇÃO: EM BUSCA DE SINERGIAS



111110

“Eu pergunto se o poeta cria coisas,
 pergunto se as reconhece ou então 

as ordena (...)”.1

Edward Relph afirma que “ «paisa-
gem» são os contextos visuais da exis-
tência quotidiana, embora (…) suponha 

que pouca gente utilize frequentemente a palavra 
paisagem para descrever o que vê ao caminhar na 
rua, ou através do vidro do carro”.2  Ou seja, a sua 
denominação refere-se a toda a extensão  
de território abrangido pelo alcance da vis-

1. HÉLDER, Herberto. Photomaton & Vox. Porto: Porto Editora, 2015, p. 131.
2. RELPH, Edward. The  Modern Landscape. Baltimore: The John Hopkins University Press, 1987, p. 12.
3. LYNCH, Kevin.  A Imagem da Cidade. Lisboa: Edições 70, 1999, p. 11.
4. LUCAN, Jacques. Composition, Non-Composition: Architecture and Theory in the Nineteenth and Twentieth Centuries. Lau-
sane: EPFL PRESS, 2012. p. 21: “Disposição é o que chamamos de composição, a palavra composição é agora o termo genérico 
usado para designar a concepção arquitectural”. 
5 LUCAN, Jacques. op. Cit., p. 23: “Em 1694, a primeira edição do dicionário de l’Academie Française deu à palavra «compor» a 
seguinte definição: «formar, tornar um conjunto único de várias partes»”.
6. LYNCH, Kevin. Op.cit., p. 14.

ta, ainda que nem sempre se privilegie esta 
designação para nos referirmos ao que 
nos rodeia, traduzindo-se pela dificuldade 
de enquadrar com clareza algo que se nos 
apresenta tão próximo. Aliada à palavra 
termo paisagem, o termo enigma conjetura 
um olhar sensível e especulativo sobre o 
meio que nos envolve, um vez que: 

  “(...) a cada instante existe, mais do que a 
vista alcança, mais do que o ouvido pode 
ouvir, uma composição ou um cenário à 
espera de ser analisado. Nada se conhe-
ce em si próprio, mas em relação ao seu 

meio ambiente, à cadeia precedente 
de acontecimentos, à recordação de

 experiências passadas”.3 

A Quinta da Agrela é um poema sucumbi-
do, uma gradação de luz, uma tonalidade, 
uma nostalgia, um sonho. É acumulação 
e desperdício. Pedras, pavimentos quebra-
dos, resíduos atravancados, amontoados 
de erva e gravetos – um cenário à espera 
de ser analisado e labutado. Este instante 
inicia a organização/disposição concep-
tual da sua intervenção – a composição.4 
Procurar-se-á desvendar uma imagem/
uma unidade5 para aquele lugar, há mui-
to perdida e que “significa muito mais do que 
a incerteza geográfica, acumula-se nela cargas de 
extrema desventura”.6 

3.1 | DO ENIGMA À FORMA DA PAISAGEM
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 Christo and Jeanne-Claude – Running Fences, Sonoma and Martin Counties, California 1972-76, da autoria Wolfgang Volz.

Imagem obtida em: https://_-christojeanneclaude.net/projects/r__unning-fence..

(à esquerda)
A quinta como premissa enigmática de intervenção.
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Kazemir  Malevich – Pintura Suprematista, 1915, da autoria de Stedelijk Museum, Amsterdão. 
Imagem obtida em: https://www.theguardian.com/artanddesign/2014/jul/20/malevich-tate-modern-review-intensely-moving-retrospective#zoomed-picture.

Renè-Louis de Girardin afirma que 
“o terreno é como uma tela sobre o 
qual se fará uma pintura (...)”.1 Esta 

ideia remete para questão da disposição 
dos elementos arquitetónicos, amplamen-
te difundida a partir do séc. XIX, no qual 
o processo de composição duma imagem 
bidimensional (tal como a planta) é com-
parável ao de um quadro. 

Kadinsky admite que “é indiferente que o 
artista recorra a formas reais ou abstratas, uma 
vez que elas são afinal equivalentes: por trás da 
grande diversidade destas formas, é fácil reconhe-
cer uma aspiração comum”.2 Assim, tal como 
Malevich se serve de figuras geométricas e 
da cor (ou ausência desta) para atingir um 
equilíbrio formal, na concepção arquitetó-
nica, compor implica testar a harmonia entre 
vazios e cheios.

“Há uma coisa que é certa: se, como 
arquitetos, nos ocupamos do espaço, uni-
camente tratamos de uma pequena parte 

dessa infinitude que rodeia a terra. Mas 
cada edifício assinala um lugar nessa infi-

nitude. Esta é a ideia com que desenho os 

1. GIRARDIN, Renè-Louis de in LUCAN, Jacques. Composition, Non-Composition: Architecture and Theory in the Nineteenth 
and Twentieth Centuries. Lausanne: EPFL PRESS, 2012, p. 23.
2. KADINSKY, Wassily. Gramática da Criação. Lisboa: Edições 70, 1998, p. 13.
3. ZUMTHOR, Peter. Pensar la Arquitectura. Barcelona: Ed. Gustavo Gil, 2004; p. 20
4. TAVARES, Gonçalo M. O Atlas do Corpo do Copo e da Imaginação. Lisboa: Editorial Caminho, 2013, p. 28: “Os conceitos são 
gavetas que servem para classificar o conhecimento (…), mas gavetas com comunicações múltiplas entre si, com buracos, com de-
clives, com passagens óbvias e outras mais secretas; gavetas que segurem não materiais sólidos, mas líquidos, materiais cuja essência 
seja o movimento, materiais que não estão num sítio: circulam entre sítios. Não se trata de solicitar conceitos; pelo contrário torná-los 
mais flexíveis; são coisas que utilizamos, são meios, não são aquilo que pretendemos chegar. Pretende-se encontrar e multiplicar 
constipes, formas da linguagem – falar fora das fórmulas”. 
5. LUCAN, Jaqcues. Composition, non composition : architecture and theory in the nineteenth an twentieth centuries. Oxford: 
Routledge, 2012, p. 21. 
6. BOUCHARD, Donald. “Michel Foucault. Language, Counter-Memory, Practice.” in Essays and Interviews. New York: Cornell 
University Press, 1977, p. 50.
7. TÁVORA, Fernando. Da Organização do Espaço. Porto: FAUP Publicações, 2015, p. XIV. 
8. CONDE, Yado.  Arquitectura de la Indeterminación. Barcelona: Acta, 2002, p. 60: “É um termo utilizado pelo músico norte-a-
mericano John Cage para explicar os seus processos de composição musical. (Indeterminacy)”.

primeiros esbocetos e secções. Desenho 
diagramas espaciais e volumes sensíveis. 

Tento ver os volumes pensados como 
volumes precisos no espaço e para mim é 

mais importante perceber como a partir 
do espaço que os rodeia delimitam um 

espaço interior, ou então como capturam 
o indeterminado contínuo espacial com a 

forma de um receptáculo aberto (...)”.3

Pode-se então assumir que existe simbiose 
entre composição e ideia/conceito,4 sendo que 
este último se revela “num sentido mais lato e 
abstrato, no que refere à sua disposição geral em 
oposição aos detalhes (…) começa como o esboço 
inacabado de um todo (...)”.5 Foucault acres-
centaria que “(...) a interrogação dos limites 
começa com a busca da totalidade” 6 e motiva 
uma organização que “supõe uma manifesta-
ção de vontade, um sentido (...)” 7 a princípio 
indeterminado.8  

Assim, perante toda a imensidão da Quin-
ta da Agrela, a composição do projeto as-
pirou sempre a um sentido de globalidade 
e unidade do conjunto, movida pela pre-
missa do arquiteto Fernando Távora: “ (...) 

3.1.1 | DESENHAR OS VAZIOS
    Códigos de composição
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“ (...) Quais os problemas?
Distribuição de formas, a beleza

E os seus segredos (...)                      
O caos nunca impediu nada, 

Sempre foi alimento inebriante (...)”.

HÉLDER, Herberto. “Os Sêlos”
 in Poemas Completos. Porto: Porto Editora, 2015, 

p. 439.

Claude Debussy — Autograph Manuscript of part of the Cantata Daniel, 1882, 
propriedade de Helmut Nanz e Família, Londres. 
Imagem obtida em: http://www.sothebys.com/fr/auctions/ecatalogue/lot.6.html/2018/fine-autograph-music-l18415.

Cheios e Vazios:
entre possibilidades – esquemas de evolução da implantação.

Cheios e vazios da  preexistência:
limites de intervenção com novos volumes.
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aquele espaço central (...)”; 16 já o outro pátio é 
menor e pavimentado, marca a chegada ao 
conjunto “ladeado por volumes de formas mais 
livres que detêm a cafeteria, edifício de administra-
ção, a biblioteca e o átrio principal”.17 

Por inspiração, o conjunto da Quinta da 
Agrela também se regulará através de dois 
vazios proeminentes. O primeiro é original 
e remete para a zona onde se dispunha o 
pátio nobre, a nascente, sendo que os li-
mites são ordenados por meio da capela, 
do solar e do muro que envolve e sustém 
essa mesma parcela. Na área oposta, a po-
ente, propõe-se formular um espaço que 
ofereça uma coesão programática e de en-
contro. 

Acerca do projeto da Escola, Álvaro Siza 
declara que “(...) a forma como concebo uma es-
cola é fundamentalmente um ponto de reunião, de 
troca de informação entre gerações, o que implica 
esta ideia de globalidade (...)”, sendo que “é ne-
cessário que uma pessoa se reconheça num espaço 
comunitário e, aqui, preocupei-me com isso”. Do 
ponto de vista exterior, os pátios promo-
vem a reunião, o encontro, as intersecções 
pessoais – uma vontade que é manifesta-
mente comum à nossa intenção.

Parte dos limites do novo vazio proposto 
para a Quinta é determinada a priori por 
meio de dois cheios existentes: a Casa 
Grande e o Lagar. É certo que a criação do 

16. SIZA VIEIRA, Álvaro. op. Cit., (consultado em 22-01-2020 <https://www.si.ips.pt/ese_si/web_base.gera_pagina?P_pagi-
na=28267>). 
17.  SIZA VIEIRA, Álvaro in Entrevista à revista  “Escola Nova”. Escola Superior de Educação. Setúbal , 1992 (consultado em 
22-01-2020 https://www.si.ips.pt/ese_si/web_base.gera_pagina?P_pagina=28267). 
18.  ZUMTHOR, Peter. Pensar la Arquitectura. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2004, p.17.
19.  ZUMTHOR, Peter. op. Cit., p. 17.
20.  ZUMTHOR, Peter. op. Cit., p. 17-18.

vazio pressupõe uma nova ordem no lugar, 
mas a harmonia da sua geometria apenas 
se manifestará quando as partes parecerem 
“estar fortemente enraizadas no solo. Dão a im-
pressão de ser uma parte natural do seu invólucro 
e parecem dizer: «eu sou tal como tu me vês e faço 
parte»”.18 Deste modo, para que “o novo pos-
sa encontrar o seu lugar, tem de nos estimular a ver 
uma forma nova do preexistente.”19 A aliança 
entre  a novidade e o preexistente procu-
ra estabelecer um diálogo coerente, capaz 
de falar de múltiplas maneiras, pois “sentir 
e compreender estão enraizados no passado, razão 
pela qual a relação dos sentidos que criamos com 
um edifício deve respeitar o processo de rememora-
ção.20 Nesta lógica, este vazio vem celebrar 
a memória ao induzir uma continuidade, 
impele associações de tensão com o que 
ali se apresenta e procura que essa mesma 
relação tenha sentido.  

Uma das principais inquietações do seu 
fundamento remete para a questão do vín-
culo que este vazio formula com a Casa da 
Agrela; procurou-se que os novos volumes 
se dispusessem de maneira a não pertur-
barem a clareza da leitura total do alçado 
poente, dando seguimento à dramatização 
barroca que este estabelece com o invó-
lucro. 

Por conseguinte, as opções de enquadra-
mento do pátio culminaram no apareci-
mento de dois novos volumes. O primeiro 

o espaço que se deixa é tão importante como o 
espaço que se preenche (...)”,9 e na qual a ideia 
do vazio na composição vai anteceder a do 
cheio. Tal como Zumthor refere: “(...) os 
edifícios que nos impressionam transmitem sempre 
sentimentos fortes do que é o espaço. Rodeiam, de 
um modo peculiar, esse misterioso vazio que cha-
mamos de espaço e que o faz vibrar (...)”.10 

Não obstante, neste caso alguns dos cheios 
– objetos preexistentes – já se encontra-
vam implantados no terreno a intervir, 
condicionando, logo à partida, toda a 
composição. Os mesmos surgem como 
pontos colocados sobre uma enorme su-
perfície11 pois, apesar da relevância das 
suas proporções, ocupam uma comedida 
porção da propriedade. Assim, o restante 
terreno manifesta-se como um grande va-
zio maioritariamente isento de construção 
e o que ali prevalece é um cenário bucólico 
e agreste. 

Perante estas premissas, a proposta de 
composição para a Quinta parte da con-
figuração de um grande vazio, cuja forma 
é ressonância12 emergente da preexistência 
em simbiose com os novos cheios. Contu-
do, a busca da sua definição não se limita a 
um problema de composição geométrica. 
Alain de Botton alerta que “(...) a atitude da 

9. TÁVORA, Fernando. op. Cit., p. 18.
10. ZUMTHOR, Peter. Pensar la Arquitectura. Barcelona: Editorial Gustavo Gil, 2004, p. 20.
11. TÁVORA, Fernando. Da Organização do Espaço. Porto: FAUP Publicações, 2015, p. 11: “Quando sobre uma folha de papel 
marcamos um ponto, poderemos dizer, embora convencionalmente, que este ponto organizar a folha, tal superfície, tal espaço (...)”.
12. KADINSKY, Wassily. Gramática da Criação. Lisboa: Edições 70, 1998, p.15: ”Não deveremos lutar pela forma senão na medida 
em que ela possa vir a servir para exprimir a ressonância interior (...)”.
13. BOTTON, Alain de. A Arquitectura da Felicidade. Alfragide: Ed. D.Quixote, 2017, p. 202.
14. BOTTON, Alain de. A Arquitectura da Felicidade. Alfragide: Ed. D.Quixote, 2017, p. 202.
15. SIZA VIEIRA, Álvaro in Entrevista à revista “Escola Nova”. Setúbal: Escola Superior de Educação de Setúbal, 1992, (consul-
tado em 22-01-2020 <https://www.si.ips.pt/ese_si/web_base.gera_pagina?P_pagina=28267>). 

natureza é corroer, fundir, amolecer, manchar e 
mastigar as obras do homem. E, por fim, acaba 
por ganhar. A certa altura, sentir-nos-emos dema-
siado desgastados para resistir às suas destrutivas 
forças centrífugas”.13 A força implacável da 
natureza é subtraída ao lhe aferirmos um 
espaço ordenado que “nos-atrai como uma 
defesa contra a sensação de excesso de complicação. 
Acolhemos de bom grado os ambientes construídos 
pelo homem que nos dão uma impressão de regu-
laridade e previsibilidade, com as quais podemos 
contar com o repouso do nosso espírito. Afinal não 
gostamos de surpresas permanentes”.14

Neste instante, tome-se como exemplo o 
vazio, ou melhor, os dois vazios que com-
põem a Escola Superior de Educação de 
Setúbal, projetada por Álvaro Siza Vieira. 
O objeto organiza-se em torno de dois pá-
tios, ambos em formato de “U” e unidos 
a eixo do volume de entrada (sentido su-
deste-noroeste), procurando “integrar-se na 
paisagem natural (...)”.15

Estes apresentam variações nas suas pro-
porções: o maior desvela um plano verde, 
conformado a partir das duas alas de salas 
de aula, com generosas galerias cobertas 
que permitem a circulação interior; “dra-
matiza-se o contraste entre a pureza da constru-
ção branca e um velho sobreiro que domina todo 
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[abaixo]
Pátio demilitado a partir das galerias da sala, Escola Superior de Setúbal de Álvaro Siza Vieira, da autoria de Fernando Guerra, 1993.

Imagem obtida em: https://aim.org.pt/img/2019-08-21_IPS_SETUBAL.jpg. 

[acima]
Maquete (em madeira) da Escola Superior de Setúbal de Álvaro Siza Vieira, “Exposição Álvaro Siza – IN/DISCIPLINA”, Serralvez, 2019. 

Imagem da autora.

[abaixo]
Pátio da entrada, Escola Superior de Setúbal de Álvaro Siza Vieira, da autoria de Fernando Guerra, 1993.
Imagem obtida em: https://aim.org.pt/img/2019-08-21_IPS_SETUBAL.jpg.

[acima]
Planta do 1º piso com identificação dos respetivos pátios, Escola Superior de Setúbal de Álvaro Siza Vieira.
Imagem obtida em: https://i.pinimg.com/originals/6c/d5/a9/6cd5a97b243fbf993661a6d1ade8da8e.jpg.
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espelha-se longitudinalmente ao lagar e é 
destinado às habitações dos viajantes. Em-
bora o seu braço mimetize a espessura do 
objeto defronte, a sua proporção vertical 
diverge quando este se aconchega nos li-
mites de um velho muro da propriedade. 
O encontro com uns antigos degraus de 
pedra interrompe a sua extensão, tornan-
do este volume mais curto do que o do 
lagar. Verifica-se que a escadaria constitui 
uma rótula convergente dos alinhamentos 
da Casa Grande e dos restantes compo-
nentes, garantindo igualmente uma distân-
cia aprazível entre eles.

O segundo objeto, que corresponde à Sala 
Grande, dispõe-se perpendicularmente 
aos elementos vizinhos e remata todo o 
conjunto. O volume afasta-se do muro da 
propriedade, estabelecendo-se entre o li-
miar das habitações e o do lagar. Repare-se 
que todos os volumes que configuram o 
complexo desabrocham como elementos 
independentes e concebem distâncias ente 
si, viabilizando novos acessos e ligações. 

Não obstante, o sentido de unidade entre 
as peças é estimulado através de dois ges-
tos: o primeiro, serve-se da cércea primitiva 
do lagar para atribuir uma homogeneidade 
vertical entre as diversas partes; por sua 
vez, o segundo evoca uma cobertura úni-
ca, que pousa sobriamente sobre os velhos 
e novos objetos, reforçando o formato de 
“U” que lhe propala uma coesão formal. 
Se atentarmos à globalidade da composi-
ção, compreende-se que o novo pátio vem 

21. Louis Sullivan in BOTTON, Alain de. A Arquitectura da Felicidade. Alfragide: Ed. D.Quixote, 2017, p. 245.
22. BOTTON, Alain de. A Arquitectura da Felicidade. Alfragide: Ed. D.Quixote, 2017, p. 226.

também salientar uma tensão inequívoca 
entre a Casa e as restantes estruturas. O 
primeiro apresenta-se como um volume 
massivo, compacto, no qual prevalece a 
dimensão vertical. Sullivan refere que “a 
caraterística do edifício alto é ser grandioso (…) 
deve ser qualquer coisa de imponente e sublime, 
erguendo-se em absoluto triunfo”21, respeitando 
as reminiscências do seu teor nobre.  Não 
obstante, “os edifícios equilibrados imploram a 
diferença”,22 testam a sua simbiose por meio 
da antítese. Os restantes volumes da Quin-
ta constituem-se como contraponto à si-
nalética do Solar ao sugerirem um desenho 
manifestamente horizontal e despojado. 
Enquanto que a simplicidade e sobriedade 
formal destes últimos aproximam o habi-
tante à terra, a Casa, na sua imensidão, ele-
va-o na atmosfera.

Assim se determina a nova composição de 
cheios e vazios: uma forma de braços aber-
tos ao sol e à paisagem geometrizada, em 
diálogo permanente com a monumentali-
dade da casa. Um teorema retumbante da 
apologia a um lugar central, especialmente 
dedicado ao coletivo, à liberdade das rela-
ções e à potencial nostalgia. Já a nascente, 
o pátio nobre permanece, como poética 
readquirida do seu antigo uso. A simplici-
dade do conjunto vem, deste modo, per-
mear uma ordem coesa e versátil na pro-
cura máxima da identidade da intervenção 
a projetar, não esquecendo que o seu ob-
jetivo último é caracterizar um suporte de 
vida pautada pelo essencial.

Processo de projeto: esquema da evolução da distribuição programática dos volumes no terreno: 
novos volumes: amarelo | preexistência: branco.

corte transversal A – relação entre  volume da Sala Grande e o muro adjacente;
corte transversal  A' – relação entre o lagar  e o volume das habitações; 

 corte longitudinal B'– representação das escadas de pedra preexistentes e 
relação entre a cércia do Solar e os novos volumes.

