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RESUMO 

A dissertação intitulada “O Vão na Arquitetura Medieval – A relação do sistema 

construtivo com o caixilho – Intervenção na Casa da Torre da Lagariça” tem como 

finalidade a obtenção do Grau de Mestre em Arquitetura. 

O interesse pelo estudo e aprofundamento deste tema prende-se com o impacto da 

relação que o caixilho estabelece com a obra, ou com o sistema construtivo do edifício em 

que se encontra inserido, tendo em conta, em especial, as intervenções realizadas nos casos 

de referência para perceber se o caixilho segue o modelo original ou se foi adoptada uma 

nova solução. Por outro lado analisámos um conjunto de obras que nos permitiram 

compreender a relação do sistema construtivo e o caixilho tentando, desta forma, entender 

o seu funcionamento original bem como a sua evolução através dos tempos. 

O local escolhido para efetuar o estudo situa-se entre o Vale do Sousa e Resende. 

Trata-se de um estudo baseado em edifícios que integram a segunda fase da Rota do 

Românico o que pressupõe, à partida, encontrar inúmeras dificuldades fruto da dispersão 

em que estes monumentos se encontram na região escolhida, razão que nos condicionou ao 

estudo de 13 edifícios que se encontram identificados na dissertação. De entre estes, a 

Torre da Lagariça, situada na freguesia de São Cipriano, concelho de Resende, distrito de 

Viseu, tem um significado especial, pela relação do lugar com a origem da minha família 

materna.  

Outra dificuldade prendeu-se com o facto de estes edifícios estarem a ser usados ou 

não estarem sempre abertos ao público, serem propriedade privada, e não existir muita 

documentação relacionada com o assunto. Por sua vez, e apesar de todos terem sofrido 

obras de restauro/conservação ao longo dos tempos, quer pela mão das próprias populações 

ou pela Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN), ainda é possível 

encontrar alguns edifícios com os sistemas intactos e perfeitamente identificáveis, o que 

infelizmente só é viável pelo total abandono e estado de degradação em que os mesmos se 

encontram. 

Por tudo isto e para uma melhor compreensão da caixilharia destes edifícios, 

fizemos um levantamento minucioso do desenho do portal (pelo menos uma planta, dois 

cortes, e dois alçados, interno e externo, para não mencionar os detalhes particulares 

necessários) que foram indispensáveis para o estudo apresentado. 
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Pela análise dos casos de referência, verificamos que sempre que é possível 

caracterizar o caixilho, através de um estudo prévio, quanto à sua forma, material e relação 

com o sistema construtivo, o mesmo é restaurado e mantido na sua forma original, 

cumprindo assim os pressupostos enunciados na carta de Atenas e na carta do Restauro. A 

opção por uma nova caixilharia, verifica-se quando não é possível caracterizar o caixilho 

original, quer pelo seu avançado estado de degradação ou mesmo pela sua total ausência, 

sendo assim o desenho do caixilho integrado numa solução mais abrangente da proposta. A 

introdução de novas eficiências, como o vidro duplo, verifica-se sempre que o uso do 

edifício o justifica, nomeadamente para o uso habitacional, sendo que, neste caso tanto o 

material como o desenho do caixilho é idêntico ao original, desde que seja possível a sua 

caracterização, caso não seja possível a opção de uma nova caixilharia com um desenho 

novo e materiais diferentes é a solução. Esta análise foi importante para a caixilharia 

adoptada no caso de estudo, Casa da Torre da Lagariça, uma vez que foi possível fazer um 

levantamento da caixilharia existente, apesar de se encontrar em mau estado, e desenhar 

uma nova caixilharia idêntica à original com a aplicação de novos materiais. 
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ABSTRACT 

The dissertation intituled as "The openings in Medieval Architecture – The building 

system relationship with the frame, - Intervention in the House Tower of Lagariça" was 

made with the intent of obtaining the Masters Degree in Architecture. The interest in the 

study and deepening of this topic lies in the impact of the relation that the framework 

establishes with the construction or with the constructive system of the building in which it 

is built into, taking into special account, the interventions made in the referenced cases to 

understand if the framework follows the original model or if a new solution has been 

implemented. On the other hand, we have analyzed a set of constructions which have 

allowed us to understand the relation between the constructive system and the framework 

which brought us closer to an understanding of its functioning as well as its evolution 

throughout time. The chosen site to run the study is located between Vale do Sousa and 

Resende. This study is based on buildings from the second stance of the Romanesque 

Route which is why we expected, from the start, to encounter numerous difficulties due to 

the widespread of these buildings in the chosen area, reason which lead us to the study of 

the 13 buildings that are identified on the dissertation. Amongst them, Torre da Lagariça, 

located in the county of Resende, district of Viseu, has a special meaning to me due to the 

relation between its location and the origin of my family from my mothers side. Another 

difficulty encountered proved to be the fact that, some of these building, are being used or 

were simply not always available to the public, being that they are private propriety and 

that it didn't exist much documentation related to the subject. On the other hand, and 

despite the fact that all of these buildings have gone through restoration/conservation 

throughout time, whether by the hand of the populations, the Directorate General for 

National Buildings and Monuments or by the Regional Directorate of National Buildings 

and Monuments, it is yet possible to find some buildings with intact, perfectly identifiable, 

systems which, unfortunately, is only viable through the total abandonment and the state of 

degradation they find themselves in. Due to all of this and for a better understanding of the 

framework of these buildings we have made a thorough analysis of the portal's drawing (at 

least one plan, two sections, and two elevations, internal and external, not to mention the 

particular details that were necessary) which were invaluable to the presented study. 