3| TRANSFORMAÇÃO: EM BUSCA DE SINERGIAS



123122

Palimpseto de Arquimedes: é possível reconhecer o texto litúrgico quando lido de cima para baixo,
 enquanto que a obra de Arquimedes se mostra desvanescida, podendo ser lida da esquerda para a direita. 

Imagem obtida http://www.archimedespalimpsest.net/.

3.2 | PALIMPSESTO
 

“A transmutação é o fundamento geral e
 universal do mundo. Alcança as coisas, 

os animais e o homem com o seu corpo e 
linguagem. Trabalhar na transmutação,

 na transformação, na metamorfose, 
é a nossa própria obra (...)”.1

Cada casa é um caso. E é um caso 
anterior à sua específica constru-
ção. Inicia-se na vontade expressa 

de alguém que diz: “Faça-se!” e prossegue 
na particular sedimentação que confere 
espessura à narrativa da história – da sua 
própria e da outra, mais geral, a que inexo-
ravelmente pertence.2 

Deste modo, intervir na Casa Grande é, 
antes de mais, uma ação consciente3 sobre 
algo que existe no lugar a priori. Segundo 
Sola-Morales:“todo o problema de intervenção 
é sempre um problema de interpretação de uma 
obra de arquitetura já existente” 4 e, por isso, o 
gesto arquitetónico não se consagra numa 
tábua rasa como aconteceria num terreno 
virgem, brandamente lacrado. A casa sub-
siste como uma folha escrita, imensamete

1. HÉLDER, Herberto. O corpo, o luxo, a obra. Lisboa: Assírio e Alvim, 1977, p. 21.
2. Entevista de José Salgado a Álvaro Siza, “A casa em Roberto Ivens”. Porto: Ed Casa da Arquitectura, outubro, 2011. 
3 ELLIOT, T.S. “Tradición and the individual talent: The Sacred Wood” in Black and White. Miami: Miami University, 1988, p. 7: 
“(…) Mas a diferença entre o presente e o passado é que o presente consciente supõe uma consciência do passado com uma profun-
didade e extensão que a própria autoconsciência do passado não é capaz de mostrar”. 
4. SOLÀ-MORALES, Ignasi de. Intervenciones. Barcelona: Editorial Gustavo Gili SL, 2006, p. 15.
5. do latim palimpsestu: “pergaminho que se raspou para nele se escrever de novo”: manuscrito em pergaminho cuja escrita primi-
tiva foi apagada, através da raspagem dos carateres ou descoloração por meios químicos, para se lhe sobrepor novos escritos.
6. SOLÀ-MORALES, Ignasi de. op. Cit., p. 15.

rasurada, amolgada e amarelecida pelo 
tempo – um documento do homem e da 
vida, vetusto e sábio. Aqui, a simbiose que 
a arquitetura funda com a preexistência, 
dotando-a de uma nova vitalidade por 
meio da transmutação, compara-se mui-
to àquilo que os antigos designavam de 
“palimpsesto”.5 Do mesmo modo que eles 
aproveitavam o pergaminho enquanto ma-
téria existente, o Solar vem constituir um 
alicerce acolhedor de uma gramática mais 
contemporânea. 

Não obstante, ainda que a raspadura se 
embebesse de um extremo rigor e minú-
cia, não subtraía a possibilidade de adivi-
nhar os traços primitivos do manuscrito. 
Esta fórmula, onde indícios ancestrais se 
unem com o viço do novo registo impri-
me neste tipo de documento uma beleza 
e interesse inequívocos. A intervenção 
arquitetónica vem igualmente evocar um 
contacto, procura que “o edifício volte a dizer 
algo e que o diga numa determinada direção (…) 
A intervenção significa (…) interpretação e que 
estas interpretações podem ser diversas”.6

Intervir na Casa Grande
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“Creio que foi Stuart Mill o primeiro
 a falar da pluralidade das causas”.

BORGES, Jorge Luís. Atlas. Lisboa: Quetzal Editores, 2018.

Lucio Fontana na série “Expectations” in La Fotografia. Einaudi, da autoria de Ugo Mulas, Turim, 1973.
Imagem obtida: https://www.italianways.com/the-agreement-between-lucio-fontana-and-ugo-mulas/.

3.2.1 | RASPADURA: ENTRE O ESSENCIAL E O INDISPENSÁVEL
     [MORE with LESS]

O ímpeto primordial ao intervir 
no Solar foi conservar, sempre 
que possível, a estrutura existen-

te, uma vontade que é extensiva a toda a 
Quinta da Agrela. O desafio de qualquer 
boa intervenção incide-se no encontro de 
premissas que fundamentem um equilíbrio 
entre o que já lá se apresenta e aquilo que 
se propõe, pois nem tudo alberga o mes-
mo valor e este mesmo desígnio de valo-
rização sustém-se numa multiplicidade de 
causas. A questão que se incide neste ins-
tante, ao interceder na casa, preside exata-
mente em compreender o que merece ou 
não ser preservado e que desígnios funda-
mentam tal critério, uma vez que “não existe 
consequentemente um valor de arte absoluto, mas 
unicamente um valor de arte relativo”.1 Afinal 
qual o limite que delinea o que é essencial 
ou que é dispensável na Casa, admitindo 
que “demolir e construir de novo é uma perda 
múltipla em termos de custos materiais e sociais”.2

“Cada ser vivo só pode ser saudável, 
forte e frutífero dentro de um horizonte; 

se é incapaz de traçar um horizonte ao 
seu redor (...) assim adoece com menor 

ou maior rapidez até acabar num fim pre-
coce. A serenidade, a consciência limpa, 

o feito feliz, a confiança naquilo que está 
para vir – tudo isto depende (...) da exis-

tência de uma linha que separe o visível e 
claro, do irrevelável e escuro”.3

1. RIEGL, Aloïs. “O culto moderno dos monumentos” in CHOAY, Françoise. As questões do património. Antologia para um 
combate. Lisboa: Edições 70, 2018,  p. 190.
2. MENDES RIBEIRO, João in Arqa nº 82 e 82: Acções Patrimoniais. Lisboa: Futurmagazine, julho/agosto, 2010, p. 26.
3. NIETZSCHE, Friederich. “Da utilidade e desvantagem da História para a Vida” in Obras Incompletas. São Paulo: Ed Abril 
Cultural, 1983, p. 60.
4.  NIETZSCHE, Friederich. Op.cit., p. 60.
5. NIETZSCHE, Friederich. Op.cit., p. 70. 
6. NORBERG-SCHULZ, Christian. Intenciones en Arquitectura. Barcelona: GG Reprints, 1998, p. 94. 
7. FERRAZ, Marcelo Carvalho – Arquitetura Conversável. Beco do Azougue; Rio de Janeiro, 2011; p. 210 

Nietzsche apresenta uma posição de afas-
tamento dos “homens supra-históricos” que 
defendem “a felicidade atrás da montanha e 
cuja direção eles caminham”, acrescentando 
que “numa certa desmedida de história, a vida 
desmorona e degenera, e por fim, com essa dege-
neração, degenera também a própria história”.4 
Pode-se afirmar que o valor vitalício das 
coisas se debruça sobre um horizonte e 
impele a “tentar legitimar o sentido da existência 
como que a posteriori, propondo (…) um fim, 
um alvo, um para quê”.5 Um acervo de pensa-
mentos que elogiam o cariz útil das coisas. 
O arquiteto Fernando Távora acrescenta-
ria ainda que: 

“se a arquitetura é a organização dos 
espaços internos preocupada com a vida 
dos homens, esta só poda ser correta na 

medida em que tais espaços satisfaçam as 
necessidades e funções para que foram 

criados”.6 

Segundo este, a função é uma condição 
chave que deve imperar no gesto arqui-
tetónico, sem ela o espaço tem tanto de 
ineficaz como de irresoluto. Uma alterna-
tiva que, ao invés de comprometer a pré-
-existência, torna-a “força inventiva que deve-
mos mobilizar (…) não podemos preservar tudo, 
lembrar de tudo, como Funes, o memorioso, de 
Jorge Luis Borges. Afinal, o que seria da memória 
sem o esquecimento? ”.7
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 “First Station” da série Stations of the Cross, por Barnett Newman, 1958. 
Imagem obtida https://de.phaidon.com/agenda/art/articles/2018/july/04/barnett-newman-s-creative-heart/

*Palavras de NEWMAN, Barnett em excerto de  Henry Luce Foundation; texto retirado  de https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/barnett-newman. 

“Espero que a minha pintura tenha o impacto de dar a alguém 
como me deu a mim o sentimento da sua própria totalidade, da 

sua própria separação, da sua própria individualidade”.*

 [ AÇÃO ]

Comece-se então pela(s) planta(s);

Norberg-Schulz declara que “(…) as rela-
ções entre os elementos são mais importantes que 
os próprios elementos (…)”.8 Seguindo esta 
ideia, o resultado do conjunto torna-se 
mais importante que cada parte observada 
individualmente e, como tal, o significado 
de um objeto consiste – mais do que na 
sua constituição – nas relações que estabe-
lece com os outros. Neste instante não se 
pretende uma fundamentação individual e 
detalhada acerca dos elementos existentes 
que elaboram cada piso (isso já o fizemos 
anteriormente), faça-se antes um esforço 
de abstração como aquele que exige um 
quadro de Barnett Newman ou Piet Mon-
drian, atendendo ao resultado da reunião 
das partes – a composição. 

Tal apologia perceptiva permite-nos “sub-
ministrar a informação” para que sejamos ca-
pazes “de atuar de maneira correta”,9 aliás, a 
sensibilidade para um arquiteto provém do 
exercício da “maneira de ver as coisas, a pro-
fundidade de olhar e observar (…) os arquitetos 
recebem treino específico para ter o que chamamos 
de sensibilidade (…) ferramentas que ajudam a 
decidir o que se deve fazer e a direção que se deve 
seguir a cada momento”.10 Deste modo a per-
cepção é tudo menos uma recepção passi-
va de impressões. A partir da contempla-

8. NORBERG-SCHULZ, Christian – Intenciones en Arquitectura. GG Reprints; Barcelona, 1998; p. 94.
9. NORBERG-SCHULZ, Christian – op. Cit., p. 21. 
10. “Álvaro Siza: 2001-2008” in El Croquis nº 140. Madrid, 2008; p. 24.
11. NORBERG-SCHULZ, Christian – op. Cit.; p. 109: (tradução livre) “A palavra semântica denota a relação entre o sinal e o que 
o designa.”
12. KADINSKY, Wassily – Gramática da Criação. Edições 70; Lisboa, 1998: p. 15.
13. KADINSKY, Wassily – op. Cit.; p. 18.

ção das respetivas plantas, deduz-se uma 
certa inquietude, um rivalizar de forças. 
A dissonância da relação semântica11 é pro-
mulgada sobretudo pelo contraste estabe-
lecido entre os elementos estruturais e os 
restantes elementos não-participativos da 
estrutura.

Enquanto os primeiros manifestam o seu 
teor essencial assinalado pelas respetivas 
paredes pétreas/massivas que alicerçam o 
edifício, os restantes dispositivos, que não 
participam na estrutura, não dissimulam 
a sua fragilidade construtiva e o evidente 
desenho arbitrário. Segundo Wassily Ka-
disnky:

 “(...) não deveremos procurar êxito 
de uma determinada forma”.12 (…)

“O essencial não é a questão da forma, 
é saber se ela nasceu ou não de uma ne-

cessidade interior. A liberdade exprime-se 
no esforço do espírito para se libertar das 
formas que já cumpriram o seu papel – as 

formas antigas – e criar novas, 
infinitamente diferentes”.13

O processo de libertação é um ato promis-
sor: retiram-se e re(põem-se) elementos, 
formula-se um jogo de avanços e recuos, 
até compreendermos aquilo é indubitavel-
mente essencial. Ao assumirmos que to-
dos os elementos que aparentem a desva-
lorização do objeto devem ser revogados, 
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Piso 2

Piso 1

Piso rdc

“The Bull” da série Litographs, por Pabo Picasso – 1945 
Imagem obtida em :https://www.dailyartmagazine.com/pablo-picassos-bulls-road-simplicity/.
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todas aquelas paredes toscas e débeis, que 
não governam a estrutura do edifício – não 
essenciais – são retiradas. 

Por consequência, ao projetarmos vertical-
mente esta ação, todos os acessos verticais 
até ali então implantados, suprimem-se 
igualmente. Este primeiro gesto, sugere 
logo uma composição bem mais clara do 
que a sua antecedente. Impera a clareza 
original atribuída pela relação geométrica 
dos espaços escavados na pedra14, aprazí-
vel aos olhos de quem a contempla, afinal 
“a tendência para a ordem revela-se um sinónimo 
da nossa atração pela vida”.15 

É certo que aquilo que deve ser ou não 
considerado essencial vai muito além da 
lógica planimétrica até então formulada. 
No entanto os limites espaciais que agora 
se apresentam revelam-se bem mais aptos 
para pensar/receber uma intervenção. A 
conduta arquitetónica é proclamada a par-
tir das relações vigentes do programa de 
cohousinhg, e por isso, todas as mutações 
conseguintes vão refletir intenções que 
propalam este sentido. Assim, o termo 
“essência” vai além do preceito da relação 
formal dos espaços, sustém-se no desvelo 
para com os futuros habitantes, pensa-se 

14. ZEVI, Bruno. Saber ver a Arquitectura. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 2000, p. 19-20: “A arquitectura é como uma grande 
escultura escavada, em cujo interior o homem penetra e caminha”. 
15. BOTTON, Alain de. A Arquitectura da Felicidade. Alfragide: Ed. D.Quixote, 2017, p. 202.
16. BOBARDI, Lina in documentário “Lina Bobardi” dirigido por MICHILES, Aurélio. Brasil: Instituto Lina Bobardi e PM, 1993: 
“Há um certo gosto de vitória e encanto na condição de ser simples. Não é preciso muito para ser muito”.
17. BAEZA, Alberto Campo. La Idea Construída: la arquitectura a la luz de las palabras. Colégio Oficial de Arquitectos de Madrid 
(COAM); Madrid, 1996, p. 40.
18. BAEZA, Alberto Campo. op. Cit., p. 41: “Essencialidade (…) não é um ismo, um purismo, um minimalismo, é precisão, algo mais 
que a mera questão da forma, é uma ideia construída, é poética, é mais com menos”.
19. ROHE, Mies van der in GUIRAO, Cristina Gastón. Mies: el proyecto como revelación de lugar. Barcelona: Fundación Caja 
Arquitectos, 2005, p. 18.
20. ROHE, Mies van der in GUIRAO, Cristina Gastón. Mies: el proyecto como revelación de lugar. Barcelona: Fundación Caja 
Arquitectos, 2005,  p. 19.

na simplicidade16 espacial capaz de traduzir 
as necessidades e exigências dos indivídu-
os. Pode-se afirmar que a nossa interven-
ção se sustém na ideia introduzida pelo 
arquiteto Campo Baeza:

“(…) é a tradução das ideias, com maior 
riqueza conceptual, através do número

exato de elementos, que tornem possível 
o seu melhor entendimento. Algo mais 

profundo e positivo que um 
mero minimalismo”.17

Ou seja, a essencialidade é a precisão – 
reunir o máximo com menos – supera a 
mera noção formal, distancia-se do mini-
malismo, “do ismo, purismo”.18 Concomitan-
temente, não nos equivoquemos com a 
famosa ideia “Less is More” difundida por 
Mies Van der Rohe, em que o próprio re-
corre ao mínimo de elementos físicos na 
concepção projetual, perseguindo aquilo 
que veio a designar de “organismo construtivo 
(….) como determinação do sentido e proporção 
das partes e sua relação com o todo (…) uma 
ordem em que cada objeto outorga o seu sítio”.19 
Para o arquiteto, tal como “a natureza começa 
peça a peça, também o homem deve criar assim 
o seu próprio mundo deixando que os elementos 
participem e revelem a sua própria forma”.20 Por 

outro lado, fazer mais com menos é uma 
apologia transversal ao equilíbrio, à sim-
plicidade, à depuração e clarificação dos 
excessos regulados pelo mínimo, ainda 
que para esse fim não evoquemos a coluna 
miesiana. 

“A essência do trabalho de arquitetura
 é uma relação orgânica entre conceito e 
forma. As peças não podem ser subtraí-
das ou adicionadas sem interferir com as 

propriedades fundamentais”.21

Neste instante, face à raspadura das plan-
tas, a questão que nos surge é: como po-
deremos incluir na preexistência uma nova 
informação essencial para responder ao 
programa, isto é, se esse fundamento exis-
te como estamos certos de que o encontra-
mos? É uma interrogação que acompanha 
todo o projeto e se estende além dos limi-
tes da casa. 

21. HOLL, Steven. Anchoring. New York:  Princeton Architectural Press, 2007, p. 10.
22. ROHE, Mies van der in GUIRAO, Cristina Gastón. Mies: el proyecto como revelación de lugar. Barcelona: Fundación Caja 
Arquitectos, 2005; p. 15.

Perante o processo, somos confrontados 
a fazer e desfazer o que está feito. É ne-
cessário recuar para desvendar e entender 
os limites entre clareza e complexidade, 
parcimónia e excesso. O processo elucida-
-nos, impele-nos a reverter ou ir em busca 
de algo importante que se dissipou. Só a 
partir dele é permissível tomarem-se deci-
sões, afinal “(…) a arquitetura é a consumação 
espacial de uma decisão intelectual”.22

Pavilhão de Barcelona, de Mies 
van der Rohe – 1929

Imagem obtida: https://miesbcn.com/
the-pavilion/images/#gallery-52
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“(...) Descobri uma grande verdade”, diz ele, “a de saber que os seres humanos habitam, 
e que o sentido das coisas para eles muda de acordo com o sentido de sua casa”.*

Pride and Prejudice, dir. Joe Wright, 2005.
 Imagem obtida em:  https://br.pinterest.com/mvhermosura/pride-prejudice/?autologin=truev

*Antoine Saint- Exupéry in BACHELARD, Gaston. A Poética do Espaço. São Paulo: Martins Fontes, 1993.

O título paradoxal aqui atribuído, 
inspirado na obra de Gilles Bar-
bey, pressupõe uma aproximação 

estreita entre os valores do habitar e a pró-
pria intervenção no Solar da Agrela. En-
tende-se que a “(...) reforma arquitetónica da 
habitação é o primeiro esforço que ela deve atingir 
para inaugurar um meio específico para a realiza-
ção do seu bem estar”,1 e uma vez adoptado o 
programa de cohousing no solar, os termos 
coletivo e privado constituem-se as principais 
diretrizes da organização habitacional do 
mesmo. 

Norberg-Schulz diz-nos que “(...) o que se 
deduz das experiências da vida diária – onde a 
arquitetura participa na maioria das atividades 
– é que esta resulta mais do que um jogo de for-
mas”2. O modo como as diferentes áreas 
se manifestam na casa terão uma grande 
influência na dinâmica quotidiana dos seus 
habitantes. Para responder de um modo 
eficaz ao equilíbrio entre as partes, torna-
-se necessário, antes de qualquer concreti-
zação formal, tomar consciência de quais 
os setores destinados ao domínio coletivo 
(social) e ao domínio privado (íntimo). 

Sendo que para “(...) criar qualquer ordem (...)
necessitamos um método adequado à sua produ-
ção”, considerou-se pertinente proceder à 
esquematização3 com o intuito orquestrar 
o íntimo e o social, iniciando esta reflexão 
sobretudo com recurso às plantas. O des-

1. BARBEY, Gilles. L’ Évasion Domestique: Essai sur les relations d’affectivité au logis. Lausanne: Presses polytechniques et uni-
versitaires romandes, 1990, p. 62.
2. NORBERG-SCHULZ, Christian. Intenciones en Arquitectura. GG Reprints; Barcelona, 1998, p. 56.
3. NORBERG-SCHULZ, Christian. op. Cit., p. 130. 
4. LE CORBUSIER. Towards a New Architecture. New York: Dover Publications, 1931, p. 2. 
5. BARBEY, Gilles. L’ Évasion Domestique: Essai sur les relations d’affectivité au logis. Presses polytechniques et universitaires 
romandes. Lausanne, 1990, p. 86.
6. BARBEY, Gilles. op. Cit., p. 87.

velo no tratamento das mesmas é determi-
nante e precede qualquer outro gesto ver-
tical ou tridimensional, pois, como afirma 
Le Corbusier: 

“A planta é geradora. Sem ela, temos uma 
falha de ordem e indisciplina. A planta 

alberga em si a essência da sensação. Os 
grandes problemas do amanhã, promul-
gados pelas necessidades coletivas, sub-
metem à questão da planta a uma nova 

forma”.4

Conscientes da sua importância, pode-
-se afirmar que “as noções de familiaridade e 
de intimidade se encontram intrinsecamente re-
lacionadas com a apropriação do espaço”.5 Tal 
premissa encontra-se bem presente ainda 
na lógica ancestral heráldica promulga-
da na casa, já referida anteriormente, e à 
qual Barbey designa de “regime residencial”. 
Este consiste numa coerência habitacional 
ordenada segundo o uso das classes por 
meio de três categorias de espaço: os desti-
nados à recepção social, os direcionados à 
própria família e finalmente os destinados 
ao serviço da casa. Estas subministrações 
privilegiavam a qualidade das áreas íntimas 
da família e a sua interação com a alta so-
ciedade por meio de amplos e magnificen-
tes espaços, permitindo-lhes uma grande 
liberdade de ação.6 

Paralelamente, definia-se um distancia-

3.2.2 | A INVASÃO DOMÉSTICA
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mento deliberado dos serventes da casa 
através da formulação de setores mera-
mente destinados ao serviço, sendo que 
muitas vezes os criados eram alojados no 
exterior da grande habitação. No que re-
mete ao Solar da Agrela constatou-se, já 
anteriormente, que ela é igualmente deten-
tora deste regime, podendo até dividir-se o 
solar longitudinalmente em dois gestos: o 
lado frontal (este) destinado à burguesia e 
o lado tardoz (oeste), dirigido à zona do-
méstica da casa.

É certo que estas repartições hierárquicas 
estão ultrapassadas e até findam ironica-
mente contrárias ao nosso intuito, sendo 
que “a arquitetura é uma arte de suporte e um 
suporte para a vida, uma estrutura que a estru-
tura (…) a sua condição de permanência muitas 
vezes força o edifício a assumir diferentes usos; de 
certa forma, é a sua capacidade de responder a 
essas demandas que nos dá a medida da sua atem-
poralidade (…) e é importante que a arquitetura 
permita que a vida se desenvolva naturalmente”.7

Não obstante, esta ideia de “casa dividida” 
foi determinante para se estabelecerem os 
novos setores do programa. Somos desde 
logo induzidos à noção de “continuidade” 
do projeto, cujos arquitetos Aires Mateus  
– detentores de uma obra também de-
marcada sobre a preexistência – definem 
como:

7. MATEUS, Aires. “Aires Mateus: 2002-2011” in  El Croquis nº 154. Madrid: 2011, p. 8.
8. MATEUS, Aires. op. Cit., p. 8.
9. aconselha-se a consulta do trabalho de VITORINO, Marta. Cohousing: estratégias de desenho e escalas do habitar em co-
mum. Porto: Dissertação de Mestrado em Arquitetura na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 2017.
10. VITORINO, Marta .Op. cit., p. 80. 
11. ELEB, M. e BENDIMÉRAD, S. “Ensemble mais séparément, les lieux de la cohabitation”. Paris: Leroy Merlin Source, No. 14, 
2015, p. 25.: “Os espaços comuns de uso partilhado têm diferentes qualidades e características. Estes podem ser espaços exteriores 
ou intermédios como os jardins, o hall de entrada, os terraços, as salas comuns (de todos os tipos), as salas para serviços (lavandaria) 
ou polivalentes, ou espaços no interior, com compartimentos ditos intersticiais, de cozinha, wc, estar, e de refeições.”.

“(...) aqueles que, devido a uma deter-
minada condição inerente ao problema 

que apresentam, servem como pontos de 
partida num campo de pesquisa limitado. 
São encomendas com responsabilidades 

diferentes, das quais se exploram questões 
tipológicas ou construtivas. Às vezes, 
ocorre em contextos históricos com 

restrições patrimoniais ou programas fun-
cionais muito rígidos, que frequentemente 

produzem soluções mais energéticas”.8

Assim, o solar “repartido” tornou-se uma 
pista energética, um ponto de partida mais 
consciente para a compor o esquema ha-
bitacional final, não subtraindo, contudo, 
uma panóplia de tentativas. Paralelamente, 
perante os exemplos de projetos de cohou-
sing existentes,9 conclui-se que a lógica de 
organização inclui: 

1) núcleos privados10, que emergem como 
pequenas habitações incluídas numa gran-
de unidade habitacional, pois albergam 
áreas de estar, salas de banho, quartos e 
cozinha; 2) as áreas coletivas11, por sua vez, 
oferecem espaços de reunião tais como sa-
las comuns (com ou sem cozinha), espa-
ços de lazer e também setores de serviço, 
como lavandaria e casa de banho.

Seguindo estes princípios e confrontando-
-os com o nosso objeto, as questões que 
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Primeiros ensaios para  a (re)organização dos espaços no Solar da Agrela.
Imagem da autora. 
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setor
nobre

setor
coletivo

setor
doméstico

setor
privado

Organização arcaica Proposta de organização 
contemporânea
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Estudo acerca da distribuição dos espaços coletivos vs privados.
Imagens da autora.
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se impõem imediatamente são: onde situar 
as áreas comuns? Onde dispor os núcleos 
privados? Por decalque, consideramos que 
o vetusto setor burguês seria destinado aos 
núcleos privados e o setor doméstico po-
deria abarcar com as novas áreas sociais. 
Perante os diversos esquemas concretiza-
dos, com recurso sobretudo a esquissos, a 
prioridade foi sempre encontrar uma or-
ganização que otimiza-se/maximiza-se a 
oferta privada, sem por isso desvalorizar o 
setor social. 

Não obstante, a aspiração à continuidade 
da casa dividida encontrou as suas restri-
ções, como afirma o arquiteto Távora “con-
tra o que o homem por vezes pensa, as formas que 
ele cria, os espaços que ele organiza não são criados 
ou organizados em regime de liberdade total, mas 
antes profundamente condicionados por uma soma 
infinita de fatores, alguns dos quais o homem tem 
plena consciência e agindo outros inconscientemente 
sobre ele”.12 Fatores estes que devem ser de-
liberados com desvelo e refletidos, como 
veremos, caso a caso.

No rés-do-chão, seguindo parcialmente 
as premissas enunciadas, as alas que anti-
gamente (p.140) integravam parte das ca-
valariças, irão albergar os novos núcleos 
habitacionais. Por consequência, o velho 
átrio central de entrada perfilhará um cariz 
coletivo enquanto sala comum, resgatando 
as reminiscências do seu sentido receptor, 
de “boas-vindas”.  Se considerarmos a sala 
oposta a este último (a poente), imedia-
tamente compreendemos que a relação 
estabelecida entre ambos, enquanto áreas 
comuns, vem promover certa uma perme-

12. TÁVORA, Fernando. Da Organização do Espaço. Porto: FAUP Publicações, 2006, p. 21.

abilidade na casa. A sensação de opacida-
de e solidez impassível do grande volume 
é desvanecida, flexibilizando um percurso 
desde o pátio nobre que atravessa o edi-
fício até encontrar o âmago do complexo 
(ou vice-versa). No lado poente, ao invés 
de se seguir escrupulosamente a lógica da 
“casa repartida”, cuja zona tardoz seria total-
mente direcionada às áreas serviços, consi-
derou-se viável dirigir apenas uma parte a 
estes, permitindo que a restante área (mais 
a norte) pudesse acolher também núcleos 
de habitação. 

Já no primeiro piso, a disposição é mais 
linear: as habitações ocupam divisões a nas-
cente e as áreas públicas emergem espelha-
das longitudinalmente a estas. Nestas últi-
mas, observam-se certos dispositivos, tais 
como a grande boca da lareira e um antigo 
lavatório implantados nas velhas cozinhas 
que, de algum modo podem vir a ser evo-
cados ativamente na casa, não suscitando, 
assim, qualquer tipo de delapidação ou 
museificação dos mesmos. 

Pretende-se ainda, no espaço central a po-
ente, devolver o antigo vazio do edifício, 
devolvendo-lhe novamente a nobreza da 
loggia, de momento obstruída por blocos 
de alvenaria. O intuito é revigorar o seu 
sentido ancestral sem, contudo, ocultar a 
sua contemporaneidade, ou seja, ao invés 
de recuperamos miméticamente os antigos 
arcos, a aberturas poderão ser dotadas de 
um desenho mais ortogonal, pressupondo 
subtilmente uma certa abstração/contraste 
entre a novidade das formas e os restantes 
elementos. 

Ainda neste andar, há uma área que não 
pode ser descurada: a grande sala nobre. 
Esta constituiu sempre a ala mais emble-
mática do solar, notabilizada pelos seus 
elementos atualmente esmorecidos. As-
sim, conclui-se que a revitalização e pre-
servação da sua natureza espacial é irrevo-
gável. Segundo Alain de Botton:

 “(...) de forma indireta, contamos que 
o que nos rodeia encarne os estados 

de espíritos e as ideias que respeitamos e 
que, depois, no-los recordem. 

Esperamos que os nossos edifícios 
nos apoiem, como uma espécie 

de molde psicológico, numa visão 
de salutar de nós próprios”.13 

Resgatar aquele espaço vem, deste modo, 
salvaguardar a sua qualidade heráldica ori-
ginal e, uma vez que a nobreza foi sem-
pre propriedade fundamental da casa, não 
existe qualquer vertigem no resgate do seu 
sentido, da sua mnemónica. 

Atendendo novamente ao quinhão oeste, 
no segundo piso, considerou-se reverter 
aqueles espaços (que outrora apoiavam 
serviçalmente a casa) em espaços de aco-
lhimento de núcleos habitacionais – uma 
exceção à lógica proeminente, até então 
perseguida, em prol da maximização do 
alojamento. Realça-se que o lado este do 
solar não espelha verticalmente o segundo 
andar e, por isso, toda aquela área é dotada 
de duplo pé-direito. Não obstante, os alo-
jamentos do piso nobre emergem nas laterais 

13. BOTTON, Alain de.  A Arquitectura da Felicidade. Alfragide: Ed. D. Quixote, 2017, p. 117.
14. GRACIA, Francisco de. Construir en lo construido: la arquitectura como modificación. Madrid: Nerea, 1996, pág. 310.
15. TÁVORA, Fernando. Da Organização do Espaço. Porto: FAUP Publicações, 2006, p. 14.

e a eixo da grande sala, reiterando o prin-
cípio de posicionamento do piso inferior 
do rés do chão. Com o ímpeto de regular 
as dimensões verticais entre habitações e 
promover, do mesmo modo, o acréscimo 
destas áreas, é delineado um segundo piso 
no lado nascente. Este é dirigido apenas às 
salas laterais intermédias a norte/sul do se-
tor, não comprometendo, assim, os limites 
da sala nobre. Embora esta opção elimine 
uma parte dos tetos de masseira – por si 
só bastante degradados – acredita-se que 
“a continuidade” que esta intervenção pro-
cura “não é redundante mas homogenizadora”, 
favorece “a presença de elementos exceção que 
atuam como agentes de uma dialética reformadora 
e criativa”.14 

—

“(...) O homem (...) tem como fim a cria-
ção da harmonia do espaço, considerando 

que a harmonia é a palavra que traduz 
exatamente equilíbrio, jogo exato de 

consciência e de sensibilidade, integração 
hierarquizada e correta de fatores”.15

Um dos grandes desafios em projetar num 
contexto que detém por base uma lógica 
de habitar antiga, prende-se exatamente 
com o facto de já existirem limites. Neste 
processo de transformação, a nossa inter-
venção surge como resposta a um lugar 
que, em si mesmo, condiciona tanto o 
desenvolvimento do projeto como o seu 
resultado final. Assim, o projeto procura, 
invariavelmente, estabelecer um impor-
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Piso 2
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Piso rdc

“Trace Painting”, por Clay Ketter 
— 1996.

Imagem obtida em: http://www.artnet.
com/artists/clay-ketter/trace-painting-
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tante vínculo entre os diversos elementos 
que formam uma composição, fomentan-
do uma relação de interdependência entre 
a nova intervenção e a pré-existência que 
valoriza o conjunto e possibilita que ambas 
se alimentem reciprocamente, sem que ne-
nhuma ceda a sua autonomia.16

A ideia do projeto passa por conjugar, si-
multaneamente, os elementos/característi-
cas da arquitetura pré-existente e os ges-
tos contemporâneos que definem a nova 
arquitetura. No fundo pretende-se “(…) 
contribuir para a prossecução da vida já longa do 
velho edifício, conservando e reafirmando os seus 
espaços mais significativos ou criando espaços de 
qualidade resultantes de novos condicionamentos 
programáticos”.17 

Porém, esta relação não deve ser fragmen-
tária, mas perseguir uma arquitetura com-
plementar cujas partes se referem a si mes-
ma18. A estratégia passa por manter vivo o 
testemunho histórico através de um exer-
cício de projeto que prevê, no sentido de 
promover a continuidade do seu uso, a sua 
reutilização. Procura-se uma adequação da 
arquitetura da contemporaneidade ao con-
texto rural existente, uma arquitetura de 
sobreposições que se almeja totalmente in-
tegrada num determinado contexto. Como 
afirma Fernando Távora: 

16. GRACIA, Francisco de. Construir en lo construido: la arquitectura como modificación. Madrid: Nerea, 1996, p. 225: “(…) É aqui 
onde podem medir-se as possibilidades reais de uma intervenção dialética na qual o novo e o velho assumem papeis quilobrados e 
onde a nova arquitetura aceita o desafio da história sem necessidade de voltar às formas do passado”. 
17. Fernando Távora, Pousada de Santa Marinha da Costa, Arquitectura, citado por Manuel Mendes. Da intervenção na cidade 
histórica – longa duração e desenho, pág. 11. 
18. GRACIA, Francisco de. Construir en lo construido: la arquitectura como modificación. Madrid: Nerea, 1996, p. 156. 
19. TÁVORA, Fernando. “Pensieri sull’ Architettura” in Casabella nº678. Milano: Elemand, Maio, 2000, págs. 14-17, (disponível 
em: https://www.revista- punkto.com/2016/07/a-relacao-entre-teoria-e-pratica-em.html).
20. PORTAS, Nuno. A arquitectura para Hoje: Evolução da Arquitectura Moderna em Portugal. Lisboa Livros Horizonte, 2008, 
p. 95.

“Um edifício deve estar perfeitamente 
integrado com o lugar, a gente deve sen-
ti-lo como próprio: uma arquitetura que 

permanece no lugar de origem de uma 
forma natural, não espetacular. 

Um fazer simples e natural: é uma ideia 
minha orientadora, muito elementar dada 

a minha pouca predisposição 
a intelectualizar”.19

Uma vez dispostas as áreas coletivas/pri-
vadas, é o momento de as adaptarmos às 
novas contingências contemporâneas. A 
contínua busca pela coerência da interven-
ção com o discurso praticado induz-nos à 
assunção de que a recuperação da estrutu-
ra arruinada do Solar da Agrela apenas faz 
sentido se nutrida por uma razão operativa, 
um estímulo programático vigente.

 Deste modo, recupera-se o principio da 
“conservação ativa, que se traduz na revitalização 
funcional desses ambientes «se podermos projetar 
neles as nossas estruturas sociais» e pela inclusão 
de novas estruturas que os não desconhece mas 
que também não se deixam absorver”.20 Por ou-
tras palavras, a nossa postura empenha-se 
na reapropriação das formas preexisten-
tes que “não recusam uma continuidade, [mas 
que] também não podem deixar de se distanciar 
formalmente da data sociocultural do ambiente 
preexistente, ao nível da modulação do espaço, da 

relação interior-exterior e, naturalmente, das téc-
nicas construtivas (...)”. Entende-se que esta 
intervenção, tanto na recuperação da es-
trutura arruinada como na busca do novo 
desenho, é guiada segundo o propósito 
de confronto da “cultura erudita com uma 
realidade social indigente e encontra na cultura 
popular sinais de síntese e possibilidades de con-
vergência”.21 Neste sentido, a seguinte refle-
xão visa informar uma resposta sinergética 
tendo como base estas noções expressas 
que, progressivamente, estabelecem uma 
síntese concordante ao nível da modelação 
espacial com as formas do passado.

Novamente, atenda-se às áreas previa-
mente direcionadas aos espaços coletivos, 
começando pelo rés-do-chão. Aqui optou-
-se por estabelecer parte dos serviços co-
muns – lavandaria, arrecadação, arrumos 
– a sudeste do edificado, aproveitando a 
ventilação natural e a proximidade dos 
acessos exteriores. A compartimentação 
dos diferentes espaços era irrevogável, 
dada a natureza das suas funções, no en-
tanto, procuramos que os restantes setores 
comuns se mantivessem fiéis, sempre que 
possível, às amplitudes delineadas a par-
tir dos contornos estruturais do Solar. O 
átrio é adaptado a uma sala comum e man-
tém os seus limites originais, propalando 
a ideia de que “não é necessário destruir para 
transformar”.22 Como refere Eduardo Souto 
de Moura: “o que é fascinante é a mudança no 
uso. Um edifício pode ser criado para um propó-
sito específico e, em seguida, evoluir para atender 

21. BANDEIRA, Pedro; TAVARES, André. “Só nós e Santa Tecla” in Só nós e Santa Tecla: a casa de Caminha de Sergio Fernan-
dez. Porto: Dafne, 2008, p. 8.
22. VIEIRA, Álvaro Siza. “Oito Pontos” in 01 Textos. p. 27.
23. Fernando Távora, Pousada de Santa Marinha da Costa, Arquitectura, citado por Manuel Mendes, Da intervenção na 
cidade histórica – longa duração e desenho, pág. 11.

às diferentes necessidades contemporâneas. Há um 
processo que é muito absorvente, descobrir como 
uma prensa de azeite, por exemplo, pode tornar-
-se num lugar para uma sala com um bar, como 
dependências agrícolas podem-se transformar em 
casas [...] Esta mudança de uso não necessita de 
qualquer intervenção. O desafio é como a arquite-
tura vai responder.”

Este sentido é igualmente expresso no piso 
nobre. Aqui, uma parte dos espaços coleti-
vos já se revelavam, na sua origem, de tal 
modo consolidados que, para não compro-
meter os mesmos, foi necessário afirmar 
“(...) mais as semelhanças e a continuidade do que 
cultivar a diferença e a ruptura”.23 A título de 
exemplo, aparece-nos a antiga sala nobre 
à qual admitimos a íntegra preservação do 
seu cariz original e a velha cozinha, cuja 
grande lareira vem até condicionar a lógi-
ca de acessos do solar. Nesta última, ten-
teou-se preservar a amplitude original do 
espaço e os seus objetos que porventura 
potenciam, ainda hoje, uma certa utilida-
de. Não obstante, optou-se por resgatar a 
sala a sul, contígua à mesma, incluindo-lhe 
um espaço de confecção mais adaptado 
às lógicas da contemporaneidade e, neste 
sentido, a velha cozinha torna-se lugar das 
refeições. 

Dando continuidade à leitura longitudinal, 
observa-se que o resgate da loggia propor-
ciona uma qualidade flexível do seu uso, 
dando a hipótese de estender a zona de 
refeições e estabelecer-se um lugar de con-
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Alguns ensaios de organização do setor privado e respetiva solução final. Esquemas da composição dos módulos de organizam o setor privado e sua relação com o desenho da preexistência. 

PROCESSO:

4. O Privado: Criação do Mó-
dulo Base e Duplex enquanto 
dispositivos organizadores do 
setor privado.

MÓDULO BASE DUPLEX

2 quartos c/ 1 wc partilhado + 
1 espaço comum

módulo base  +  
2 quartos c/ 1 wc partilhado 

construído

demolido

quarto

área comum

Piso 1
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experiência em comunidade, ela pode exis-
tir e preconizar-se eficazmente na esfera 
social. Não osbtante, a aspiração à solidão 
é uma necessidade inerente ao homem 
que, por sua vez, caracterizar os espaços 
que este vem ocupar e conjeturar uma am-
pliação das relações quotidianas existentes 
na casa. 

“Temos a impressão de que toda a procu-
ra direta pretende alimentar esse espaço 

que convoca a essência do homem, prin-
cipalmente no que diz respeito a «habitá-

-lo», que permanece ainda um dos modos 
universais de relacionamento do homem 

com seu ser no mundo”.25

No caso específico do projeto, cada quar-
to é definido pela divisão do espaço maior 
resultante da disposição do volume e, a 
partir de seu eixo, divide-se o espaço que 
resulta simétricamente em dois quartos. 
Como se pode constatar, a busca pela es-
sência é um gesto predominante na nossa 
ação projetual. Neste sentido, os elemen-
tos que compõem o interior do quarto 
serão também reduzidos ao essencial, ao 
imprescindível. 

O objeto que protagoniza a ocupação es-
pacial é a cama, símbolo da unidade máxi-
ma de intimidade no quarto que encerra 
em si o conforto e o confronto com o eu 
interior.“(...) O que ocorre neste «mundo inte-
rior» é o sentimento e  pensamento, tradicional-
mente designado de idealismo de reflexão. Des-

25. SALIGNON, Bernard. Qu'est-ce qu'habiter?. Paris: Éditions de La Villette, 2010, p. 20.
26. TEYSSOT, Georges. “Diseases of the domicile” in MIT Press nº6. Cambridge: 1998, p. 30. 
27. PERROT, Michelle. História dos Quartos. Lisboa: Teodolito, 2012, p. 152.  
28. TEYSSOT, Georges. “Diseases of the domicile” in MIT Press nº6. Cambridge: 1998, p. 30.  

ta forma, o espaço interno torna-se o espaço de 
reflexão”.26 De facto, a ideia de projetar o 
íntimo em consonância com a invocação 
exclusiva de elementos essenciais – neste 
caso a cama e o armário à entrada – pode 
ser comparável ao conceito de cela, tal 
como as desenhadas por Le Cobusier em 
La Tourette.