Through the analysis of the referenced cases we have noticed, through a previous study, 
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that everytime that it's possible to analyse the framework's shape, material and the relation 

with its constructive system, that same framework is restored and kept in its original form, 

thus following what is stated on the "Athens Charter" and "Restoration Charter". The 

option to get a new framework is taken when it’s not possible to analyse the original 

framework, wether it is due to its advanced state of degradation or for its total absence, in 

this case, the framework's design is integrated in a vaster solution than the one proposed. 

The introduction of more efficient technologies, such as double layer glass, can only be 

seen in the building if it is absolutely necessary for what the building is used for, which is 

the case if it is used for habitational purposes, being that, in which case both the design and 

materials are identical to the original ones as long as it's possible to make an analysis of it, 

if that is not possible, then a new framework with the same design but different materials is 

the way to go. This analysis was important for the framework used in this case-study, Casa 

da Torre da Lagariça, since it allowed us to better analyse the existing framework, however 

in bad shape, and draw a new, identical to the original, framework with the use of new 

materials. 
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INTRODUÇÃO 

1. Contextualização / Motivação 

Esta dissertação tem como tema a relação que o caixilho estabelece com a obra, ou 

com o sistema construtivo do edifício, em operações de conservação, restauro ou 

valorização do património edificado. 

O interesse por este tema surge principalmente pela “importância” que este 

elemento arquitectónico tem no edifício, não só como elemento que permite o controlo da 

luz, do ar, do calor, do frio, do observar, do ocultar, mas também pela capacidade de 

composição de uma fachada e na imagem que o mesmo proporciona ao edifício. 

O caixilho está sempre associado a uma abertura de forma regular praticada numa 

parede, que pode ser uma janela ou porta. 

“Janela – Abertura de forma regular (rectangular, quadrada, circular, oval, etc.) 

praticada numa parede para iluminar e arejar e facilitar a visibilidade para o exterior e o 

interior do edifício. (…). Difere da porta por não ser necessariamente um vão de 

passagem” (Silva, 2008: 6). 

Partindo do estudo de obras realizadas, que se encontravam em diferentes estados 

de ruína, pretendemos analisar e estudar a atitude interventiva do autor. 

A intervenção neste tipo de edifícios, que fazem parte da nossa memória coletiva, 

requer uma análise histórica e técnica cuidada por parte dos intervenientes, dado que o 

edifício pode ser encontrado em vários estados de ruína, como vamos ver nos casos de 

referência. Para além disso o sistema construtivo utilizado deve preservar a identidade do 

edifício e refletir-se, no nosso caso de estudo, na caixilharia. Esta será apenas abordada 

enquanto objeto ou como um elemento de unidade de um conjunto. 

Sendo o Património uma importante história do passado cabe-nos protegê-lo e 

preservá-lo uma vez que é através dele que podemos compreender a evolução dos tempos. 

Assim, pensamos fazer uma intervenção no património, sob o ponto de vista dos 

sistemas construtivos. Neste sentido, foi necessário criar regras e conceitos, que em 

Portugal e de acordo com Rosas “A publicação em 1838-1839 na revista ‘O Panorama’ de 

quatro textos sobre monumentos, sua definição, conceitos e valores, da autoria de 

Alexandre Herculano constituiu uma contribuição maior no pensamento português sobre a 
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questão, de alargadas e profundas consequências. Em 1872-1873, Herculano reúne e 

reformula aqueles textos e integra-os na edição de os ‘Opúsculos’ intitulando-os 

Monumentos Pátrios. Desta forma sintetiza a noção de monumento como memória, 

herança e património da nação” (Rosas, 1995: 12). 

Ao longo do século XX o conceito de património arquitetónico sofreu 

reestruturações uma vez que este era centrado em elementos isolados e só mais tarde se 

ligou a todo o contexto envolvente, sendo realçadas as relações existentes entre o Edifício 

e o Lugar (Marado & Correia, 2005: 88) passando-se a dar relevo a diferentes dimensões: a 

territorial, a ambiental e a sociocultural. Assim sendo passou a salvaguardar-se, antes de 

mais, a autenticidade do edificado uma vez que “o património em qualquer país é sempre 

espelho da identidade nacional” (Pedras, Matos & Crespo, 1992: 124). 

Por outro lado, uma intervenção arquitetónica seja de recuperação ou reabilitação, 

está ligada a dois factores: o edifício enquanto testemunho histórico de uma época e o seu 

estado de conservação. Neste sentido Jorge Figueira afirma que “recuperar toca no 

domínio da intervenção patrimonial, variando o peso desta componente de acordo com o 

valor absoluto de cada caso” (Figueira, 2006: 4). 

Neste pressuposto focamos a nossa atenção na Casa da Torre da Lagariça. Este 

local, lugar da Lagariça, faz parte também da história da minha família materna, que 

atualmente vive na zona do Porto mas foi, até à geração dos meus avós, o seu local de 

residência. Por esta razão, desde cedo que contato com o local, as suas gentes, os seus 

interesses e costumes, o que me motivou, ainda mais, o aprofundar de um conhecimento 

que apenas possuía de forma muito pouco sistematizada. 