“Claro que uma cela não é um quarto, 
mas na sua austeridade de depuração, 

esboça algumas das suas características: 
a solidão, a separação, a disciplina, mas 

também o arranjo mínimo, a proteção, a 
autonomia, o retiro, a parte noturna da 

vida e de si mesmo”.27 

Além da cama, repare-se que nesta cons-
trução apenas surge mais um armário que 
– mais ou menos no sentido literal – fun-
ciona como guardador de memórias, pois 
sustenta e reforça uma identidade própria, 
possível e manifestada através da apro-
priação espacial. Desde o quarto, a relação 
com o outro ocorre por meio de dispositi-
vos entre28, como refere Georges Teyssot e 
que este designa de porta ou corredor. Se 
atentarmos ao desenho do setor privado, 
a presença das portas enquadra duas situ-
ações de relação com a comunidade: cole-
tivo/semi-privado e semi-privado/quarto. 

Bachelard reforça a qualidade destas estru-
turas enquanto materialização da dialética 
do aqui e do lá, um pensamento que alude 
à força da dicotomia interior/exterior. Limi-

vívio ou então o absoluto contraste no seu 
encerramento, transformando-a num lugar 
de repouso e contemplação – “espaço livre 
que se concretiza em espaços de geometria simples 
e elementar (…) Que tornam possível qualquer 
tipo de vida”.24 Seguindo este mesmo desíg-
nio, aparecem as duas generosas salas que 
rematam o edifício, que poderão servir de 
espaços de de leitura, de reunião ou apoiar 
outras dinâmicas, mediante os próprios in-
teresses dos residentes.

—

Na continuidade deste raciocínio, debru-
cemo-nos agora sobre a questão das ha-
bitações privadas, assim designadas pois 
constituem áreas encerradas e delimitadas 
a um determinado setor de habitantes da 
casa. Uma preocupação eminente no seu 
fundamento foi o valor de repetição en-
quanto estratégia de democratização das 
habitações, evitando sempre possível a dis-
paridade de serviços e comodidades, afinal 
todos os habitantes pertencem e formulam 
um único conjunto. 

Como tal, procurou-se uniformizar gestos 
de desenho partindo da definição de um 
módulo base. O mesmo desenha-se pela 
reunião de duas salas preexistentes, sendo 
que uma destas compõe a zona de quartos 
e a outra, a sala A primeira ocupa a sala 
de dimensões de maiores dimensões, fle-
xibilizando uma oferta mais equilibrada e 
generosa da oferta dos quartos. A regra 
criada neste setor parte das simples ideia 
de concentrar os serviços sanitários num 
único dispositivo – um volume – no qual 

24. BAEZA, Alberto Campo. A ideia construída. Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2013, p. 63.

dois quartos se vêm agregar. Uma vontade 
perseguida na concepção dos quartos foi 
a assunção do contraste entre a velha e a 
nova gramática do edifício, ou seja, assu-
mir a criação de um novo paradigma que 
não esmoreça a força da estrutura e respei-
ta-se qualidade dos elementos existentes. 
A solução é sintomática desta mesma ideia 
de contraste. Optou-se criar um volume 
sanitário, partilhável e de seviço ao setor. 
O desenho deste é deliberadamente des-
prendido da estrutura preexistente, e o seu 
enquadramento espacial serve de premissa 
para organizar as futuras áreas dos quartos 
e de distribuição. 

A partir dos estímulos dos limites exis-
tentes, experimentou-se evocar uma certa 
esbelteza longitudinal no dispositivo, ajus-
tando as dimensões dos serviços à essen-
cialidade da oferta. No final, o desenho 
deste novo volume, em simbiose com a 
sua disposição na estrutura, acaba por se-
torizar harmoniosamente os diferentes es-
paços resultantes e flexibilizar a partilha do 
uso do mesmo. Nesta definição geométri-
ca, parte-se para a definição do quarto. A 
sua resolução no contexto de habitação co-
letiva é fundamental, pois este é represen-
tativo do espaço de máxima privacidade 
do solar. Associada à ideia de comunida-
de está, apesar do seu aparente paradoxo, 
a ideia de reclusão. Este conceito adquire 
especial significado quando, por contraste, 
nos deparamos com a componente social à 
qual se pretende escapar. 

Não obstante, a busca de individualidade 
no solar não põe em causa o conceito e a 
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Piso 2

Piso 1

Piso rdc

PROCESSO:

5. Incorporar/Adaptar: Criação 
do Módulo Base e Duplex en-
quanto dispositivos organizado-
res do setor privado, com suite e 
adaptação ao PMR.

Piso 2

Piso 1

Piso rdc
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“Tendemos em focar nos destinos a toda a hora e esquece-
mo-nos dos espaços entre.”

Do Ho Suh, da autoria de Antoine van Kaam — 2019.
Imagem e texto obtidos em: https://mymodernmet.com/do-ho-
-suh-voorlinden-museum/.

Duplex
Piso 1

Duplex
Piso 2

Suite
Piso 2

Módulo Base
Piso rdc

Módulo Base 
adaptado ao 

PMR
Piso rdc

40
50
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tes que não se formulam apenas físicos, 
cada porta define um novo mundo, cujas 
lógicas de isolamento/social se alteram.

“ Poder fechar a porta, abri-la a quem qui-
sermos, poder entrar, sair, ter a chave de 

um local, quatro paredes onde se refugiar 
tece o desejo de um quarto”.29

Se o espaço se estrutura de modo a refletir 
as vivências sociais que o habitam ou vice-
-versa, as portas surgem como um meca-
nismos de mediação espacial que ajustam 
uma transição gradual do espaço coletivo, 
passando pelo semi-privado até ao quarto 
e vice-versa. Não obstante, o acesso aos 
quartos acontece por meio de portas pivo-
tantes que, além de desmaterializarem um 
possível sentimento coercivo ou rigidez 
sobre limites físicos, vêm também reforçar 
a diferença perseguida entre os novos ges-
tos e a preexistência.

Assiste-se ainda à criação de um outro 
dispositivo, “qualquer coisa de intermédio (...) 
que vai de mim para o Outro”,30 capaz de po-
tenciar uma transição progressiva e har-
moniosa desde o espaço coletivo até aos 
espaços mais individualizados e vice-ver-
sa – o corredor. Gerador de movimento, 
manifestamente horizontal, este opera na 
distribuição do módulo de modo eficaz. 

“A acessibilidade universal é um comple-
mento tão necessário para a privacidade 

29. PERROT, Michelle. História dos Quartos. Lisboa: Teodolito, 2012, p. 305. 
30. SÁ-CARNEIRO, Mário. Indícios de Oiro. Edições Presença, 1937, p. 14. 
31. EVANS, Robin. Translations from Drawing to Building and Other Essays. Massachusetts. The MIT Press -ArchitecturaAsso-
ciation, 1997, p. 78. 
32. OLIVEIRA, Maria Manuel. “Linha de sombra” in Só nós e Santa Tecla: a casa de Caminha de Sergio Fernandez. Porto: Dafne, 
2008, p. 27.

quanto a porta do quarto. Um edifício 
compartimentado tem de ser organizado 

pelo movimento através disso”.31 

Ao se colocar as portas dos quartos e do 
volume sanitário em comunicação com 
o corredor este proporciona um filtro 
à sociabilidade, desbota a comunicação 
incidental pois promulga um contato 
mais franco com os espaços partilhados. 

A partir do corredor, segue-se agora para 
a sala. Esta corresponde à área restante do 
módulo, de menores dimensões, que se en-
quadra em cada módulos nos topos, a sul e 
a norte do edifício. Considera-se que este 
espaço, ainda que identificado como a sala 
que serve o módulo, poderá mesmo pro-
por usos mais flexíveis, formulando-se um:

 “(...) compartimento híbrido, 
segmentável, passível de estares múltiplos 

conforme as necessidades e os desejos 
– constitui um ensaio bem sucedido de 
manipulação do programa, afirmando a 
possibilidade de reinvenção do espaço e 
consequente atribuição de novos signifi-

cados a áreas aparentemente estabilizadas 
da arquitetura doméstica”.32 

Concluída a fundamentação do módulo 
base, resta referir que, no final, o solar pos-
suirá de um total de sete unidades de habi-
tação. Três destas encontram-se dispostas 
no rés-do-chão e formulam-se por meio 
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Kubrick e a sua predileção pelo uso de corredores nas cenas.
The Shining, dir. Stanley Kubrick — 1980.

Imagem obtida em: http://kvadratinterwoven.com/whos-afraid-of-corridors

Rua interior, por Le Corbusier. Unidade de Habitação de Marselha — 1952.
Imagem obtida em: http://kvadratinterwoven.com/whos-afraid-of-corridors
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“A luz é uma ferramenta 
indispensável nas mãos de 
um artista e um material 
à altura de outros na 
arquitetura. (...)

Com a sua energia 
desmaterializante, a luz 
contribui para o declínio 
da opacidade de corpos e 
volumes que assumiram 
grande parte da produção 
artística e arquitetônica 
desde a segunda metade do 
século passado”. 

Uno Studio”, da exposição Places 
for Poetic Inhabiatants por Mas-
simo Uberti, City Gallery of Art 
Limerick, Irlanda – 2003.
Imagem e texto obtidos em: http://
www.massimouberti.it/portfolio/uno-
-studio-2003/.

“Pablo Picasso created a figure with light” 
para a revista LIFE magazine, da autoria de 

Gjon Mili – 1949.
Imagem obtida em: https://www.life.com/arts-en-

tertainment/behind-the-picture-picasso-draws-
-with-light/

PROCESSO:

6. Movimento: e a sua continui-
dade: desenhar novo acesso ao 
piso 2.

7. Elogio da luz: criação e ren-
quadramento de panos de luz. 

Piso 2

Piso 1

Piso rdc
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Piso 2

Piso 1

Piso rdc
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tivo que constitui um dos momentos deli-
beradamente mais afirmativo no projeto. 
A partir do pequeno espaço distributivo 
debruçado sobre a escadaria, que conec-
ta a sala nobre à loggia, o percurso toma 
continuidade vertical a partir de uma nova 
escada de tiro que atinge o setor de distri-
buição para as áreas de habitação.

“(...) Em vez de ser considerado um
 pintor, eu gostaria de ter sido,

 neste caso, ser pensado
 como um fenêtrier”.35

No seguimento da lógica de Marcel Du-
champ, a “ideia de janela funciona como um meio 
de expressão, incorporando uma concepção espe-
cífica do mesmo modo que uma pintura”.36 De 
facto, à semelhança de qualquer composi-
ção, a presença e o enquadramento do vão 
– aqui representado pela janela – constitui 
um dispositivo arquitetónico essencial, tan-
to na expressão exterior do edifício como 
na caracterização dos respetivos espaços 
internos. Assim sendo, ao efetuarem-se 
metamorfoses internas, irrevogavelmente, 

35. Marcel Duchamp in JUDOVITZ, Dalia. Drawing on Art: Duchamp and Company. Minnesota Press, 2010, p. 29. 
36. Marcel Duchamp in JUDOVITZ, Dalia. Op.cit, p. 29.
37. PERROT, Michelle. História dos Quartos. Lisboa: Teodolito, 2012, p. 204.
38. Franz Kafka citado por TEYSSOT, Georges. A Topology of everyday constellations. Massachussetts:The MIT Press, 2013. p. 251.
39. CAMPO BAEZA, Alberto. A ideia construída. Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2013, p. 50.

dever-se-á repensar os limites anacrónicos 
externos da casa. O vão resulta tanto num 
mecanismo de exclusão – separa – como 
um de inclusão – une. O mesmo pode ani-
mar a distância, propiciando situações em 
que o observador pode ver sem ser visto37, ou 
pode assumir-se, simultaneamente, como 
prolongamento de determinado espaço in-
terno. Tratando-se de um dispositivo entre, 
o vão inflama o paradoxo nos seus efei-
tos – aberto/fechado, dentro/fora, inclu-
são/exclusão – ele oferece sempre uma de 
duas vivências espaciais opostas e traduz 
os efeitos do tempo no observador. 

“ Ele não será capaz de sobreviver por 
muito tempo sem uma janela 

voltada para a rua”.38

Não obstante, associadas a estes fenóme-
nos anteriormente explícitos, a iluminação, 
e a visibilidade designam-se essenciais na 
questão do vão que trataremos de conso-
lidar no projeto. Comece-se pela luz. Ela 
é “componente essencial, imprescindível na cons-
trução da arquitetura”39, “matéria como a pedra, 

de módulos base simples (p.145). Neste 
piso, a única variação existente manifes-
ta-se a poente, onde o desenho do bloco 
sanitário se ajusta ao potencial uso de pes-
soas de mobilidade reduzida. Já no segun-
do piso, encontram-se duas unidades de 
habitação em duplex. Estas desenham-se a 
partir do módulo base, mas somam mais 
uma zona de quartos com apoio sanitário 
no piso superior, acedido por meio de uma 
escada interior, criteriosamente integrada 
na sala comum. 

Finalmente, atinge-se o terceiro piso onde 
se dispõem duas unidades de habitação. 
Uma delas, a norte, organiza-se através do 
módulo base, seguindo seguramente a sua 
fórmula, enquanto a área restante, a sul, 
exprime-se sob a forma de uma suite e es-
tipula um desenho que responde sensivel-
mente aos limites excepcionais promulga-
dos pela presença da chaminé preexistente. 

Reconhecido o esquema/solução binuclear 
que organiza a privacidade e a vida domés-
tica, deve-se igualmente considerar os seus 

33. FRANK, Paul. Principles of Architectural History: The Four Phases of Architectural Style 1420-1900. Cambridge: MIT Cambri-
dge, 1973, p. 78: “as escadas e corredores ligam cada piso, como as veias dos nossos corpos,  são as artérias pulastes do edifício”.  
34.  “Álvaro Siza: 2001-2008” in El Croquis nº 140. Madrid, 2008; p. 58.

acessos verticais, “(...) as artérias pulsantes do 
edifício”,33 que estimulam a consistência do 
movimento dos habitantes no interior da 
habitação. Se é certo que “a arquitetura de-
pende muito da organização dos movimentos”,34 
a coerência de acessos coletivos entre os 
diferentes andares constitui uma influência 
proeminente no modo como os desloca-
mentos fluem no interior da habitação. 

Como foi explícito anteriormente, todas 
as comunicações verticais toscas foram 
abolidas e apenas a escada de pedra per-
maneceu enquanto ordenador impassível. 
Partindo desta premissa, considerou-se 
optar por uma nova escadaria como acesso 
autónomo ao piso superior, fortalecendo o 
teor coletivo do seu uso, salvo o elevador 
incluido a sul para o auxilio de pessoas de 
mobilidade reduzida e transporte de carga. 

Não obstante, as duas habitações compre-
endidas a oeste, no terceiro piso, careciam 
de qualquer possibilidade de alcance desde 
o segundo piso. Dadas as circunstâncias, 
aspiramos à inclusão de um novo disposi-
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quantificável e qualificável, controlável e mensurá-
vel”,40 “doadora de “todas as presenças”.41 

Neste sentido, a vontade de a manipular 
naturalmente impele um gesto múltiplo e 
variável que tem implícito o recorte de um 
plano opaco – o vão – seja este vertical 
como o de uma parede, ou oblíquo como 
de uma cobertura. Quando observamos as 
imagens figurativas do rés do chão, inicial-
mente destinado (pôr página) à guarida de 
cavalos e guarnição agrícola) este é mani-
festamente iluminado a partir do enqua-
dramento de vãos horizontais que restrin-
gem e pontuam os planos de luz, tornando 
a escuridão a matiz predominante. 

Nesta lógica, o autor J. Tanizaki afirma que 
a “sombra não é a abstinência da luz, mas o resul-
tado do seu jogo com o material, logo a sombra per-
tence à luz”.42 Não é ao acaso que pintores 
do Barroco, como Rembrandt ou Vermeer 
experimentavam o negrume pungente nas 
suas telas, pois ao estreitarem criteriosa-
mente o toque da luz, atribuíam-lhe um 
maior protagonismo. 

A observação das suas obras desperta para 
a consciência de como determinado en-
quadramento luminoso pode contribuir 
para a idealização de uma atmosfera num 
certo espaço arquitetónico, nivelando a 
qualidade do mesmo. “Sentir, cheirar, tocar, 
saborear, sonhar no escuro - não chega. Queremos 
ver. Mas quanta luz precisa uma pessoa para vi-
ver? E quanta escuridão?”.43 

40. CAMPO BAEZA, Alberto. op. Cit., p. 50.
41. TANIZAKI, Junichiro. Elogio da Sombra. Lisboa: Relógio d'Água, 2016, p. 228.
42. TANIZAKI, Junichiro. op. Cit., p. 228.
43. ZUMTHOR, Peter. Pensar a Arquitetura. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2009, p. 90.

Assim, se inicialmente se evitou a abertura 
de novos vãos que modificassem a ima-
gem dos respetivos alçados, rapidamente 
se concluiu que a claridade pré-existente 
em certos setores, nomeadamente no rés 
do chão, era incompatível com o novo 
programa instituído e achou-se necessário 
perseguir um equilíbrio luminoso mais de-
mocrático e aprazível. Aliada a esta busca 
de iluminação está também a necessidade 
evidente de ventilação, que em certos se-
tores do edificio revela-se manifestamente 
insuficiente. 

No frontispício, optou-se por rasgar todas 
as janelas do rés do chão e reiterar-lhes as 
aberturas do piso superior, reproduzindo 
a sua cadência. O desenho da esquadria 
dos novos vãos é sugerido pelas janelas de 
sacada do piso nobre: invocam-se as duas 
folhas envidraçadas e o remate da bandei-
ra, deliberadamente enquadrados a partir 
de molduras e aço que não dissimulam o 
princípio contemporâneo dos elementos. 

Já as aberturas do piso nobre permane-
cem e recuperam criteriosamente os seus 
elementos constituintes, (re)integrando as 
respetivas varandas, caixilhos e portadas 
de madeira, inclusive aqueles que cederam 
à pressão impiedosa do tempo. 

Embora a luz proveniente das janelas de 
sacada seja manifestamente aprazível no 
interior das habitações que se orientam 
para o pátio nobre, deve considerar-se o 
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Filósofo em Meditação, por Rembrandt – 1632.
Imagem obtida em: https://www.meisterdrucke.pt/impressoes-artisticas-sofisticadas/Rembrandt-van-Rijn/91458/Filósofo-em-Meditação.html.

A Leiteira, por Jogannes Vermeer – 1657-58. 
Imagem obtida em: https://www.wikiart.org/pt/johannes-vermeer/a-leiteira-1660. 
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A propósito do vão: as alterações efetuadas nos alçados nascente e poente.
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cariz duplex das mesmas que veio estimu-
lar a inclusão de um terceiro piso no se-
tor nascente. Deste modo, era imperativo 
iluminar naturalmente e, claro, ventilar, os 
quartos posicionados neste novo andar 
sem atuar perfidamente sobre a imagem 
do preexistente. 

Foram, então, recortados quatro novos 
vãos na cobertura, dispostos em harmonia 
com a fachada e deliberadamente inclina-
dos sobre o ponto central que a cama vem 
ocupar, deixando o habitante absorver as 
mudanças da luz do céu, do tempo. Curio-
samente, ao atentarmos transversalmente 
dos limites dos quartos, denota-se que os 
mesmos são detentores de uma abertura 
apenas para o exterior, uma diligência que 
vem complementar a comparação antes 
estabelecida entre o quarto e o fundamen-
to das unidades celulares de La Tourette. 

A fórmula da cela é inspiradora pelo seu 
cariz síntético que prima sempre pela
redução dos elementos ao imprescindível. 
Ao optar por desenhar um único vão para 
a paisagem envolvente, Le Cobusier corro-
bora peremptoriamente a presença funda-
mental  do dispositivo no espaço. A aber-
tura assume-se como elo excepcional entre 
o exterior e o interior, entre a comunidade 
e o ermita, o mundo e o refúgio dele. 

Neste sentido, compreende-se que a exis-
tência de um único rasgo nos quartos do 
solar vai também enquadrar o olhar do ob-
servador, como quem contempla um re-
trato, aguçando a sua atenção para aquilo 
que se lhe apresenta. E, seja por intermé-
dio de uma janela, de uma porta de sacada 
ou de uma claraboia, a verdade é que o está 
para lá ganha relevância porque existe essa 
depuração imagética, criadora de uma len-
te exclusiva que comunica com a paisagem 
e aproxima o habitante à quinta, que liga 
o homem à Quintas e que, por sua vez, o 
une ao mundo, ao qual pertence.
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(à direita)
Enquadramento da paisagem desde a cela de La Tourette.

Imagem obtida em: https://wemp.app/posts/a2d69af3-4fbe-4949-9fc5-28f5b86a2493.

(à esquerda)
Dois monges no Convento de la Tourette, por Le Corbusier, 1953-1960.

Imagem obtida em: https://www.descubrirelarte.es/2015/08/28/le-corbusier-el-genio-de-la-vida-contemporanea.html.
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Maquete do conjunto proposto para a  Quinta da Agrela à escala 1:200.
Imagem da autora.
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Descendo os degraus a poente ou 
superando-se a contração entre 
a Solar e o lagar, atinge-se final-

mente o grande pátio. Confrontamo-nos 
com uma enorme porção de paisagem 
construída, enquadrada em torno de uma 
geometria retangular em permanente diá-
logo com o céu. O novo pátio surge como 
dispositivo ordenador do conjunto cujos 
edifícios se revelam autonomamente e em 
resposta a um programa específico para 
cada elemento. Sobre as construções pou-
sam três coberturas em telha que se incli-
nam uniformemente sobre o recinto des-
coberto. Detendo apenas uma única água, 
estas bordam horizontalmente aquele perí-
metro num gesto contínuo que lhe acentua 
a definição do formato em “U”.

“O pátio (…) vedado à volta pelo 
conjunto de que se compõem estes orga-

nismos, é uma autêntica sala ao ar livre. 
Por ela se tem acesso a tudo e para ela 

dão todas as portas”.1

Reconhecido o lugar, organizado em ali-
nhamentos sensivelmente ortogonais, ca-
minha-se em direção a ele. No percurso, a 
noção da sua extensão é perceptivelmente 
interrompida por meio de dois dispositi-
vos. O primeiro forma-se numa superfície 
líquida estendida sobre o solo, constituin-
do a piscina do complexo. Ao implantar-se 
próxima ao antigo lagar, esta interpreta 
sensivelmente o drama do solar – acentua 
a centralidade e o seu  protagonismo en-

1. Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal. Lisboa: Ordem dos Arquitectos, 2004, p. 38.
2. AALTO, Alvar in ARMESTO, Antonio. “La materia y la conciencia. La casa de Aalto en Muuratsalo” in DPA 13: Patio y casa. 
Barcelona: Univerdidad Politécnica de Cataluña, 1997, p. 6.
3. AALTO, Alvar in ARMESTO, Antonio. op. Cit., p. 6.
4. TAVARES, Gonçalo M. Atlas do Corpo. Lisboa: Relógio de Água, p. 123. 

quanto objeto barroco. 

Ultrapassando-a, contempla-se o segun-
do elemento sob a forma de um grande 
quadrado escavado no solo. No interior 
aparece um banco que contorna os limi-
tes do dispositivo em torno de um qua-
drado menor ao centro, recheado de terra 
que permite acender o fogo. O presente 
gesto trata de reinvocar a lareira exterior 
do projeto da Casa Muuratsalo, projeta-
da pelo arquiteto finlandês Alvar Aalto. 
A continuidade do muro perimetral que 
a envolve permite entendê-la como um 
recinto de planta quadrada, na qual dois 
dos lados adjacentes são ocupados pelo 
volume principal da habitação em formato 
de “L”. A restante área livre, igualmente 
quadrada, formula um pátio pavimentado 
e, no seu centro, surge “um poço quadrado”.2 
“O conjunto está dominado pelo fogo que entra 
no pátio e que, desde o ponto de vista prático e 
de conforto, mantém o papel que a fogueira num 
acampamento invernal, onde o resplendor e os re-
flexos nos montes de neve circundantes criam um 
prazeroso, quase místico sentimento de calor”.3 A 
proposta de uma lareira exterior no com-
plexo da Agrela promoverá uma atmosfera 
que emana sentimentos de calor: o fogo 
como propulsor de contto, de reunião, de 
comunidade – símbolo de vida entre os 
homens. 

Assim, o pátio alberga duas “novas possibi-
lidades artificiais” 4 no seu núcleo, tirando 
partido de dois elementos naturalmente 

3.3 | DO FRAGMENTO AO REFÚGIO.
 A questão do pátio 
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“Convinha a proliferação de 
planos de tempo. Acumulei 
estratos. Importava encon-

trar uma tensão central, 
instalar-se nela. Poder-se-ia 
então correr todos os riscos, 

pois existia uma zona sólida 
aonde regressar, e de onde 

podia partir de novo "

HÉLDER, Herberto. Photo-
manthon and Vox. Porto: Porto 

Editora, 2015, p.65

(em cima)
Refúgio em Muuratsalo, Casa experimental, por Alvar Aalto e Elissa Aalto – 1952-1954.

Imagem obtida em:http://www.luz10.com/experimentos-en-muuratsalo/.

(em baixo)
Heinz Bienefeld Josef Stein House 1976-77.

Imagem obtida em: https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/aseriesofrooms-73b96.appspot.com/o/images%2Fa-s-o-r_bienefeld_03.jpg?alt=media&token=6f97dc0a-cde7-4b-
13-ab43-e6311d3d46f7.
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Muuratsalo, Casa experimental, por 
Alvar Aalto e Elissa Aalto – 1952-1954.

Imagens obtidas em: https://finnisharchitecture.
fi/muuratsalo-experimental-house/

Piscina de São Lourenço do Barrocal, 
Alentejo , por Eduardo Souto de 

Moura –2016.
Imagens obtidas em: https://www.dezeen.

com/2017/04/29/eduardo-souto-de-moura-
-sao-lourenco-do-barrocal-estate-luxury-ho-

tel-alentejo-portugal/

Planta de cobertura:
o pátio e dos edifícios que o envolvem.

40



169168

opostos - água e fogo. Embora em con-
traste, são manifestamente compatíveis na 
sua simbiótica e ambos “proporcionam mo-
mentos de vida de forma concreta e deliberada”.5 
No conjunto, o recinto acaba por dissolver 
a sua extensão ao lhe incluir novos limites 
que, por sua vez, promovem outras cir-
cunstâncias a céu aberto. 

Redirecionando agora o foco para a ques-
tão dos cheios, iniciemos por atender ao 
mais antigo objeto do conjunto – o lagar. 
Optou-se por uma reinterpretação des-
ta arquitetura pretérita ao revogar a sua 
função enquanto instalação agrícola e do-
tando-a de um programa que se apoia na 
legibilidade contemporânea do lugar. Dos 
três edifícios do novo conjunto, este cons-
titui-se o mais heterogéneo em termos de 
uso. Detém uma área de recepção com 
intuito de acolher os visitantes à Quinta. 
Os antigos tanques ali permanecem, con-
tribuindo para a criação de uma identidade 
particular à sala. Ultrapassando a recepção 
e a zona técnica, o volume alberga ainda 
balneários que se dispõem próximos à 
piscina. Os mesmos servem-se da textura 
severa e rugosa do granito, assim como 
da pontualidade da luz natural para evo-
car uma atmosfera espessa, sombria e que, 
nos dias soalheiros, vai contrastar com o 
brilho exterior.  Um dos critérios persegui-
dos nesta intervenção foi manter, sempre 
que possível, a diretrizes originais do ob-
jeto, pois “(…) o edifício existente tem por si 
mesmo uma lógica (…) e o que convém é deixar 
falar a sua própria lógica sem tentar sobrepor um 

5. TAVARES, Gonçalo M. Atlas do Corpo. Lisboa: Relógio de Água, p. 123.  
6. SOLÀ-MORALES, Ignasi de. Intervenciones. Barcelona: Editorial Gustavo Gili SL, 2006, p. 24.
7. GRACIA, Francisco de. Construir en lo construido: la arquitectura como modificación. Madrid: Nerea, 1996, p. 105.

discurso diferente”.6 A sua forma irregular, 
predominantemente longitudinal, é escru-
pulosamente zelada e assim incluída na 
composição. As espessas paredes de gra-
nito que organizam interiormente o lagar 
são também mantidas e toda a novidade ali 
somada contrasta com a estrutura de ori-
gem. Nisto, a alteração mais significativa 
promulgou-se na fachada. Procurou-se re-
gularizar as aberturas, rasgando-as a partir 
do desenho da antiga esquadria dos vãos. 
A conservação do seu caráter levou igual-
mente a preservar objetos mais significa-
tivos do seu antigo laboro, “numa operação 
que tem como objetivo manter – incluindo reforçar 
– a identidade histórica do lugar”.7

Saindo deste, segue-se em direção ao 
topo do complexo até se alcançar a Sala 
Grande. Uma vez que será destinada aos 
mais variados eventos, a mesma alberga 
uma ampla sala aliada a uma cozinha de 
apoio. Do mesmo modo, esta apresenta 
as fachadas principais envidraçadas, sendo 
que as restantes são deliberadamente mais 
cerradas e intensificam o alinhamento dos 
dois outros objetos adjacentes. Repare-
-se que, embora o volume seja detentor 
de generosas proporções (justificativas 
da sua denominação), a grandeza formal 
deste torna-se latente quando observada 
à cota do recinto. Os alçados principais 
reiteram, parcialmente, o ritmo das esqua-
drias, cujo prevalecimento do vidro vem 
propor um enquadramento da paisagem. 
Aqui, a noção de parede desmaterializa-
-se. A partir do pátio, torna-se possível 
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“Quando os edifícios falam, 
nunca é a uma só voz. 

Os edifícios são mais coros 
do que solistas. 

Possuem uma natureza 
múltipla da qual 

surgem oportunidades de 
uma bela consonância, bem 

como de divergência 
e dissonância”.

BOTTON, Alain de.
 A Arquitectura da Felicidade. 

Alfragide: Ed. D. Quixote, 2017, 
p. 246.

40
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Palheiros de São Dâmaso: torreão semicircular, base da muralha, por Atelier 15.
Imagem obtida em  ALVES COSTA, Alexandre; FERNANDEZ, Sérgio. Atelier 15. Uzina Books, 2014, pág. 77.
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Zumthor Studio, do Atelier Peter Zumthor & Partner AG – 1985-1985.
Imagens retiradas da  monografia de Peter Zumthor: Buildings and Projects: 1985-2013. Zurique: Scheidegger und Spiess AG, 2014. 
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olhar o cenário bucólico que se estende 
além da sala e o conceito de obstáculo 
desvanece-se. O observador contempla 
a paisagem e acaba por incluir-se nela a 
partir de uma imagem onde o reflexo e 
natureza se fundem. Na sua globalidade, 
a transparência do volume vem subver-
ter a noção de um conjunto incluso em si 
mesmo. Pelo contrário, este estimula uma 
promissora extensão do olhar, acabando 
por unir mais do que aquilo que separa. 

Finalmente, confrontamo-nos com o úl-
timo volume, onde seis módulos se aglu-
tinam entre si. Este, sendo destinado à 
habitação temporária, figura-se “como lugar 
associado à intimidade e ao repouso” onde se 
concretiza um vínculo mais estreito ente 
“lugar e o seu [efémero] possessor”.8

Contemplado desde o pátio, o mesmo su-
gere uma construção alva e despojada, em 
contraste com o tom granítico do lagar e a 
transparência da Sala Grande. A sua facha-
da é pautada por meio de aberturas com 
dimensões equivalentes, onde porta e ja-
nela se confundem, denotando-se, assim, 
uma vontade de opacificar o alçado de-
fronte ao grande recinto. Do outro lado, as 
proporções do volume revelam-se melhor 
apreensíveis. O objeto vence o desnível do 
terreno, onde se aconchega e adquire um 
segundo andar. Os dois pisos aparecem 
bem demarcados na fachada por meio de 
dois estratos; o primeiro, de cota inferior, 
evoca o muro pretérito ao volume, formu-
lando na sua extensão um pedestal pétreo 
onde assenta o segundo piso. A brancura 

8. ESPUELAS, Fernando. El Claro en el bosque: reflexiones sobre el vacío en arquitectura. Barcelona: Fundación Caja de Arqui-
tectos, 1999, p. 153.

e a maciez deste último contrastam com 
a aspereza do granito sombrio do estrato 
inferior. Embora predomine a pedra, o 
muro é rimado pela presença de quadra-
dos envidraçados, adjacentes a portas de 
aço, que lhe subtraem a opacidade e refle-
tem a paisagem em volta. Dentro da habi-
tação, o janelão opera como uma pintura 
de Magritte. O grande recorte quadrado 
abre a sala de estar à paisagem, onde exte-
rior/interior, o íntimo e o natural, colidem 
numa realidade singular. Todo o piso é ilu-
minado por uma única frente e apenas a 
cozinha subdivide aquele espaço, “albergan-
do toda a utensilagem necessária” e garantindo 
aos viajantes a autonomia da preparação 
das refeições. Para lá desta, umas escadas 
articulam a subida até ao piso superior. No 
arranque destas e acima da linha de hori-
zonte, uma janela ilumina a subida até que 
o brilho proveniente da porta de acesso ao 
pátio denucie a chegada ao segundo andar. 

O movimento prossegue em direção ao 
quarto. Ultrapassa-se o bloco sanitário que 
antecede a divisão e organiza o piso supe-
rior sem atingir os limites do teto inclina-
do. Neste compasso, o olhar do observa-
dor é conduzido pela paisagem verdejante, 
verticalmente enquadrada por meio de um 
retângulo envidraçado na aresta do quarto. 
As paredes brancas e suaves reúnem-se ao 
murmúrio caloroso da paisagem e propa-
la-se uma atmosfera sóbria que se ajusta 
na placidez campestre. Sob o véu lumino-
so da claraboia, o viajante encontra-se no 
seu refúgio.
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A Vitória, por René Magritte – 1939.
Imagem obtida em: https://cuatrocuentos.wordpress.com/2012/02/19/alejandra-costamagna-imposible-salir-de-la-tierra/.
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Organizada em alinhamentos 
sensivelmente paralelos, uma 
vastíssima paisagem rural ofe-

rece-se à Quinta da Agrela: o céu, os 
casarios vizinhos, as superfícies planas 
da veiga pela encosta, colagem de retân-
gulos estreitos e compridos, manchas de 
arvoredo em grupos esparsos, rochas de 
granito e urze. A fronteira entre exterior 
e interior da quinta é nítida e a transição 
desta é sublinhada pelo muro de pedra na 
sua extensão. 

Dentro da propriedade a mata, densa e 
escura é transformada, dando acesso a 
uma paisagem cenográfica controlada, 
orientada, habitável. A manipulação to-
pográfica é subtil, o terreno é modelado 
a partir de pequenos muros de suporte, 
firmam plataformas que sempre perten-
ceram àquele lugar. 

Não obstante, na re-encenação telúrica 
são traçados novos percursos, artérias 
que ligam e coexistem com uma multi-
plicidade de trechos que exprimem, a 
par de outros sinais, uma operação inte-
lectual. “Sinalizam-configuram  uma posição, 
uma dimensão, uma direção um equilíbrio, uma 
respiração”  1 – estimulam uma flexibilida-
de e heterogeneidade de aproveitamento 
do território. A noroeste dispõe-se um 
caminho que desce ao longo de terreno. 
O globo ocular acompanha a variação de 
altitude ladeado de castas dispostas nos 
socalcos que orientam a chegada. Eis o 
complexo – a Quinta da Agrela.

1. MENDES, Manuel. “terra quanto a vejas, casa quanto baste ” in Só nós e Santa Tecla. Daphne Editora; Porto, 2018; p. 104.  
2. OLIVEIRA, Maria Manuel. “Linha de sombra” in Só nós e Santa Tecla. Porto: Daphne Editora, 2018, p. 29.
3. SARAMAGO, José. O Conto da Ilha Desconhecida. Porto:  Porto Editora, 2019.  

O Solar vertical e os volumes horizontais 
pertencem à paisagem, constroem sua 
textura e participam na sua metamorfose. 
Compreende-se que “a paisagem não se con-
templa, habita-se – exatamente na medida em 
que, anteparo, nos protege do aniquilamento face 
à exaltaste desmesura”.2 Os percursos esti-
pulados também se afastam do constru-
ído, admitindo ao observador absorver a 
sua totalidade, como sucessivas platafor-
mas abertas a uma realidade mais vasta. 
“É preciso sair da ilha para ver a ilha”3. O 
distanciamento permite reconhecer com 
nitidez as imagens dramáticas promul-
gados pelas fachadas barrocas, constro-
em-se linhas de movimento e distância, 
entre o tempo, o espaço e o homem que 
comunicam ente si, estabelecendo uma 
ordem de relações cinéticas. Deambula-
ção e descoberta num fluxo constante de 
interações quotidianas.

A nascente, o antigo pátio nobre de-
fronte ao frontispício restitui a nobreza 
centenária do seu lugar através de típicos 
buxos rastejos e ondulantes que organi-
zam simetricamente o pátio. A escadaria 
posteriormente incorporada permite dar 
continuidade ao movimento, explorar, 
percorrer, sem a travessia imperativa no 
interior do Solar. Salienta-se que, apesar 
das diversas intervenções, os vestígios 
de ruinas ainda persistem: a garagem das 
charrettes virada para o pátio, a capela, a 
casa dos caseiros permanecem inaltera-
dos e esperam (ou não) um novo plano. 

3.4 | ESTAR, NA PAISAGEM

3| TRANSFORMAÇÃO: EM BUSCA DE SINERGIAS

1- Solar da Agrela
2- Velho lagar: recepção e balneários

3- Sala Grande 
4- Habitações
5- Pátio nobre

6- Entrada nobre e capela
7- Estacionamento
8- Área de cultivo

 9- Entrada secundária 
10- Espelho de água 

1

2

3

4

56

7

8

9

10

Enquadramento da paisagem do Solar da Agrela | escala 1:2000.
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“As coisas adquirem a sua justa impor-
tância, e os supostos erros e acertos do 
princípio ajustar-se-ão adequadamente 

com o tempo e uso. Não existe uma 
solução única, nem tampouco respostas 
definitivas.(…) Cremos que um projeto 

se vai fazendo com o tempo. E portanto, 
será mais efetivo, para não dizer melhor, 

o que é capaz de falar com distintas 
linguagens, o que é capaz de acrescentar 
e mudar as coisas, o que é capaz de fazer 
sentir repetidamente ou de novo. O que 

está inacabado não porque está por fazer, 
mas antes porque pode ir fazendo-se”.4

Finalmente, dentro do programa geográfico 
definido ordenam-se espaços sustentáveis 
de cultivo, com uma atuação prevista e es-
tável, mas também lugares de descontinui-
dade, de descompasso. É na contemplação 
e no imprevisto que se acumulam cenas 
dispersas que convertem o projeto numa 
imagem global, partilhável, que flui livre-
mente entre os homens e o mundo. Mais 
abaixo, um dispositivo desvela a presença 
de uma antiga poça. 

Quando a luz que se propaga no ar atinge 
a água, a energia luminosa reflete a paisa-
gem distante na superfície. Uma estrutura 
(re)interpretativa da realidade que desvela 
uma narração própria e informal, despo-
letando, a par de outros espaços, momen-
tos que se dissolvem em instantes vivos de 
subjetividade e mistério, num sentimento 
que nos invade e nos toma de assalto.

4. OLIVEIRA, Maria Manuel. “Linha de sombra” in Só nós e Santa Tecla. Porto: Daphne Editora, 2018, p. 29. 
5. SOLÀ-MORALES, Ignasi. “Arquitectura Líquida” in Revista de crítica y de la teoría de la arquitectura nº 5-6. Barcelona: 2001, 
p. 26. 

Assim, o território vem propor uma “ar-
quitetura materialmente líquida, atenta e configu-
rada não na estabilidade, mas na mudança. Uma 
arquitetura do tempo mais do que do espaço”,5 
que organiza fluxos reunidos num pano, 
numa área ou tela, propulsora de experiên-
cias e encontros possíveis entre habitantes 
e viajantes. 
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Narciso, por Caravaggio – 1596.
Imagem obtida em: http://lounge.obviousmag.org/monologos_dialogos_e_discussoes/2016/06/narciso-o-homem-farejador.html.
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(à esquerda)
“Splitting“, por Gordon Matta-Clark – 1974.

Imagem obtida em: https://www.moma.org/collection/works/50871?artist_id=6636&locale=en&sov_referrer=artist

“There is a crack, 
a crack in everything. 

That’s how the lights gets in”.

Leonard Cohen in Anthem

Kintsugi. Neste derradeiro instante da in-
vestigação, atente-se ao termo japonês 
cujo sentido literal significa “juntar ouro”,1 
pois consiste na arte de reparar objetos de 
cerâmica quebrados pela laqueação dos 
mesmos com pó de ouro, prata ou platina. 
A partir deste método, os fragmentos da 
peça não são dissimulados, pelo contrário, 
as cicatrizes assumem-se com particular 
distinção. A predileção opípara dos ma-
teriais de colagem acentua o que seriam 
considerados a priori os defeitos do artigo 
e acaba-se por criar um objeto totalmente 
novo e mais valioso que o anterior.