O facto de estudar este edifício na vertente da intervenção do património deve-se ao 

seu avançado estado de degradação. Pensamos que um edifício que foi considerado como 

Imóvel de Interesse Público (IIP), por decreto de 29 de setembro de 1977 merece, da parte 

de todos, em geral, e do Estado, em particular, uma atenção especial de maneira a que não 

se percam as memórias ancestrais que deram lugar à realidade atual. 

A Casa da Torre da Lagariça, situada na freguesia de São Cipriano, em Resende, é 

o objeto do nosso estudo por se tratar de uma habitação medieval (Domus Fortis). É 

composta por uma torre de planta quadrada e casa de habitação com planta em “L”, que foi 

crescendo ao longo de várias épocas. 



 

3 

 

Por tudo isto tivemos como motivação, para além do já citado, o facto de 

pensarmos que a preservação da cultura e dos bens imateriais de um povo deve ter o seu 

lugar e ser preocupação de todos. 

Motivado ainda pela autenticidade, identidade e significado das características 

arquitectónicas dos imóveis que têm significado local e nacional, procurámos a sua 

preservação por considerar que se trata da preservação de um testemunho da civilização 

dos nossos ancestrais, mantendo, deste modo, uma íntima ligação com o presente e o 

futuro. 

2. Âmbito 

O âmbito desta dissertação pretende compreender a relação do caixilho com o 

sistema construtivo da arquitectura medieval e consequentemente a coerência da 

intervenção no património arquitectónico com especial ênfase na relação do sistema 

construtivo destas arquitecturas com o elemento arquitectónico, caixilho. 

Para demonstrar melhor a evolução daquilo que hoje definimos como janela, 

fazemos a descrição da sua evolução desde o simples “buraco” na parede, até à sua 

libertação como objeto arquitetónico ou como unidade de conjunto. 

A necessidade de preencher o “buraco” para controlar os elementos da natureza 

(luz, frio/calor, água) no interior da habitação tornou-se uma das principais preocupações 

desde a utilização dos primeiros sistemas: portadas em madeira, nos finais da Idade Média, 

tecido, papel, pergaminho, oleados e encerados para uma maior resistência e transparência, 

vitrais das catedrais suportados por elementos em pedra, gelosias, entre outros. Nesta 

perspetiva Bianca Silva refere que se admite “igualmente que as gelosias fossem também 

preenchidas com materiais translúcidos, fazendo destas peças um antecedente dos 

modernos caixilhos” (Silva, 2008: 83). 

Como forma de não nos alargarmos, delimitamos o tema, fazendo apenas referência 

às obras realizadas em edifícios românicos. 

Nesta perspetiva abordamos a relação da caixilharia com o sistema construtivo 

inserido na sua época, referindo a sua colocação no interior ou no exterior do edifício em 

questão, mas tendo em conta a imagem que provoca no objeto arquitetónico. 
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3. Estado da Arte 

O interesse pela investigação do Românico ficou a dever-se ao facto de termos feito 

uma pesquisa e encontrado alguns textos que nos cativaram para o tema de entre os quais 

salientamos a tese de doutoramento do professor Miguel Malheiro (2012), “A presença da 

arquitectura – A arquitectura românica do vale do rio Sousa”, os textos de Alexandre 

Herculano (1838-1839), (1872-1873) “Monumentos Pátreos”, a dissertação de 

doutoramento de Lúcia Maria Cardoso Rosas (1995), “Monumento Pátrios – A 

arquitectura religiosa medieval - património e restauro” e a dissertação de Nuno Valentim 

Rodrigues Lopes (2006), “Reabilitação de caixilharias de madeira em edifícios do seculo 

XIX e inicio do seculo XX”. 

Por outro lado, e no caso da intervenção no património, tivemos como base as 

Cartas de Atenas (1931) e a Carta do Restauro (1972) bem como as teorias de alguns 

autores que vão surgindo ao longo desta dissertação. 

No que concerne ao caixilho baseamo-nos em autores como Nuno Valentim Rosas 

(2006) e João Emílio dos Santos Segurado (s/d). 

No intuito de não ser repetitivo ao longo da dissertação falaremos mais em 

pormenor de cada um destes autores, do que eles disseram sobre o assunto e relativamente 

ao tema a desenvolver. 

De entre os autores conhecidos que se dedicaram ao estudo do estilo românico, 

citamos os mais significativos sendo que a primeira obra conhecida é da autoria de 

Augusto Filipe Simões (1835-1884), publicada em 1870, em Coimbra, com o título 

Relíquias da architectura romano-byzantina em Portugal. Com Manuel Monteiro (1879-

1952) surgiu a primeira historiografia portuguesa relativa à época românica em Portugal. 

Posteriormente Carlos Alberto Ferreira de Almeida (1934-1996) procurou compreender 

este estilo inserido na sua época e no território onde se encontrava (Botelho, 2010). 

A intervenção no património edificado é uma constante desde sempre, sendo os 

critérios de intervenção próprios e implícitos a cada época. 

Este é um dos factores principais para as gerações futuras poderem ler o edifício e 

compreendê-lo na sua evolução através de épocas sucessivas, possibilitando assim 

conhecer a verdadeira história de um povo através do património edificado, sem 

subterfúgios nem anomalias de género ou de moda. 
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É com Leon Battista Alberti (1404-1472) que surgem as primeiras teorias de 

intervenção em edifícios preexistentes. Este autor define três caminhos possíveis para o 

fazer: o primeiro consiste em continuar o edifício no estilo primitivo; o segundo diz 

respeito à procura de um equilíbrio entre o antigo e o contemporâneo e o terceiro pretende 

ocultar a preexistência com uma “pele” moderna. 