“ao reparar o objeto acabas por amá-lo 
mais ainda, porque agora conheces a ânsia 
que tinhas em recompô-lo; ao percorreres 

um dedo sobre  a sua superfície, podias 
sentir as várias rachaduras – um elo mais 

forte que a mera possessão”.2

1. SANTINI, Céline. Kintsugi: L'art de la résilience. Paris: F1rst Éditions, 2019, p. 8: “a palavra Kintsugi vem do japonês kin (ouro) e  
tsugi ( juntar; reunir), e significa literalmente: juntar com ouro”.
2. BAKER, Nicholson. Room Temperature. Nova Iorque: General Publishing Company, 1990, p. 43. 
3.NAVARRO, Tomás. Embrace you imperfections and find hapiness – the Japanese way. London: Hoodder and Stoughton, 
2018.

Não obstante, o termo kintsugi não retrata 
apenas uma operação técnica, é também 
uma filosofia. É a crença que as feridas/
quebras e a sua reconstituição são parte 
valiosa da história de determinado corpo. 
A acentuação dos destroços demonstra 
desvelo para com o passado e a aceitação 
da mudança como parte inerente da vida. 
É a apreciação da vulnerabilidade e da sua 
capacidade de resiliência que acaba por fo-
mentar a beleza, a intimidade, a confiança 
e a compreensão mútua entre os homens.

“É possível dotar as coisas aparentemente 
em desuso e arruinadas de um segundo 

sentido, valorizando mais ainda esse mes-
mo corpo. Valorizar o que há de belo na 
simplicidade e na perfeição. Em contra-

ponto com o consumismo, a descartável a 
voracidade do tempo”.3

(à direita)
Henan celadon dish with kintsugi repairs, da autoria de Alain Truong, 2019.

Imagem obtida em: https://www.instagram.com/p/BwF0Iv8FfMr/
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Sente-se, por fim, que ao se optar por 
intervir na Quinta da Agrela, atribuindo-
-lhes uma segunda via, caminhamos de 
encontro a este pensamento. Partindo da 
intuição, considera-se o Solar delapidado 
uma oportunidade de reconciliação. Apro-
veita-se aquilo que existe, respeita-se tanto 
quanto possível a ordem preexistente e, 
ao lhe associarmos um novo propósito, 
preservamos a sua história e aquiescemos, 
paralelamente, à necessidade de mudança.

Esta ideia é praticada transversalmente 
no processo de projeto, tecendo e deste-
cendo o que é essencial e obsoleto, o que 
tem forma e o que tem fundo, sustendo 
e erguendo um mundo de formas que 
vençam ou se sacrifiquem em função de 
um propósito, daquilo que é significante 
e contemporâneo em detrimento de um 
saudosismo vazio. No final, o objeto não 
é mais o mesmo. A ruína transforma-se, 
o processo criativo é acendalha que a in-
flama e faz renascer através de um novo 
conjunto. 

Entende-se, perante o imaginário, que o 
Solar da Agrela se pode aproximar mais 
daquela terra e encontrar pertinências que 
se afiguram centrais ao habitar contem-
porâneo em comunidade. Cremos que o 
laboratório de ideias formulado e a sim-
plicidade da intervenção detêm importan-
tes instruções para uma aproximação mais 

4. OLIVEIRA, Maria Manuel. “Linha de sombra” in Só nós e Santa Tecla. Porto: Daphne Editora, 2018, p. 33.
5. ver definição do termo viajante no pensamento de Paul Bowles, p. 104. 
6. Álvaro Siza Vieira citado por MENDES, Manuel. “terra enquanto a vejas, casa quanto baste” in Só nós e Santa Tecla. Porto: 
Daphne Editora, 2018, p. 136. 
7. Álvaro Siza Vieira citado por MENDES, Manuel. Op.cit, p. 137.
8. Álvaro Siza Vieira citado por MENDES, Manuel. Op.cit, p. 137. 
9. BOTTON, Alain de. A Arquitectura da Felicidade. Alfragide: Ed. D.Quixote, 2017, p. 304.

social ao desenho do espaço doméstico: 
fluidez, flexibilidade e multiplicidade, sur-
gem como atributos indispensáveis a uma 
arquitetura que trata os objetos obsoletos, 
que integra “a ambivalência e admite a meta-
morfose na recomposição do habitat”.4

Estimulam-se cenários que dispensam a 
hierarquia e a pulverização espacial das 
residências tradicionais, abrindo caminho 
a uma reinterpretação de uma cultura do-
méstica passível de se integrar numa es-
trutura vetusta e autóctone. Um conjunto 
não autoritário, baseado na continuidade e 
na comunicação, sugerindo um quotidiano 
partilhado que dilui convencionais imposi-
ções de limites austeros. Um cenário mais 
apto/qualificado, propulsor de vínculos 
mais flexíveis entre os habitantes, que ocu-
parão o Solar da Agrela, e viajantes5 que 
farão uso sobretudo dos novos elementos.

Como refere Álvaro Siza: “(...) a estrutura 
da experiência humana é temporal, só a continui-
dade permite enlaçar a necessidade com a liberda-
de (...)” 6 e, como tal ,“(...) o projeto não deve 
supor uma fenda no fio contínuo da história”.7 
Interessa sobretudo que este discurso es-
timule essa memória contínua “entre o velho 
e o novo, entre o mundo, tal como é, e esse «salto 
adiante» que é o projeto”,8 promovendo um 
infinito diálogo detentor  de “(...) promessas 
mais elevadas e inteligentes de felicidade”.9

“Redescobri em Tipasa que era necessário manter intacto em si 
mesmo uma frescura, uma fonte de alegria, para amar o dia que 
lhe escapa e voltar a combater com esta luz conquistada. (...) 

Encontrei aqui a beleza antiga, um céu jovem, e medi a minha 
sorte, finalmente compreendendo que, nos piores anos da nossa 
loucura, a memória deste céu nunca me tinha deixado.(...)
Sempre soube que as ruínas de Tipasa eram mais jovens do que 
os nossos canteiros de obras ou os nossos escombros.

O mundo começava ali todos os dias sob uma luz sempre nova. 
Ó luz! é o grito de todos os personagens colocados, no antigo 
drama, diante do seu destino. Este último recurso também era 
nosso e agora eu sabia disso. 

Em pleno do inverno, finalmente descobri
que havia em mim um verão invencível”.

Albert Camus in Retour à Tipasa.
(à esquerda)

“A Alegoria  da Primavera“, por Sandro Botticelli, 1480.
Imagem obtida em :https://lovefromtuscany.com/art/botticelli-spring/.

(à direita)
Albert Camus nas ruínas de Tipasa na Algéria, 1934.

Imagem obtida em: https://i.pinimg.com/originals/0a/1e/93/0a1e9319e44f6203c9173deeaf843362.jpg.

4| DO KINTSUGI: À MEMÓRIA EM DIÁLOGO



187186

Referências bibliográficas 

OBRAS IMPRESSAS:

ALARCÃO, Pedro. Construir a ruína: a propósito da cidade romanizada de Conimbriga. Porto: FAUP, 2009.

ALVES COSTA, Alexandre; FERNANDEZ, Sérgio. Atelier 15. Uzina Books, 2014.

AZEREDO, Francisco. Casas Senhoriais Portuguesas Roteiro da Viagem de Estudo do IBI: Da Serra - Memórias Ressuscitadas 
Da Província De Entre Douro, E Minho. Porto: Internationales Burgen Institut, 1986.

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

BAEZA, Alberto Campo. La Idea Construída: la arquitectura a la luz de las palabras. Madrid: Colégio Oficial de Arqui-
tectos de Madrid (COAM), 1996.

BACHELAR, Gaston. A Poética do Espaço. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

BARBEY, Gilles. L’ Évasion Domestique: Essai sur les relations d’affectivité au logis. Lausanne: Presses polytechniques et 
universitaires romandes, 1990.

BOTTON, Alain de. A Arquitectura da Felicidade. Alfragide: Ed. D.Quixote, 2017.

BOUCHARD, Donald. Essays and Interviews. New York: Cornell University Press, 1977.

BRITO E SILVA, Gastão de. Portugal em Ruínas. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2014.

CARVALHO, Manuel Pedro Rio in BINNEY, Marcus e SAPIEHA, Nicolas. Casas Nobres de Portugal. Lisboa: Difel, 
1987.

CALDAS, João Vieira. A Casa Rural nos Arredores de Lisboa no Século XVII. Porto: FAUP, 1999.

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

CHOAY, Françoise. As questões do património. Antologia para um combate. Lisboa: Edições 70, 2018.

CONDE, Yado. Arquitectura de la Indeterminación. Barcelona: Acta, 2002.

ELLIOT, T.S. “Tradición and the individual talent: The Sacred Wood” in Black and White. Miami: Miami University, 
1988.

ESPUELAS, Fernando. El Claro en el bosque: reflexiones sobre el vacío en arquitectura. Barcelona: Fundación Caja de Ar-
quitectos, 1999.

EVANS, Robin. Translations from Drawing to Building and Other Essays. Massachusetts. The MIT Press -Architectura-
Association, 1997.

FERRAZ, Marcelo Carvalho. Arquitetura Conversável. Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2011.

GRACIA, Francisco de. Construir en lo construido: la arquitectura como modificación. Madrid: Nerea, 1996.



189188

GUIRAO, Cristina Gastón. Mies: el proyecto como revelación de lugar. Barcelona: Fundación Caja Arquitectos, 2005.

HÉLDER, Herberto. Photomaton & Vox. Porto: Porto Editora, 2015.

HÉLDER, Herberto. Poemas Completos. Porto: Porto Editora, 2015.

HOLL, Steven. Anchoring. New York: Princeton Architectural Press, 2007.

JUDOVITZ, Dalia. Drawing on Art: Duchamp and Company. Minnesota: Minnesota Press, 2010,

MANN, William. Inhabitating the Ruin: Woek at Astley Castle. London: ASCHB Transactions 35, Association for 
Studies in the Conservation of  Historic Buildings, 2013.

MESQUITA, João Mário. António Menéres : dos anos do inquérito à arquitectura regional portuguesa. Porto: FAUP Publi-
cações, 2006. 

NIETZSCHE, Friederich. Obras Incompletas. São Paulo: Ed. Abril Cultural, 1983.

NORBERG-SCHULZ, Christian. Intenciones en Arquitectura. Barcelona: GG Reprints, 1998. 

LASANKY, Medina; MCLAREN, Brian. Arquitectura y turismo: percepción, representación y lugar. Barcelona: Gustavo 
Gili, 2006. 

LUCAN, Jacques. Composition, Non-Composition: Architecture and Theory in the Nineteenth and Twentieth Centuries. Lau-
sanne: EPFL Press, 2012.

PALLASMAA, Juahani. Essências. Lisboa: Ed. Gustavo Gil, 2017.

PALLASMAA, Juahani. Habitar. Lisboa: Ed. Gustavo Gil, 2017.

PERROT, Michelle. História dos Quartos. Lisboa: Teodolito, 2012.

PROVIDÊNCIA, João Paulo. Congresso Internacional Casa Nobre: Um património para o futuro. CM Arcos de Valdevez, 
2014.

KADINSKY, Wassily. Gramática da Criação. Lisboa: Edições 70, 1998.

KRIES, Mateo; MÜLLER, Mathias; NIGGLI, Daniel; RUBY, Andreas; RUBY, Ilka; [et al.]. Together! The New Ar-
chitecture of  the Collective. Berlim: Ruby Press, 2017.

LYNCH, Kevin. A Imagem da Cidade. Lisboa: Edições 70, 1999.

RELPH, Edward. The Modern Landscape. Baltimore: The John Hopkins University Press, 1987.

RODIRGUES, Fernando Matos. 3º Congresso Internacional Casa Nobre: Um património para o futuro. CM Arcos de 
Valdevez, 2011. 

RUSKIN, John. The Lamp of  Memory, II in The Seven Lamps of  Architecture. New York: Dover Editions, 1989.

SAINT- EXUPÉRY, Antoine. Lettre à un Otage. France: Gallimard, 2004.

SÁ-CARNEIRO, Mário. Indícios de Oiro. Edições Presença, 1937.

SALIGNON, Bernard. Qu'est-ce qu'habiter?. Paris: Éditions de La Villette, 2010.

SARTRE, Jean-Paul. A Náusea. Porto: Livros do Brasil, 2018. 

SOLÀ-MORALES, Ignasi de. Intervenciones. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 2006.

STOOP, Anna de. Arquitectura Senhorial do Minho. Porto: Caminhos Romanos, 2015.

STOOP, Anna de. Palácios e Casas Senhoriais do Minho. Porto: Civilização, 1993.

TAVARES, Gonçalo M. O Atlas do Corpo do Copo e da Imaginação. Lisboa: Editorial Caminho, 2013.

TÁVORA, Fernando. Teoria geral da organizaçäo do espaço : arquitectura e urbanismo : a lição das constantes. Porto: FAUP 
Publicações, 1993.

VIANA, Pedro. Manual de procedimentos: guia promotor individual que pretenda construir nas regiões do parque nacional da 
Peneda Gerês. ADERE, 1999.

WÖLFFLIN, Heinrich. Renascença e Barroco. Lisboa: Perspectiva, 2000.

ZEVI, Bruno. Saber ver a Arquitectura. São Paulo: Ed Martins Fontes, 2000.

ZUMTHOR, Peter. Buildings and Projects: 1985-2013. Zurique: Scheidegger und Spiess AG, 2014. 

ZUMTHOR, Peter. Pensar la Arquitectura. Barcelona: Ed. Gustavo Gil, 2004.

PERIÓDICOS:

“Aires Mateus: 2002-2011”,  El Croquis nº 154. Madrid, 2011

“Álvaro Siza: 2001-2008”,  El Croquis nº 140. Madrid, 2008.

Revista Arquitectura Lusíada. Porto: UL, 2010.

Revista  HA. Lisboa: Instituto de História da Arte/NOVA FCSH, 2012.

Revista A: Jornal dos Arquitectos nº213. Lisboa: OA, 2003.

Revista MIT Press nº6. Cambridge: 1998.



191190

DISSERTAÇÕES DE MESTRADO:

CASTRO, Márcio. O Solar da Agrela: Arquitectura Senhorial do Minho. Guimarães: Dissertação de Mestrado 
em Arquitetura na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Minho, 2017.

PENTEADO, Francisca. Estruturas Obsoletas do Nosso Passado: Da Destruição e Da Transformação de um Complexo 
Agrícola. Porto: Dissertação de Mestrado em Arquitetura na Faculdade de Arquitectura da Universidade do 
Porto, 2019.

VENDEIRA, André. Da Utilidade do Contextto Rural na Contemporaneidade: As hipóteses de reconversão e reinterpretação 
da casa do Capela. Porto: Dissertação de Mestrado em Arquitetura na Faculdade de Arquitectura da Universidade 
do Porto, 2019.

VITORINO, Marta. Cohousing: estratégias de desenho e escalas do habitar em comum. Porto: Dissertação de Mestrado 
em Arquitetura na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 2017.

VÍDEOS: 

Entrevista à revista  “Escola Nova”. Escola Superior de Educação. Setúbal , 1992 (consultado em 22-01-2020 
em: https://www.si.ips.pt/ese_si/web_base.gera_pagina?P_pagina=28267) 

Leben in der Sargfabrik, documentário dir.Alexander Dworschak, Christine Schmauszer, Michael Rieper (MVD), 
2013 (consultado em 25-04-2019 em: https://www.mvd.org/prj/leben-in-der-sargfabrik/) 

Seminário Internacional sobre Rehabilitación y mejoramiento de Barrios: investigación, gestión y acción. Sevilha: 2012. 
(consultado em 08-08-2020 em: http://rehabilitaciondebarrios.org/despertadores-de-projecto-e-conhecimien-
to-interseccoes-de-perspectivas-manuel-agusto-soares-mendes/).



193192

INVENTÁRIO
SOLARES BARQUENSES



195194

01.    Casa de Novais                                                                            05

02.    Quinta de Lage                                                                           09

03.    Torre de Quintela                                                                         13

04.    Tempus Hotel & Spa                                                                     17

05.    Paço Vedro de Magalhães                                                            21

06.    Hotel Fonte Velha                                                                        25

07.    Casa Nobre                                                                                  29

08.    Casa Nobre do Correio-Mor                                                          33

09.    Casa de Alavaredo                                                                       37  

10.    Casa do Amendo                                                                          41 

11.    Casa da Portela                                                                            45

12.    Solar da Agrela                                                                            49

Nota: a presente compilação é o resultado metodológico de um parecer coletivo que visa dar 
a conhecer os exemplares arquitetónicos de solares inseridos no concelho de Ponte da Barca. 
Deste modo, a informação nele expressa formula-se com base num estudo de campo refor-
çado, não apenas por escassos registos publicados, mas sobretudo através da cooperação dos 
barquenses em conversas que, de algum modo, propalaram uma caracterização-síntese destas 
estruturas mais fundamentada. 



197196

“Uma antiga casa abandona-
da, uma capela degrada, tal 
era o estado de decadência 

no qual Adelino Augusto de 
Amorim Rebelo Teixeira de 

Andrade e Castro Cor-
reia encontrou este velho 

edifício, desabitado há mais 
de 200 anos. Decide então 

meter mãos à obra, e dar 
nova vida à casa. Estávamos 

nos anos 70 (...)”.1

Embora a documenta-
ção referente às suas 
origens não seja abun-

dante, a disposição das cons-
truções e alguns elementos 
arquitetónicos revelam-nos 
as sucessivas transformações 
que a casa foi sofrendo ao 
longo dos anos. Segundo a 
tradição familiar, terá existi-
do inicialmente aqui uma an-
tiga torre e posteriormente, 
no séc. XVI, foi construída 
a capela. Um dos principais 
encantos da casa, construída 
em formato de U, sustém-se 

1. STOOP, Anna de – Arquitectura Senhorial do Minho. Caminhos Romanos; Novembro, 2015; p. 
332

na variedade de tratamento 
das diferentes fachadas, con-
sequência de diversos fatores

Desde a dupla função pre-
sente neste tipo de arquite-
tura, simultaneamente se-
nhorial e agrícola, passando 
pela a construção faseada no 
tempo até à disposição dos 
diferentes elementos sobre 
o terreno inclinado. A torre 
destina-se a recordar a antiga 
família dos Amorins e é pro-
longada para norte através de 
um edifício rústico. 

Uma outra ala, também de 
cariz rural, se dispõe através 
de uma varanda de balaus-
trada de madeira e, do lado 
oposto, sobre uma passagem 
com arcadas e abóbadas, uma 
clássica escadaria de três lan-
ços conduz ao andar nobre 
da ala nordeste. O conjun-
to, inteiramente restaurado à 
maneira das casas da região 
de Entre-Douro-e-Minho é

01.  Casa de Novais

Cuide de Vila Verde, 
Ponte da Barca

Hab. Particular 
IPA. 00004111

Vista aérea da Casa de Novais
Imagem via Google Maps
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deveras elegante.1 Optou-se 
pelo uso da pedra aparente 
em lugar do reboco caiado, 
não apenas na torre, o que 
já seria classicamente ex-
pectável, mas também para 
todo conjunto dos edifícios. 
A torre, de secção quadra-
da, ergue-se em três pisos, 
ostentando as gárgulas em 
forma de canhão, os merlões, 
a pedra de armas dos Amo-
rins com as duas cabeças de 
mouros, e ainda os pequenos 
vãos ogivais, devolveram-lhe 
algo do seu aspecto original. 

“Mas a temível feição castrense de 
outrora não passa de uma recor-
dação, pois aqui não há seteiras 
vazadas nas espessas paredes”.2 
O que se observa hoje são ja-
nelas de sacadas com as suas 
balaustradas de ferro forjado, 
onde se contemplam “as ter-
ras das redondezas até se perderem 
de vista”.3 

1.  STOOP, Anna de – Arquitectura Senhorial do Minho. Porto: Caminhos Romanos, 2015, p. 332.
2. STOOP, Anna de – op. Cit.; pág. 332. 
3. STOOP, Anna de – op. Cit.; pág. 332. 
4. STOOP, Anna de. – op. Cit.; pág. 332.

 “Ao ser expropriado pela 
Câmara de Braga dos seus 

esplêndidos jardins, o meri-
tório empenho em salvar o 
património levou Adelino 
Correia a não poupar es-

forços no sentido de trazer 
daí para aqui os fontanários. 

Que prazer é ver agora as 
abundantes águas da mul-

tissecular Torre de Novais, 
domesticada por estas en-

genhosas figuas de granito. 
Esculturas do século XVIII, 

carregadas de simbolismo, 
muito semelhantes às dos 

prestigiosos jardins dos Bis-
cainhos, também de Braga, 
ou as do Paço de Vitorino, 

em Ponte de Lima”.4

Vista da Torre, a sudoeste
Imagem da autora
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Inserida num invólucro 
bucólico e plácido, a pre-
sença desta propriedade  

não se manifesta de modo de 
evidente. Junto à via pública 
que por ali atravessa, ergue-
-se um robusto carvalho cen-
tenário defronte a um mure-
te, onde se pode ler Quinta de 
Lage estampado em azulejo. 

Ultrapassando-os, dá-se iní-
cio a uma bela promenade, 
flanqueada de abastadas oli-
veiras e videiras que orientam 
os visitantes até à entrada no-
bre. Mais à frente, surge um 
muro de vedação, pontuado 
de ameias ao gosto barroco e 
que, segundo Carlos de Aze-
vedo, desempenham um papel 
importante e vale sobretudo pela 
função decorativa, a par de outros 
exemplares contemporâneos a esta 
construção.

“É certo que exerceria um 
sentido funcional quando 
ligado à casa pois isolava 

1. AZEVEDO, Carlos de – Solares Portugueses. Lisboa: Ed. Livros Horizonte, 1998, p. 83.

e defendia a zona interior. 
Mas foi sobretudo empre-
gado com o intuito de dar 

acesso condigno à proprie-
dade, prestando-se a várias 

interpretações em que os 
elementos heráldicos e reli-
giosos se evidenciam sobre 

portais”.1

Já no interior da propriedade, 
em união com a habitação 
atual do proprietário da quin-
ta, encontram-se a sudeste 
três outras construções: a 
casa dos caseiros, a capela, 
a casa principal, todas elas 
barrocas. A primeira, a casa 
dos caseiros, não obedecen-
do mais à sua função como 
habitação serve atualmente 
de anexo à residência do pro-
prietário. Uns passos adiante 
,encontra-se a casa principal. 

De implantação retangular, a 
vivenda exprime um espírito  
bastante contido e conserva-
dor. Esta detém três pisos,

02.   Quinta de Lage

Lavradas, 
Ponte da Barca

Hab. Particular 
IPA. 00015285

Vista aérea da Quinta de Lage
Imagem via Google Maps
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sendo que o último foi ali 
acrescentado já no século 
XX. 

As fachadas são rebocadas 
e pintadas de branco, não 
vislumbrando qualquer os-
tentação de elementos. A es-
quadria das janelas apresenta 
caixilharia em guilhotina e 
são humildemente enquadra-
das por meio da alvenaria de 
granito, despidas de qualquer 
ornato aparente. O acesso ao 
piso nobre da casa é efetua-
do a partir de uma comedida 
escadaria exterior que surge 
entre a casa e a capela. No 
mesmo nível, estende-se um 
pátio que permite o acesso 
dos habitantes aos dois voul-
mes pelo exterior. 

Perante todo o conjunto, o 
objeto que desvela maior 
protagonismo é sem dúvida 
a capela. Esta exibe, de um 
modo elegante, o gosto cur-
vilíneo da forma e a procu-
ra de dinamismo na mesma. 
Realça-se a bela rosácea, o 
frontão ondulante que re-

mata a testa do alçado, assim 
como o desenho trabalhado 
da porta. A eminência do 
pequeno volume é eximida 
pelo remate da cruz ao cen-
tro que ultrapassa a cota da 
casa principal, acentuando o 
seu o cariz sagrado.

Vista da capela e da casa aglutinadas pela escadria exterior
 Imagem da autora
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“Alcadroada sobre um 
enorme penedo granítico, 
a torre senhorial quadran-

gular, guarnecida de ameias 
e com uma porta ogival 

visível apenas no interior, 
domina o vale do pequeno 

rio vale”.1

A  localização da exí-
mia Torre de Quintela 
prende-se com o seu 

caráter robusto e defensivo, 
manifestamente típico do es-
pírito medieval. Os seus pro-
prietários originais no século 
XVI, fora Pedro Abreu de 
Araújo e sua mulher Catarina 
Rodrigues Pereira, manten-
do-se na sua descendência 
até à atualidade. 

Na segunda metade do sécu-
lo XVII foram construídas 
duas alas que se desenvol-
vem em ângulo e se associam 
perpendicularmente de um e 
outro lado da torre, situada 
a leste. A ala sudeste, apenas 

1. STOOP, Anna de – Arquitectura Senhorial do Minho. Porto: Caminhos Romanos, 2015, p. 317  

ritmada pelo alinhamento 
das janelas do andar nobre, 
dá para o jardim e domina 
um vasto panorama. Do ou-
tro lado, a noroeste, a facha-
da defronte ao terreiro exibe 
dois grandes arcos abatidos 
de proporções invulgares 
que suportam uma varanda 
com pequenas colunas à qual 
se acede através de escadaria 
central de um só lanço. As 
armas dos Pereiras encon-
tram-se gravadas no arco do 
lado esquerdo da escadaria. 

A capela, integrada no edi-
fício, implanta-se à direita e 
com intencional simbolismo 
o seu frontão coroado por 
uma cruz ultrapassa a altu-
ra do telhado da casa. Esta 
é dedicada a S. Francisco de 
Assis, cuja imagem se dis-
põe num simples retábulo 
de castanho. Fogaréus no 
mesmo estilo observam-
-se sobre a fachada da ca-
pela e painéis da escadaria. 

03.   Torre de Quintela

 Nogueira, 
Ponte da Barca

Hab. Particular 
IPA. 00002105

Vista aérea da Torre de Quintela
Imagem via Google Maps
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No exterior aparece ainda a 
zona de serviço, voltada para 
o terreiro, e possui uma pe-
culiar escada rústica de pedra 
com duas subidas divergen-
tes que revela uma proposta 
interessante na evolução da 
casa.1 No interior, uma su-
cessão de pequenas divisões 
de proporções agradáveis, 
muito ao gosto do século 
XVII, conserva ainda os re-
tratos de família. 

Um descendente de Pedro 
de Araújo, o abade Francisco 
Pereira de castro reformou a 
Torre de Quintela, instituin-
do um morgadio nos finais 
do século XVII, sendo 1º ad-
ministrador seu sobrinho Lu-
cas Gomes Pereira. Entrou 
na família o apelido Pereira 
de Lacerda por casamento 
em 1732, até que, em 1824, 
por um casamento, passou 
aos fidalgos Costas Pereira 
de Lacerda. Estes, referidos 

1. STOOP, Anna de – Arquitectura Senhorial do Minho. Porto: Caminhos Romanos, 2015, p. 317.  
2. STOOP, Anna –op. Cit.; pág. 317. 

por antigos genealogistas 
como os Costas da Barca, 
têm a particularidade rara de 
ocupar uma posição marcan-
te na terra durante os últimos 
cinco séculos – quase toda a 
história do concelho.2 Este 
solar foi reconstruído por 
António Pereira de Meireles 
da Rocha Lacerda e sua mu-
lher Maria Luísa Cardoso de 
Macedo de Meneses. Atual-
mente é propriedade de três 
de seus seis filhos, António 
Luís de Costa Pereira de La-
cerda, Luís Francisco e Maria 
da Graça Pereira de Lacerda.

Vista da Quinta da Torre de Quintela, a noroeste
Imagem da autora
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culiar escada rústica de pedra 
com duas subidas divergen-
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cessão de pequenas divisões 
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tratos de família. 

Um descendente de Pedro 
de Araújo, o abade Francisco 
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do um morgadio nos finais 
do século XVII, sendo 1º ad-
ministrador seu sobrinho Lu-
cas Gomes Pereira. Entrou 
na família o apelido Pereira 
de Lacerda por casamento 
em 1732, até que, em 1824, 
por um casamento, passou 
aos fidalgos Costas Pereira 
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1. STOOP, Anna de – Arquitectura Senhorial do Minho. Porto: Caminhos Romanos, 2015, p. 317.  
2. STOOP, Anna –op. Cit.; pág. 317. 

por antigos genealogistas 
como os Costas da Barca, 
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ocupar uma posição marcan-
te na terra durante os últimos 
cinco séculos – quase toda a 
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solar foi reconstruído por 
António Pereira de Meireles 
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Vista da Quinta da Torre de Quintela, a noroeste
Imagem da autora
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Posteriormente, a casa foi 
completamente destruída na 
sequência de um incêndio, 
delapidando qualquer vestí-
gio da habitação original. No 
entanto, uma nova constru-
ção veio mais tarde ocupar 
o lugar da antiga, e inspi-
rou-se nesta última quando 
adoptou a implantação em 
formato em U e incorporou 
uma escadaria de um só lan-
ço, permitindo o acesso di-
recto ao segundo piso (antes 
o andar nobre) pelo exterior.  
A casa carateriza apenas a 
atual habitação do proprie-
tário do Tempus Hotel & Spa, 
desassociando-se do progra-
ma turístico.

Embora o cariz original da-
quele lugar se apresente um 
tanto dissimulado nos nos-
sos dias, a permanência da 
estrutura da antiga entrada 
nobre, tal como ela se for-
mara, não permite o des-
preendimento total da sua 
identidade nobiliária. A mes-
ma localiza-se a nordeste da 
propriedade, defronte a uma 
praceta e em confronto com 

o cruzeiro de Nossa Senhora 
da Paz (IPA. 00009620). 

Uma parte do grandioso 
muro ameado encontra-se 
adossado ao corpo principal 
e apresenta três entradas: ex-
trema-norte, que dá acesso 
direto à casa; entrada central, 
que constitui a entrada para 
a capela; extrema-sul que 
caracteriza a entrada para o 
pátio nobre. 

O pano central é o mais bem 
desenhado, detém relevos 
ondulantes, logo acima da 
porta e, a eixo da mesma, 
uma cruz que destaca sub-
tilmente o sítio da capela. A 
sul, o vão que separa o pátio 
interior nobre da praça exte-
rior é dignificado através do 
brasão de armas da família 
legítima.

Vista da implantação onde se situaria a antiga casa; 
observa-se a notória inpiração do desenho anteiror à sua recuperação

Imagem da autora
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União de Freguesias 
de Ponte da Barca,
Vila Nova de Muía, 

Paço Vedro de 
Magalhães

Turismo de Hab.
IPA. 00003591

05.   Paço Vedro de Magalhães

Vista aérea de Paço Vedro de Magalhães
Imagem via Google Maps

Integrado numa esplen-
dorosa quinta barroca, 
ergue-se o Paço Vedro 

de Magalhães, sobranceiro à 
estrada que conduz, a norte, 
ao centro da vila de Ponte da 
Barca – a cerca de 2 km. A 
localização deste paço po-
derá ter sido estabelecida 
por razões estratégicas cuja 
casa forte faria parte de um 
dispositivo de defesa, aquan-
do do estabelecimento das 
fronteiras da jovem nação 
portuguesa perante Leão e 
Castela.1

“A aparição deste portal, 
que nos convida a entrar no 

parque, impressiona pela 
sua imponência. Precedido 
de um terreno estruturado 

em terraço e suportado por 
um murete e um degrau 
convexo, este conjunto 

constitui já de si uma su-
gestiva peça de arquitetura.

1. STOOP, Anna de –Arquitectura Senhorial do Minho. Porto: Caminhos Romanos, 2015, p. 311. 
2. STOOP, Anna – op. Cit.; p. 311.
3. STOOP, Anna. – op. Cit.; p. 311 

Rasgados por gigantescos 
vão e ritmados por grandes 
pilastras que rivalizam com 
enormes árvores que já se 

descobrem do exterior. Os 
muros de reboco caiado 

eriçam-se de pináculos e de 
enormes melões piramidais 
com formas complexas. Ao 

centro a ampla porta co-
cheira até nos parece peque-
na, tão sobre dimensionado 

é todo o resto”.2
 
Uma vez transposto o gran-
dioso conjunto da entrada, 
a casa aparece-nos em estilo 
pombalino e de linhas sim-
ples, “as preferidas pelos cons-
trutores”.3 Distribuída numa 
planta em U sobre um ter-
reno inclinado, os corpos 
dos três edifícios possuem a 
oeste e a sul um só andar e 
dois a norte. A fachada oeste 
obedece a uma particular sis-
tematização rasgada por três
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janelas centrais de guilhoti-
na, lavadas por duas grandes 
portas, é cortada por gros-
sas pilastras encimadas por 
pináculos em forma de gui-
zos. O ornamento principal 
é o frontão-empena que forma 
curvas elegantes com o gra-
nito da cornija arquitravada 
e as telhas do beiral. Nele se 
insere a pedra de armas com 
os seus “cinco cotos de asas inver-
tidos, de ouro, postos em santos” 
dos Abreus. 

Neste mesmo espírito, a fa-
chada norte quase citadina1 é 
composta de cinco espaços 
enquadrados por pilastras e 
rasgados por duplas janelas 
de sacada. Esta casa con-
servou o charme de tantos 
palácios portugueses, numa 
extraordinária harmonia ente 
a simplicidade dos exteriores 
e a elegância dos salões.

“Durante muitos anos,

1. STOOP, Anna de – Arquitectura Senhorial do Minho. Porto: Caminhos Romanos, 2015, p. 311. 
2. STOOP, Anna – op. Cit.; pág. 312

 a tia do atual proprietário, 
D. Maria Constança de

 Abreu e Lima (1914-2004), 
senhora poliglota e sempre 
acolhedora, abriu as portas

 da casa ao regime de Turis-
mo de Habitação. Os seus 
hóspedes puderam então 

descobrir o requinte deste 
interior do Minho com os 
seus tetos de masseira em 

castanho, o grande átrio 
de lajes quadradas e a bela 

sequência de amplos salões. 
As panóplias acompanha-

ram os móveis filipinos em 
madeira escura, as mesas e 

contadores do século XVII, 
período em que Filipe II e 
Filipe III de Espanha tam-

bém reinavam
 em Portugal”.2

Frontispício
Imagem da autora
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O presente hotel tra-
ta-se de um edifício 
da segunda metade 

do século XVII, “de arquite-
tura incaracterística”, porém 
ostenta uma certa sobriedade 
e personalidade da época. O 
objeto nobiliário implanta-se 
no início de uma das ruas que 
reúne os edifícios mais anti-
gos do concelho de Ponte da 
Barca, podendo até verificar-
-se a mutação dos mesmos 
com a evolução dos tempos. 

A antiga habitação manifes-
tava um elevado estado de 
degradação, mas em 2012 é 
apresentada uma proposta 
com o intuito de proceder 
à sua reabilitação, dotando 
o mesmo de condições à 
utilização como hotel rural. 
A ação de reabilitação do 
mesmo ficou ao encargo do 
“BarcAtelier, Arquitectura e En-
genharia”, em 2016.

1. Retirado da memória descritiva “Memória Descritiva e Jusfiicativa – Hotel Fonte Velha, 2012” ,  
autoria de BarcAtelier

“A solução arquitetónica 
que se apresenta na recons-
trução e ampliação do edifí-
cio está diretamente relacio-

nada com as caraterísticas 
arquitetónicas e vivenciais, 

típicas da zona do local em 
que se insere. Sem perder 

de vista a imagem e integra-
ção do edifício. As técnicas 
construtivas, os materiais e 
a imagem das construções 

rurais não foram esquecidos 
na intervenção a que se pro-

põe este projeto, sem por 
de parte as condições de 

habitabilidade e de conforto 
que hoje em dia o mundo 
urbano impõe no conceito 

de vida e de requerimentos 
de habitabilidade a qualquer 

pessoa”.1

Quanto à casa principal, fo-
ram mantidas as paredes exte-
riores intactas e em bom esta-
do, possuindo esta três pisos 
com uma área de 419.65 m2

06.   Hotel Fonte Velha

União de Freguesias 
de Ponte da Barca,
Vila Nova de Muía, 

Paço Vedro de 
Magalhães

Turismo Hoteleiro

Vista aérea do Hotel Fonte Velha
Imagem via Google Maps
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.

em cada piso, implantado 
num terreno com 3792.70 
m2. Este espaço foi restau-
rado e ampliado através de 
uma nova construção ados-
sada com um volume de dois 
pisos, não sendo, no entanto, 
uma ampliação significativa, 
nem alterando a imagem do 
edifício existente. Ao nível 
do piso térreo se organiza 
o espaço social do edifício. 
Aqui localizam-se: o acesso 
ao edifício, a recepção, sala 
de refeições, cozinha, um bar 
de apoio e instalações sanitá-
rias. 

No primeiro piso, além de 
cinco unidades de alojamen-
to, aparece também uma área 
de serviço (nomeadamente 
lavandaria), I.S para funcio-
nários, assim como uma área 
de lazer – Bar – destinada ao 
período noturno e serviço 
de pequenos-almoços. No 
piso superior do edifício en-
contram-se oito unidades de 

1. Retirado da memória descritiva – “Memória Descritiva e Jusfiicativa_ Hotek Fonte Velha, 2012”, 
BarAtelier 

alojamento, possuindo cada 
uma delas uma instalação 
sanitária privativa. A cober-
tura do edifício apresentada 
consiste na recuperação do 
existente, com estrutura em 
madeira e revestida a telha 
lusa, conforme a que existia 
no local. O acesso ao atual 
hotel realiza-se pelo alçado 
Sul do edifício, sendo este o 
espaço de recepção pedonal. 
O mesmo afigura-se como 
circunstância exterior que 
promove a ligação entre o 
espaço público e o espaço 
privado, possuindo o pavi-
mento cubo de granito.

“No que respeita a espaços 
exteriores e que posterior-
mente serão descritos em 
arranjos exteriores, traba-

lhou-se o terreno de forma 
a manter a ligação entre 

cotas e desníveis de terreno 
permitindo um usufruto 

total do terreno”.1 

Vista para o hotel desde o jardim. 
Imagem da autora.
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07.   Casa Nobre

União de Freguesias 
de Ponte da Barca,
Vila Nova de Muía, 

Paço Vedro de 
Magalhães

Hab. Particular 
IPA. 00002105

A Casa Nobre trata-se 
de uma habitação ur-
bana oitocentista que 

se mostra muito bem conser-
vada até aos nossos dias. A 
mesma ergue-se na zona alta 
do centro histórico de Ponte 
da Barca e toda a proprie-
dade revela um imponente 
muro, moldado por enormes 
pedras de alvenaria, dispos-
tas nos seus enquadramentos 
de cantaria, bem como um 
grande portal sobrepujado 
pela pedra de armas, ladeada 
de pináculos e merlões. 

As linhas suaves da casa ras-
gada, tanto no rés do chão,  
como no andar nobre, por 
amplos vãos. Além dos 
portões, o território nobre 
ostenta um belo jardim de 
buchos bem recortados, que 
acolhe elegantemente os visi-
tantes à casa. 

“As agradáveis proporções 
desta casa parecem ilustrar

1. STOOP, Anna de – Arquitectura Senhorial do Minho. Porto: Caminhos Romanos, 2015, p. 324. 

 o aforismo de Setúbal, se-
gundo o qual a «beleza não
 é mais do que a promessa 

da felicidade (...)»”.1

As fachadas encontram-se 
homogeneamente rebocadas, 
pintadas de amarelo e rema-
tas por esguias pilastras nos 
cunhais. Toda a casa é per-
corrida pelo embasamento 
de cantaria e terminada em 
friso. A fachada principal, 
com dois pisos é rasgada 
regularmente por vãos so-
brepostos de verga abatida 
e com molduras de cantaria. 
Estas são encimadas por cor-
nijas que se elevam nos ân-
gulos. 

Os vãos do andar nobre, 
longe de serem simples 
aberturas contribuem para 
encantar o olhar. De um e 
outro lado da janela cen-
tral encimada por touca 

Vista aérea da Casa Nobre
Imagem via Google Maps
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nobiliárquica de três pena-
chos, e seis janelas do mesmo 
tamanho iluminam o interior 
da casa através da caixilharia 
de vidros agradáveis propor-
ções que acompanham os 
frontões ondulantes. Como 
que a fazer eco a esta gene-
rosa fachada, uma escadaria 
monumental desenvolve-se 
no interior da casa. 

Conservada desde a sua ori-
gem nos descendentes da 
mesma família, a Casa Nobre 
pertencia em 1741 a D. Grá-
cia Antónia Araújo de Vas-
concelos da Costa Pereira. 
Esta herdeira, que era cabeça 
de outros morgadios, casa-se 
com Manuel da Costa Mi-
moso, fidalgo da Casa Real, 
cavaleiro da Ordem de Cris-
to, membro do Conselho da 
Rainha e deputado da Mesa da 
Consciência e Ordens. A princí-
pio do século XIX, o senhor 
desta casa é José Bernardo 
da Costa Mimosa de Araú-

1. STOOP, Anna de – Arquitectura Senhorial do Minho. Porto: Caminhos Romanos, 2015, p. 324. 

jo e Vasconcelos, fidalgo da 
Casa Real, o comendador da 
Ordem de Cristo e coronel 
dos Voluntários Realistas de 
Mangualde.