Com a evolução do pensamento surgem duas possíveis correntes de intervenção: a 

do Restauro, que podemos dividir em restauro estilístico e restauro científico, em França e 

Itália e a da Conservação, em Inglaterra. 

Por restauro entende-se renovar, restabelecer e reavivar, ou seja, implica atuar 

inovando para reutilizar o objeto. 

No primeiro o seu maior apoiante é Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879), adepto do 

restauro estilístico. Este autor considera que “restaurar um edifício não é mantê-lo, 

repará-lo ou refazê-lo, é restabelecê-lo num estado completo que pode nunca ter existido 

num dado momento”, ou seja, deve permanecer igual a si mesmo, mesmo que não se saiba 

como foi, e deve ter uma função definida de modo a conservá-lo. No entanto isto nem 

sempre é feito da melhor maneira, sendo vários autores os que abordam estes aspetos e que 

falam das suas diferenças. 

Já na segunda, que é totalmente contrária à primeira, John Ruskin (1819-1900) e 

William Morris (1834-1896) acham que, se o edifício se encontra em ruína, deve ser 

mantido assim, e não deve ter nenhuma outra função. Aconselhavam também manutenções 

periódicas, ou mesmo pequenos reforços estruturais, desde que não visíveis, de forma a 

prolongar o mais possível a vida do edifício. Em caso extremo admitiam mesmo a sua 

perda. 

Já Camillo Boito (1836-1914), que no 3º congresso degli Ingegneri e Architetti 

italiani realizado em Roma em 1883, apresenta a sua teoria apoiada em sete princípios a ter 

em conta no restauro, que destacamos: sempre que se introduzam materiais ou técnicas 

novas, independentemente de ter uma imagem igual à pré-existência, deverá ser 

perfeitamente identificada. 

No seguimento desta filosofia Camillo Boito (1836-1914), inspirando-se em Ruskin 

e Morris, e contra os conceitos de Eugène Viollet-le-Duc, expôs no texto “Conservare o 

restaurare, publicado nas Questione Pratiche de Belle Arti (Milão, 1893), o conceito de 

conservação dos monumentos com base na sua autenticidade”, (Rosas, 1995: 227). 
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Em Portugal é neste sentido que Ramalho Ortigão (1897) defendeu e escreveu: 

“Ninguém preenche lacunas literárias, como ninguém deve preencher lacunas 

arquitectónicas”, (Rosas, 1995: 227). 

Abordaremos ainda os aspetos relacionados com as Cartas de Atenas (1931) e do 

Restauro (1972), bem como aquilo que menciona Cesare Brandi (1906-1988) um dos 

principais nomes do restauro moderno, que à frente do Instituto Central de Restauração 

(ICR) de Roma, do qual foi diretor por duas décadas (1939-1960), coordena a restauração 

de inúmeras obras de arte destruídas nos bombardeamentos durante a segunda guerra e, ao 

mesmo tempo, elabora a sua obra Teoria da Restauração (1963), relativamente às 

intervenções e aos restauros em monumentos que marcam a História de um povo e que 

contribuem para que essa História não se perca no futuro. 

Existem ainda aqueles que falam da conservação do património e do elemento 

arquitetónico caixilho. No entanto são muito poucos o que o fazem à excepção de Nuno 

Valentim (2006), de cuja dissertação falaremos em momento oportuno. 

4. Objetivos 

Para a prossecução desta dissertação e para que a mesma possa ter o sucesso que 

desejamos, selecionámos os seguintes objetivos: 

 

* Estudar a evolução do caixilho e a sua conservação. 

 

* Compreender a metodologia de intervenção e circunscrever critérios, existentes 

ou novos, de intervenção no património arquitetónico, do geral para o particular. 

 

* Verificar quais os critérios de salvaguarda/restauro, conservação e substituição do 

caixilho. 

Neste sentido, analisaram-se vários elementos arquitetónicos, caixilhos, que foram 

objeto de restauro, conservação ou valorização em edifícios medievais, com a finalidade de 

extrair conclusões sobre os métodos de intervenção levados a cabo nestas operações de 

salvaguarda do património. 
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5. Metodologia 

A escolha da zona entre o Vale do Sousa e Resende para os edifícios em análise 

deve-se ao facto destes edifícios já fazerem parte da segunda fase da Rota do Românico. 

Apesar de todos terem sofrido obras de restauro/conservação ao longo dos tempos, quer 

pela mão das próprias populações, ou pela Direção Geral dos Edifícios e Monumentos 

Nacionais (DGEMN), ainda é possível encontrar alguns edifícios com os sistemas intactos 

e perfeitamente identificáveis, o que infelizmente só é possível pelo total abandono e 

estado de degradação em que se encontram. 

Por outro lado, como a caixilharia nestes edifícios só era aplicada nos vãos das 

portas, as janelas, frestas ou seteiras eram apenas protegidas por grades de ferro ou 

portadas de madeira pelo interior, vamos restringir os elementos a estudar ao portal Poente, 

num caso também ao portal Norte e noutro ao portal Sul. 

Assim, um levantamento minucioso do desenho do portal (pelo menos uma planta, 

dois cortes, e dois alçados, interno e externo, para não mencionar os detalhes particulares) 

é absolutamente necessário para o estudo apresentado. 

Além disso, e tendo em conta que os elementos originais foram muitas vezes 

alterados, adaptados ou mesmo eliminados, faz com que a sua reconstrução seja ainda mais 

difícil. Deve-se realizar uma análise técnica meticulosa, muitas vezes em conjunto com 

pesquisas arqueológicas. 