No século XX, a sua neta 
D.Maria dos Prazeres Mimo-
so da Costa Pereira Alpoim 
de Carvalho é a herdeira da 
casa. Esta casa-se com José 
Guedes Brandão de Mello, 
figura de relevo, fidalgo da 
Casa Real com exercício no 
Paço, membro do Conselho 
de el rei D. Carlos, deputa-
do às Cortes, governador 
civil da guarda, governador 
da província de Cabo Ver-
de e general de artilharia.1 A 
Casa Nobre pertenceu até há 
pouco tempo a uma das suas 
descendentes, D. Maria de 
Lourdes Correia Brandão de 
Mello Soares Mendes, mas 
hoje é património do seu so-
brinho, Bernardo Mendes. 

Vista Casa Nobre desde a rua.
Imagem de Sara Ribeiro.
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08.   Casa Nobre do Correio-Mor

União de Freguesias 
de Ponte da Barca,
Vila Nova de Muía, 

Paço Vedro de 
Magalhães

Turismo Hoteleiro
IPA. 00010048

A Casa Nobre do Cor-
reio-Mor trata-se de 
um ilustre edifício 

urbano barroco. A sobrie-
dade do edificado surge em 
pleno centro histórico e vem 
adaptar-se ao acentuado de-
clive que o terreno apresen-
ta. A planta é composta por 
dois corpos rectangulares, 
adossados, nos quais são dis-
tinguíveis espíritos cronolo-
gicamente distintos. 

A construção original da casa 
remonta ao séc. XVIII, no 
entanto a mesma sofreu pro-
fundas alterações desde mea-
dos do séc. XX até almejar a 
última função como Hotel da 
Casa Nobre do Correio-Mor. 
Durante longos anos, a pro-
priedade permaneceu estan-
que e deixada ao abandono, 
até os atuais proprietários (e 
legítimos herdeiros da mes-
ma) permitirem um rumo di-
ferente deste património. 

Assim, o projeto entra em vi-
gor ao encargo do arquiteto 

1. <http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=10048> –(consultado em 
2019-06-02) 

Luís Moreira Braga e do en-
genheiro José Jorge Calheiro, 
abrindo em 1999 para o tu-
rismo.1 O corpo principal, a 
este, que originalmente exbia 
paredes de meação graníti-
cas, atualmente apresenta os 
alçados rebocados e pintados 
em tons de brancos. 

A esbelteza das pilastras eno-
brecem as arestas do edifício 
em harmonia com outros 
elementos, tais como o em-
basamento de cantaria que 
percorre todo o volume e 
a linha da cornija que vem 
anteceder o beiral. O alçado 
principal deste volume po-
siciona-se a sudoeste, sendo 
este composto por quatro 
pisos. 

O primeiro piso é ritmado 
por humildes janelas de gui-
lhotina, envolvidas  em mol-
duras de granito, sendo que o 
terceiro é marcado por jane-
las de sacada e, ao centro, o 
brasão da família. 

Vista aérea da Casa do Correio-Mor
Imagem via Google Maps
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O volume adjacente, mais 
moderno, rasgas as paredes 
do edificado com grandes 
janelas que permitem aos 
hóspedes uma vista esplen-
dorosa sobre a paisagem. No 
interior torna-se impressio-
nante observar que grande 
parte da estrutura original se 
mantém e em bom estado de 
conservação. 

No decurso das obras de 
recuperação, a remoção do 
estuque pôs a descoberto 
vários artefatos em pedra, 
das quais se salientam uma 
latrina, um lavabo e vários 
nichos, nomeadamente ar-
mários, levando a várias al-
terações do projeto inicial, 
de modo a deixá-lo a à vista, 
transformando-os em vitri-
nes.1 Não foram poupados 
esforços para trazer nova-
mente vitalidade à casa e, 
além do esqueleto, diversas 

1. <http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=10048> – (consultado em 
2019-06-02) 
2. <http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=10048> – (consultado em 
2019-06-02) 

peças de mobiliário e tape-
çarias da época setecentista 
embelezam o espaço, imor-
talizando a índole nobre do 
objeto arquitetónico. A de-
coração esteve ao encargo de 
Maria Ilharco Moura.2

Fachada principal da Casa do Correio-Mor.
Imagem de Sara Ribeiro.
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09.   Casa de Alvaredo

União de Freguesias 
de Ponte da Barca,
Vila Nova de Muía, 

Paço Vedro de 
Magalhães

Hab. Particular

Vista aérea da Casa de Alvaredo
Imagem via Google Maps

A Casa de Alvaredo consti-
tui exemplo de uma estrutu-
ra nobre em pleno contexto 
rural. A mesma se implan-
ta a uma cota superior por 
analogia ao construído em e 
seu torno sendo que a este 
se visualiza uma paisagem 
de predominância bucólica. 
O seu volume apresenta-se 
manifestamente longitudinal 
e compacto detendo uma pe-
quena torção a sul, sugerido 
no extremo um pequeno L. 

A chegada ao mesmo é pon-
tuada por um velho espiguei-
ro que se dispõe defronte ao 
frontispício da casa, sendo 
que este último desenha os 
dois andares da casa. O pri-
meiro piso é ritmado por 
cinco janelas de sacada re-
gulares entre si, enquanto o 
piso inferior não denuncia 
nenhum ritmo aparente nos 
vãos que apresenta. Obser-
vando ainda o mesmo alça-
do, no seu extremo norte, 
verifica-se a presença de uma 
capela integrada na fachada. 
A sua presença é destacada 
dos restantes elementos por 

meio de duas pilastras e pelo 
remate de uma cruz a eixo da 
porta de entrada e da janela 
de avental no piso superior.

Ultrapassando-a, a norte do 
objeto, uma escadaria de pe-
dra, bem trabalhada ao gos-
to da época na sua extensão, 
aglutina-se à casa, permitin-
do desde o exterior o acesso 
ao nível do primeiro piso. 
Chegado a este, compreen-
de-se fora acrescentado um 
volume que remata parte das 
arestas norte e este do obje-
to, cujo reboco branco vem 
sobriamente contrastar com 
o antigo.

A área nascente é evidente-
mente a zona mais privada e 
despojada da casa, podendo 
mesmo se admitia que esta 
área constituiria outrora o se-
tor de serviço da casa. A pre-
sença da chaminé a sul vem 
corroborar a ideia anterior, 
identificado a zona da antiga 
cozinha. 
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Escadaria de acesso ao piso nobre aglutinada à estrutura.
Imagem da autora.

Fachada principal da Casa de Alvaredo.
Imagem da autora.
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10.   Casa do Amendo

A Quinta do Amendo 
revela uma vasta pro-
priedade de terrenos 

agrícolas que inclui, além da 
casa principal, um conjunto 
de diversos equipamentos, 
que outrora  serviam de su-
porte à atividade rural. A en-
trada principal da área apare-
ce em confronto direto com 
a via pública que se delineia 
desde noroeste e contorna a 
propriedade, seguindo a nor-
te. O acesso rasga o muro 
de pedra que limita de toda 
a propriedade, apresentan-
do linhas muito sóbrias, sem 
ornamento e cujo portão de 
ferro nos permite visualizar a 
habitação nobre por entre o 
gradeamento. 

A antiga casa dos caseiros 
consta o objeto do conjunto 
mais próximo da via pública, 
uma vez que esta se encontra 
adossada ao muro de veda-
ção, uns metros acima da en-
trada principal. No interior, 
uma calçada tosca conduz 
os visitantes até á habitação, 
mais adiante. A implantação 
desta desenvolve-se em for-

mato de L, sendo que a cape-
la se incorpora a sudoeste do 
volume. A vivenda apresen-
ta dois andares e ainda um 
meio piso que se desenvolve 
numa secção do objeto ar-
quitetónico a norte. O andar 
inferior obedece, em parte, 
às funções primitivas da casa, 
guarnecendo de uma adega 
e arrumos de instrumentos 
agrícolas, sendo que uma 
parcela da área fora aprovei-
tada para sala e cozinha. 

O acesso ao piso superior 
– andar nobre – poderia ser 
efetuado segundo dois per-
cursos distintos: a partir de 
uma escadaria de dois lanços 
no exterior, com pedra bem 
trabalhada ao gosto barroco, 
situada a meio do volume e 
tornada a sudeste, ou, a par-
tir do interior, a meio da sec-
ção menor do L e orientada 
a norte. Estas constituiriam, 
provavelmente, as escadas de 
serviço, uma vez que a res-
tante incluir-se-ia no percur-
sos nobre. 

Vista aérea da Casa do Amendo
Imagem via Google Maps

União de Freguesias 
de Ponte da Barca,
Vila Nova de Muía, 

Paço Vedro de 
Magalhães

Hab. Particular
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O braço tornado a noroes-
te, com o alçado com vista 
para os terrenos agrícolas, 
compõe o salão nobre e os 
quartos, sendo estes últimos 
orientados a sul. Nesta mes-
ma torção, na fachada oposta 
à do pátio, situam-se as áreas 
de serviços, incluindo a co-
zinha, que deixa adivinhar o 
seu lugar a partir da sua gran-
de chaminé que cresce verti-
calmente no exterior.  

A escadaria interna, que ga-
nha desenvoltura desde o 
rés-do-chão, é iluminada por 
uma claraboia e permite o 
acesso a um meio piso com-
posto por quartos. É relevan-
te enunciar o modo como a 
área nobre e a área de serviço 
surgem bem vincadas a partir 
do desenho dos respectivos 
alçados. A fachada que com-
põe o salão nobre mostra 
um ritmo de oito janelas de 
guilhotina e a cadência é cui-
dadosamente desvelada por 
uma pilastra para enquadrar 
a composição. 

Não obstante, as zonas de 
serviço, incluídas a norte, 
desprendem-se de qualquer 
tipo de ornamento. Também 
as fachadas que remetem às 
áreas nobiliárias apresentam-
-se rebocadas e elegantemen-
te pintadas a branco, sendo 
que as restantes zonas des-
pem-se de acabamentos, dei-
xando a pedra à vista e apro-
priando um tom mais severo 
e rústico.

Vista exterior sul.
 Imagem da autora
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11.   Casa da Portela

A Casa da Portela trata-
-se de uma magnífica 
casa senhorial de raiz 

quinhentista, implantada na 
encosta do Monte de Santa 
Rita, entre a vila de Ponte 
da Barca e o célebre castelo 
da Nóbrega de Fernão Ma-
galhães. Originalmenre, pro-
cedera naquele mesmo lugar 
uma torre que se incluía num 
torreame, denominados de 
Torres de Lindoso.

A função primitiva desta 
consistia na recepção da cor-
respondência da comunida-
de. Para tal, a torre tinha à 
sua disposição um mecanis-
mo medieval que permitiria 
que as entregas fossem con-
cretizadas de modo anónimo 
que ainda se apresenta no 
solar O respetivo dispositivo 
ainda subiste na casa, em óp-
timo estado de conservação 
e encontra-se em exposição 
para os visitantes da mesma.

1. <http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=15307>  –( consultado em 

2019-06-02) 

Quando observada, compre-
ende-se que a torre foi alvo 
de diversas modificações a 
nível exterior, desprenden-
do-se do seu cariz medieval. 
Agora, aparece-nos sucum-
bida no aconchego de outros 
volumes que ali se vieram 
agregar, ao sabor da necessi-
dade e dos novos tempos, e 
guarnece igualmente de uma 
cobertura em telha que veio 
substituir o antigo recorte 
ameado do topo. 

Não obstante, a casa senho-
rial barroca, tal qual como se 
apresenta, constitui um con-
junto arquitectónico harmo-
nioso, que resulta de exten-
sas obras de beneficiação e 
ampliação, efectuadas no séc. 
XVIII, data da construção 
da Capela dedicada a Santo 
António, do pátio central e 
do imponente portão de en-
trada.1 

Vista aérea da Casa da Portela
Imagem via Google Maps

Sampriz, 
Ponte da Barca

Hab. Particular/
Turismo de Hab.

IPA. 00015307 
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A planta do solar desenvol-
ve-se em U e a proprieda-
de é vedada através de um 
robusto muro de pedra em 
toda a sua extensão. A ca-
pela encontra a sua posição 
ao extremo do braço norte, 
incorporada na habitação. 
Com o seu pequeno frontis-
pício tornando a sudoeste, 
estabelece a entrada princi-
pal a partir do exterior, ainda 
que haja um acesso interno 
exclusivo a partir da casa. 

Imediatamente a seguir, 
contempla-se a casa dos ca-
seiros que, arruinada e em 
confronto com a grande vi-
venda nobre, parece preco-
nizar um efeito dramático 
na paisagem. A entrada no-
bre é encimada, no exterior, 
pelo brasão de armas da fa-
mília e dá acesso ao pátio da 
casa. Uma vez no interior, 
vislumbra-se uma escadaria 
exterior que ascende ao piso 
nobre, recebendo os hóspe-
des a partir de uma longa va-
randa corrida.

Desde o piso térreo da casa 
até às dependências agrí-
colas anexas, ainda são ob-
serváveis diversas marcas 
quinhentistas. A quinta, os 
espigueiros, a eira, os cam-
pos verdejantes, as árvores 
seculares, todos marcam o 
tempo da prosperidade agrí-
cola desta casa e da região do 
Minho. Maria Leonor Perei-
ra de Lacerda Tavares Barre-
to e Alberto Tavares Barreto 
os atuais proprietários da 
Casa da Portela de Sampriz, 
procederam a obras de res-
tauro e renovação de modo 
a adaptar a casa e a quinta ao 
agroturismo.

Vista exterior sodoeste da cada 
Imagem da autora
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12.   Solar da Agrela

São Pedro do Vade, 
Ponte da Barca

Turismo de Hab.
IPA. 00007328

Este nobre objeto ar-
quitetónico constituí 
um belo exemplo de 

casa senhorial da provín-
cia do Minho e encontra-se 
placidamente implantado na 
encosta da Serra Amarela. 
Adotando uma posição es-
tratégica, prima de um cená-
rio magnífico e privilegiado, 
com um desnível considerá-
vel desde a estrada nacional 
101, ali atravessa. 

Estendendo-se harmoniosa-
mente na paisagem, o solar 
caracteriza um tipo de ha-
bitação que se desenvolveu 
durante o século de setecen-
tos e que adquiriu uma ex-
pressão muito característica, 
principalmente a Norte do 
país: a casa nobre que integra 
a capela na fachada. Segundo 
Carlos Azevedo: 

  “(...) um tipo de casa que se 
desenvolve durante o século 
de setecentos e que adquire 
expressão muito caracterís-

tica é a casa que integra a 

1. AZEVEDO, Carlos de – Solares Portugueses. Lisboa: Ed. Livros Horizonte, 1998; p. 81. 

capela na fachada. É certo 
que já em pleno século XVII 

se encontrava uma solu-
ção ideal para as casas que 
adotassem a planta em U, 

mas és só no século XVIII 
que o problema da capela 

encontra uma solução satis-
fatória, e desta vez realizada 
por forma a estabelecer um 
padrão de casa tipicamente 

português(...)”.1 

Assim, com uma implantação 
retangular, a casa da Agre-
la desenvolve-se num plano 
único e horizontal, sendo 
que a capela vem ocupar o 
extremo da fachada norte, 
unida à vivenda a partir de 
uma ligação cujo negativo 
vem realçar o volume religio-
so e adquire um certo desta-
que na fachada. Este último 
apresenta um espírito barro-
co ensimesmado através de 
um frontão interrompido e 
formas ondulantes que em-
belezam a moldura pétrea da 
a porta. 

Vista aérea do Solar da Agrela
Imagem via Google Maps
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A base do frontão da facha-
da encontra-se perfeitamen-
te alinhada com o entabla-
mento da casa grande, no 
entanto, a cota extende-se 
verticalmente e ultrapassa 
a altura do solar, adquirido 
maior destaque.

 A fachada principal, defron-
te para o jardim de buxo, é 
rasgada por meio de nove 
vãos no rés-do-chão – numa 
sequência de janela-porta, jane-
la – e cujos respetivos alinha-
mentos são continuados no 
piso nobre através das jane-
las de sacada. 

Quando contornado o al-
çado, no sentido norte-este, 
deparamo-nos com um be-
líssimo e atípico muro que 
sustém o brasão de armas da 
família e que, ao invés prece-
der a chegada dos visitantes 
até estes atingirem o solar, 
aparece adossado perpendi-
cularmente à fachada tardoz, 
marcando meramente a che-
gada ao pátio mais privado 
da casa. 

A propriedade mostra-se em 
bom estado de conservação 
e é atualmente destinada a 
habitação de turismo, encon-
trando-se à plena disposição 
daqueles que dela pretendam 
fruir. 

Vista da fachada principal desde o jardim principal. 
Imagem da autora
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13.   Torre de Vila Verde

A Torre de Vila Verde 
trata-se de um solar 
implantado a meia 

encosta, no âmago de uma 
propriedade agrícola, cerca-
da por extensos lameiros. A 
casa sustém-se num enqua-
dramento harmonioso, ajus-
tada entre contrafortes no 
extremo ocidental da Serra 
Amarela e vale do Rio Vade. 
A este, as vertentes que a en-
volvem elevam-se e atingiam 
a máxima cota do castelo da 
Nóbrega que ali preside dis-
simulado no território. 

A habitação é um exemplar 
nato de casa-torre,1 exibin-
do uma torre medieval (séc. 
XVIII) com uma secção qua-
drada que guarnece de três 

1. AZEVEDO, Carlos de – Solares Portugueses. Lisboa: Ed. Livros Horizonte, 1998, p. 79: “A torre 
continua a desempenhar o seu papel de relevo como afirmação senhorial e adquire uma nova expressão 
funcional, embora o aproveitamento do seu espaço interior não oferecesse muitas possibilidades e ad-
quire nova expressão funcional, embora o aproveitamento do seu espaço interior nação oferece muitas 
possibilidades. (...)”.
2. <http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=4111> – (consultado em 
2019-06-02).
3.  AZEVEDO, Carlos de – op. Cit.; p. 79: “A casa-torre atinge agora a expressão de maior requinte, so-
bretudo na medida em que a torre é francamente aproveitada pelo seu valor arquitetónico, num conjunto 
em que é elemento preponderante (...)”.

pisos; adossada a esta encon-
tra-se uma ala residencial de 
geometria retangular com 
dois pisos. Embora a torre 
tenha sofrido diversas muta-
ções seculares, é reveladora 
daquilo que compõe tipoló-
gicamente uma implantação 
típica do baixo-medieval (si-
tuada na orla de um peque-
no núcleo rural, próximo 
das áreas férteis).2 O restante 
volume vem se adossar ao 
plano sul da torre3, onde se 
situam a sala nobre e toda a 
restante zona privada da resi-
dência. O alçado sul do edifí-
cio exibe três vãos que aces-
sam aos anexos inferiores. 
Aqui podem ser encontradas 
as velhas adegas e antigos al-
bergues pastoris; no piso su-

São Tomé,
 Ponte da Barca

 Hab. Particular

Vista aérea de Torre de Vila Verde
Imagem via Google Maps
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perior, observam-se três ja-
nelas e uma porta situada 
logo acima da central do piso 
do rés-do-chão. No extremo 
oeste deste mesmo corpo, 
uma escadaria barroca pou-
sa no terreno, detendo uma 
bela voluta que orna o arran-
que da guarda, e vai terminar 
num pequeno pátio que ante-
cede a entrada no piso nobre. 

O volume mais imponente – 
a torre –  apresenta três pisos 
com janelas de guilhotina que 
ocupam centralmente cada 
um dos planos da fachada, 
sendo esta lógica interrompi-
da a oeste nos dois primeiro 
pisos, devido ao volume ho-
rizontal adossado. Esta pode 
ser acedida através de uma 
escada em madeira que ven-
ce os sobrados e cujas pare-
des interiores (tais como no 
exterior) não se encontram 
rebocadas. No topo, além 
das típicas ameias, aparecem 
quatro gárgulas simples que 

1. Shōji: painéis ou portas de correr estruturados em madeira e preenchidos com papel translúcido. 

rematam casa uma das ares-
tas do objeto.

É igualmente profícuo pro-
ferir que os restantes anexos 
agrícolas se encontram bem 
estimados e realça-se a antiga 
adega, a oeste da proprieda-
de. Esta foi reabilitada com o 
propósito de constituir uma 
habitação ao gosto japonês. 
As divisões são limitadas por 
Shōji,1 importados direta-
mente do Japão, assim como 
toda a mobília. 

Os belos jardins defronte 
foram também eles adapta-
dos, podendo apenas serem 
acedidos através da pequena 
casa, com o intuito de pro-
porcionar uma esplendorosa 
e arcana experiência oriental. 
Visitar a propriedade é uma 
experiência incontornável.

Vista da Torre desde a entrada principal. 
Imagem da autora