Sendo que os Mosteiros, Igrejas e Torres, são os edifícios mais representativos e em 

maior número do Românico Português, o estudo centra-se só sobre estas tipologias. 

Do ponto de vista metodológico, optamos por desenvolver um estudo comparativo, 

que permita identificar e relacionar o tipo de intervenção, restauro ou conservação, o 

sistema construtivo adoptado e a relação com a caixilharia. 

Foi efetuada uma análise do contexto original, através do levantamento de textos 

sobre a matéria, o contexto atual e os critérios de intervenção no património arquitetónico, 

através de um levantamento de situação específica bem como de outras situações, após o 

que se fez uma análise comparativa e objetiva e foram retiradas as ilações possíveis. 

Os levantamentos métricos foram realizados no local com o auxílio de aparelho a 

laser e fita métrica e foram efetuadas fotografias dos mesmos. 
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6. Estrutura 

A estrutura desta dissertação está dividida em quatro capítulos e estes em 

subcapítulos. 

No capítulo I, intitulado “O Vão na Arquitetura Medieval” abordámos aspetos 

relacionados com as portas e janelas em diferentes edifícios, entre os séculos XI e XIV, e 

terminámos com a análise dos diferentes elementos encontrados nos edifícios estudados. 

No capítulo II, “Intervenção no Vão da Arquitetura Medieval”, como o próprio 

nome sugere, procuramos fazer um historial dos caixilhos originais, passando ao 

estudo/apresentação dos caixilhos dos séculos XVI, XVII e XIX, bem como a sua 

conservação em finais do século XX e inícios do século XXI. 

No capítulo III, a que denominamos por “Casos de Referência Contemporâneos”, 

abordámos alguns casos específicos e deles retiramos as ilações mais pertinentes tendo em 

conta que estudámos aqueles edifícios que seguem o sistema construtivo original, as 

alterações efetuadas e a utilização de novos caixilhos, bem como a introdução de novas 

eficiências tecnológicas, referindo alguns edifícios com sistemas semelhantes. 

No capítulo IV, “Caso de Estudo: Aplicabilidade do Estudo”, mencionámos o nosso 

trabalho e apresentámos a nossa escolha relativamente à Casa da Torre da Lagariça, 

abordámos aspetos relacionados com a habitação medieval bem como da Torre que é 

objeto do nosso estudo, referindo o seu sistema construtivo e fazendo uma abordagem 

especial aos caixilhos, bem como à sua evolução tendo sempre presente que este é o objeto 

do nosso estudo. Neste capítulo apresentámos o “Projeto da Casa da Torre da Lagariça”, ou 

seja, fizemos as nossas propostas de intervenção, dando conta das diferentes soluções que 

nos pareceram as mais adequadas ao caso de estudo. 

 



 

9 

 

I – O VÃO na ARQUITETURA MEDIEVAL 

1.1. Portas e janelas 

Com este capítulo propomo-nos analisar um conjunto de obras e tentar 

compreender a relação do sistema construtivo e do caixilho bem como tentar perceber o 

seu funcionamento original e a sua evolução. 

Diz-se que a porta existiu desde sempre numa qualquer habitação (fosse ela caverna 

ou qualquer outra) contudo afirma-se que a janela foi uma invenção da arquitetura (Távora, 

1991) mas por vezes o hábito de a ver impede que se compreenda “a riqueza deste olho 

mágico do edifício” (Patrício, s/d: 4). 

Cotelo realça o papel da janela afirmando que ela carateriza o próprio edifício uma 

vez que “a expressão com que se definem as janelas dum edifício demonstra a capacidade 

reflexiva do seu autor assim como a sua sensibilidade e destreza, podendo-se mesmo 

interpretar a história e a evolução da janela”, (Cotelo s/d: 2). 

Terá a janela tido os seus primórdios num simples buraco? 

Pensa-se que os homens primitivos, que não tinham preocupações arquitetónicas, 

sentiram necessidade de se proteger, de ter um abrigo contra as intempéries e os animais 

ferozes, começaram por habitar cavernas existentes na natureza. Contudo, cedo começaram 

a construir os seus refúgios, ou seja, alojamentos onde permanecessem em segurança, em 

especial durante a noite, uma vez que de dia permaneciam no exterior, ao ar livre. Ainda 

hoje os povos que vivem de modo primitivo o fazem. Neste sentido precisavam de um 

acesso que lhes permitisse entrar nas suas cabanas, tendas ou grutas. Esta entrada servia, 

simultaneamente, de entrada, de abertura de iluminação e de arejamento. 

Com o andar dos tempos o homem sentiu necessidade de ter uma maior privacidade 

tendo começado a surgir a divisão do alojamento em diferentes compartimentos, ficando a 

casa cada vez mais complexa. Este facto originou a abertura nos muros dos locais 

habitáveis com o intuito de levar a luz do dia para o seu interior daqueles espaços bem 

como permitir o arejamento dos mesmos. Desta forma começou a surgir um “buraco” – a 

janela – invenção do homem para permitir obter uma maior comodidade no seu habitat. 

Mais tarde este buraco “torna-se numa invenção inerente à arquitectura quando o 

homem toma consciência que pode construir e organizar as suas habitações” (Silva, 2008: 
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38). De início apresentavam-se com dimensões reduzidas, não só pela fragilidade que 

provocavam nas paredes onde eram abertas, mas também devido ao clima e às 

necessidades de manter a segurança dentro deste habitáculo. 

Mais tarde, com o aperfeiçoamento dos métodos de construção, o homem foi 

aprendendo a utilizar diferentes materiais que podiam servir de reforço à janela, que nos 

seus primórdios era simples, de forma quadrangular e de reduzidas dimensões. 

Começaram a comportar vergas rudimentares e, por vezes, peitoris e deste modo 

“fixou-se a imagem da janela tradicional, um simples buraco com um contorno 

demarcado que abre um compartimento para o exterior” (Silva, 2008: 40). 

A partir daqui a janela foi evoluindo. No entanto, na época clássica, o elemento 

mais importante era a coluna e os intercolúnios não valorizavam a janela e, se esta existia, 

era simples e de tamanho reduzido de modo a não causar fragilidade à parede mas com 

intencionalidade de servir de ventilação e de iluminação dos espaços para o que serão 

também utilizados os vãos, as portas, os átrios e os pátios. 

De início as janelas surgiram nos templos sendo depois usadas nos edifícios de 

caráter civil, “sempre escassas e discretas, sem tratamento para além do estritamente 

necessário como as ombreiras, lintéis e peitoris” (Silva, 2008: 44) os quais davam 

estabilidade às paredes onde existiam estes vãos. 

Na arquitetura romana a relação entre as janelas e a parede torna-se importante 

porque “sendo a parte estrutural, a sua espessura era valorizada assim como todos os 

seus constituintes (elementos de preenchimento, cheios e vazios)” (idem: 47) razão pela 

qual as janelas já eram executadas com um certo “esmero construtivo”, mesmo quando se 

tratava de janelas de casas mais humildes. 

Apesar disso foram exploradas diferentes formas de reforçar estas aberturas (lintéis, 

ombreiras e peitoris) ou os arcos de descarga. As janelas começaram a ser abertas em 

diferentes formas: retangulares, quadrangulares, trapezoidais, semicirculares ou circulares, 

embora a forma mais usual fosse a janela rematada com arco de volta perfeita. 

O estudo da relação do sistema construtivo com a caixilharia na arquitetura 

Românica está rodeado de inúmeras dificuldades. A mais importante entre elas é o facto de 

os edifícios com estas caraterísticas se encontrarem bastante dispersos, o que para este 

trabalho torna incomportável o tempo necessário ao estudo de todos, razão pela qual vamos 

restringir o estudo a 13 edifícios, situados entre o Vale do Sousa e Resende. Uma outra 

dificuldade prende-se com o facto de alguns deles estarem a ser usados, não estarem 
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sempre abertos ao público ou serem propriedade privada, e não existir muita documentação 

relacionada com o assunto. 

Convém esclarecer que os termos usados para identificar os elementos que 

constituem os portais (cuja lista se encontra em anexo), são os usados normalmente na 

arquitetura, mas para diferenciar o portal interior do exterior vamos identificar o arco 

interior como abóbada, e a imposta como última pedra do pé direito. 

 

Os edifícios estudados são: 

A - 1.1.1.  Século XI – Mosteiro de São Pedro de Cête; B - 1.1.2.  Século XI – Mosteiro de São 

Salvador de Travanca; C - 1.1.3.  Século XII – Igreja de Santa Maria de Barro; D - 1.1.4.  Século XII – Igreja 

do Salvador de Unhão; E - 1.1.5.  Século XII – Torre da Lagariça; F - 1.1.6.   Século XII/XIII – Igreja de 

Santa Maria de Cárquere; G - 1.1.7.  Idade Média – Igreja de São Pedro da Ermida; H - 1.1.8.  Século XIII – 

Igreja de São Martinho de Mouros; I -  1.1.9.   Século XIII – Igreja de Ermelo; J -  1.1.10. Século XIII – 

Mosteiro de Paço de Sousa; K - 1.1.11. Século XIII – Igreja Paroquial de Meinedo; L - 1.1.12. Século XIII – 

Igreja São Mamede de Vila Verde; M -1.1.13. Século XIII/XIV – Torre de Vilar 

 

1 – Mapa de localização dos edifícios estudados1 

                                                           
1
 https://www.google.pt/maps 
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1.1.1. Século XI - Mosteiro de São Pedro de Cête 

O Mosteiro de São Pedro de Cête situa-se na freguesia com o mesmo nome, no 

concelho de Paredes, distrito do Porto. Foi classificado como Monumento Nacional pelo 

Decreto 16-06-1910, DG 136 de 23 de junho de 1910 / ZEP, Portaria n.º 740-CE/2012, 

DR, 2ª série, n.º 248, de 24 de dezembro de 2012. Encontra-se em bom estado de 

conservação e ainda é usado para a prática do culto religioso. 

Segundo se afirma “com documentação a comprovar a sua existência em 924 e, em 

985, é possível encontrar referências a uma basílica em honra de São Pedro. Outros 

historiadores indicam este nobre como o responsável pela reconstrução do Mosteiro, já 

que terá vivido no século XI. A construção hoje existente, no entanto, não corresponde a 

épocas tão tardias, apresentando vários arranjos góticos, efetuadas no final do século XIII 

e início do século XIV, conforme inscrição visível na parede norte da capela-mor, junto ao 

sarcófago do Abade D. Estêvão Anes, falecido a 23 de julho de 1323, responsável pela 

reforma completa da igreja 
2
”. 

 

 
2 – Portal do Mosteiro de São Pedro de Cête 

1 – Planta portal poente;  2 - Alçado portal poente;  3 - Corte C1;  4 - Corte C2;  5 - Alçado portal poente, vista interior 

                                                           
2
http://www.rotadoromanico.com/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/MosteirodeSaoPedrodeCete.aspx?

galeria=Fotografias&regiao=Paredes&monumento=Mosteiro%20de%20S%C3o%20Pedro%20de%20C%C3

%AAte&categoria=&TabNumber=0&valor=/vPT/Monumenots/Paginas/MosteirodeSaoPedrodeCete.aspx&g

uid{FFFA2011-FA2C-4DES-9BBA-6FCF6C62CBE2}. 

1 

2 3 4 5 
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Afirma-se também que este mosteiro tem “portal escavado, em arco apontado, 

com quatro arquivoltas, em toros, a interior assente em impostas salientes e as demais em 

seis colunas de fustes lisos, assentes em dados e com as bases e capitéis decorados, com 

folhas, colchetes e elementos zoomórficos; são rodeadas por friso exterior ornado por 

esferas; no segundo registo 
3
”. 

O vão da porta com a forma dos arcos apontados tem batentes pelo interior para as 

duas folhas que compõem a porta. O vão interior é fechado superiormente por abóbada 

formada por duas aduelas, dois contrafechos e fecho, no alinhamento dos saiméis 

encontram-se os gonzos 
4
, que têm a função de suportarem o peso da porta e permitir o seu 

movimento.           

  A porta é de madeira do tipo “portas rilhadas ou entaleiradas” 
5
, é constituída por 

duas folhas de abertura para o interior. O acesso faz-se através de uma porta homem 

existente numa das folhas. Esta é fixa à folha por dobradiças metálicas. 

 

 3– Portal poente (foto do autor)                                                      4 – Fachada principal 6  

 

                                                           
3
 In http://ww.monumentos.pt/Site/APPPagesUser/SIPA.aspx?id=4123. 

4
 RODRIGUES, Maria João; SOUSA, Pedro Fialho de & BONIFÁCIO, Horácio Manuel Pereira. 

Vocabulário técnico e crítico de Arquitectura. 3ª Edição. Biblioteca da Lusíada: 72 (03) ROD2 2002 FV (p. 147). 
5
 SEGURADO, João Emílio dos Santos. Biblioteca de Instrução Profissional. 5ª Edição. Livraria Bertrand. 

Disponível na Biblioteca da FAUP: C.p.2.37 (p. 354). 
6
 Fotógrafo Mário Novais Chicó, 1905-1966 (data aproximada da fotografia: 1954). [CFT015.279.ic]. In 

https://www.flickr.com/photos/biblarte/3607213150/in/datetaken/. 

http://ww.monumentos.pt/Site/APPPagesUser/SIPA.aspx?id=4123
https://www.flickr.com/photos/biblarte/3607213150/in/datetaken/
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É formada por tábuas na vertical com 0,05m de espessura e acabamento a verniz 

cera. A porta é fixa ao sistema construtivo por gonzos, estes formam um eixo que permite 

o seu movimento. O sistema está operacional e é uma reinterpretação do sistema original, 

com a aplicação de uma ferragem metálica pivotante. Originalmente os pivôs das portas 

eram um prolongamento das couceiras, que giravam no orifício existente nos saiméis. 

É visível nas ombreiras do portal, os entalhes escavados para colocação de duas 

trancas, sendo de um lado em forma de “L”, e o outro de forma circular. Atualmente são 

usados fechos metálicos e uma tranca de madeira de forma quadrada, para bloquear o 

movimento das folhas da porta. 

Das obras analisadas e à semelhança da Igreja de S. Martinho de Mouros e da Igreja 

do Salvador de Unhão ainda usa a tranca como sistema de segurança. 

As trancas de madeira são provenientes de ramos ou troncos de pequeno diâmetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5– Portal poente, vista interior (foto do autor) 

 

 
Legenda: 1 – Contra fecho 2 – Fecho 3 – Aduela 4 – Saimel 5 - Gonzo 
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1.1.2. Século XI - Mosteiro de São Salvador de Travanca 

Este edifício encontra-se em fase final de obras de beneficiação iniciadas em 2014 e 

coordenadas pelo arquiteto Miguel Malheiro. 

O Mosteiro de São Salvador de Travanca apresenta um conjunto que se destaca na 

arquitetura românica pela sua dimensão e por ter uma das mais elevadas torres a seu lado, 

“(…) teve a sua fundação no século XI, efetuada pelo nobre asturiano D. Gastão Moniz ou 

Frei João do Apocalipse, segundo a crónica beneditina de Frei Leão de São Tomás”. 

“(…) A fachada principal, escalonada, mostra um portal inserido num gablete 

superiormente corrido por um renque de modilhões. Tem quatro arquivoltas de toros 

diédricos que se apoiam em finas colunas. Nos seus capitéis abundam as sereias com 

peixes na mão e as folhagens biseladas que descem do topo dos ábacos. Na empena, sobre 

o portal, rasga-se uma fresta chanfrada românica e no fastígio assenta uma cruz 
7
”. 

6 – Portal poente do Mosteiro de São Salvador de Travanca 

1 – Planta portal poente;  2 - Alçado portal poente;  3 - Corte C1;  4 - Corte C2;  5 - Alçado portal poente,                                                                    

vista interior 

                                                           
7
 In http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3954. 

1 

2 3 4 

5 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3954
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O vão da porta de forma rectangular tem batentes pelo interior para as duas folhas 

que compõem a porta. O vão interior é fechado superiormente por abobada formada por 

dois saiméis, dez aduelas, dois contrafechos e fecho, e nas últimas pedras do pé direito 

estão localizados os gonzos que têm a função de suportarem o peso da porta e permitir o 

seu movimento. 

A Porta é de madeira do tipo “portas rilhadas ou entaleiradas”, é constituída por 

duas folhas de abertura para o interior. O acesso faz-se através de uma das folhas. É 

formada por tábuas na vertical com 0,07m de espessura e acabamento a verniz/cera pelo 

interior e tinta pelo exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 – Pormenor descritivo do portal poente do Mosteiro de São Salvador de Travanca (foto do autor) 

 

Legenda: 1 – Gableto 2 – Arquivolta 3 – Contrafecho 4 – Fecho 5 – Aduela 6 – Tímpano 7 – Saime  8 – Imposta       

9 – Capitel 10- Coluna 11- Face12- Base 
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A porta é fixa ao sistema construtivo por gonzos, estes formam um eixo que 

permite o seu movimento. O sistema está operacional e é uma reinterpretação do sistema 

original, com a aplicação de uma ferragem metálica pivotante 

Originalmente os pivôs das portas eram um prolongamento das couceiras, que 

giravam no orifício existente na última pedra do pé direito. 

É visível nas ombreiras do portal, os entalhes para colocação das quatro trancas, 

sendo de um lado um entalhe em forma de “L”, e o outro de forma cilíndrica. 

Atualmente usa fechos metálicos e fechadura para bloquear o movimento das folhas 

da porta. Não é usada a tranca de madeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 – Pormenor dos Gonzos do portal poente do Mosteiro de São Salvador de Travanca (fotos do autor) 

1 – Gonzo superior;  2 – Gonzo inferior  

 

1 2 
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Portal Norte - Mosteiro de São Salvador de Travanca  

O portal Norte, inserido na espessura do muro, tem quatro arquivoltas em arco 

apontado que se apoiam em colunas. O tímpano liso assenta sobre a verga e esta em 

cachorros. 

O vão carateriza-se por porta de verga reta, com batentes pelo interior para as duas 

folhas que compõem a porta. O vão interior é constituído por duas arquivoltas de arco 

apontado, que apoiam nas ombreiras. 

A porta é de madeira do tipo “portas engradadas”, é constituída por duas folhas de 

abertura para o interior. O acesso faz-se através de uma das folhas. É formada por tábuas 

na vertical com 0,06m de espessura e acabamento a verniz/cera pelo interior e tinta pelo 

exterior.  

 

 

 

9 – Portal norte do Mosteiro de São Salvador de Travanca 

1 – Planta portal norte;  2 - Alçado portal norte;  3 - Corte C1;  4 - Corte C2;  5 - Alçado portal norte,                                                                  

vista interior 

 

1 

2 3 4 5 
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A porta é fixa ao sistema construtivo por ferragens metálicas colocadas nas 

couceiras e cravadas nas ombreiras. É visível nas ombreiras do portal, os entalhes para 

colocação das duas trancas, sendo de um lado um entalhe em forma de “L”, e o outro de 

forma cilíndrica. Atualmente usa fechos metálicos e fechadura para bloquear o movimento 

das folhas da porta. Não é usada a tranca de madeira. 

A existência dos entalhes para colocação das duas trancas, e as marcas de corte nas 

últimas pedras do pé direito, leva-nos a dizer que o modo de funcionamento seria igual ao 

do portal poente, por gonzos, mas que em determinada altura terão sido eliminados e a 

porta alterada para a situação atual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 – Pormenor descritivo do portal norte do Mosteiro de São Salvador de Travanca (foto do autor) 

 

Legenda: 1 – Contrafecho 2 – Fecho 3 – Aduela 4 – Saimel 5 – Tímpano 6 – Imposta 7 – Capite l 8 – Coluna            

9 – Pé direito 
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Na opinião de Segurado (s/d: 355) “as portas engradadas são as mais perfeitas e 

sólidas; são formadas pela grade, constituída por couceiras e travessas emechadas. As 

travessas e as couceiras têm caixas em todo o comprimento para alojar as tábuas que 

completam a porta. A ligação das travessas às couceiras faz-se por meio de respiga e furo; 

nas travessas T, faz-se a respiga com talão, abrindo-se nas couceiras a caixa ou furo de 

lado”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 – Pormenor de portas engradadas (foto do autor) 

 

 

Legenda: 1 – Tímpano 2 – Travessas 3 – Ombreiras 4 – Couceiras 5 – Tardoz 6 - Respiga 
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1.1.3. Século XII - Igreja de Santa Maria de Barro 
 

A Igreja de Santa Maria de Barrô situa-se na freguesia de Barrô, concelho de 

Resende, distrito de Viseu. Foi classificada Monumento Nacional pelo Decreto n.º 8 175, 

DG, 1ª série, n.º 110 de 02 de junho de 1922 

“(…) Embora possamos remontar ao século XII a fundação da Igreja de Barrô, 

como igreja particular de Egas Moniz (c. 1080-1146), o Aio, que lhe veio às mãos por 

doação real, nada sabemos sobre o que então se edificou, transformou ou se apenas foi 

dada continuidade ao culto, praticado, talvez, num templo já existente” 
8
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 – Portal da Igreja de Santa Maria de Barro 

1 – Planta portal poente;  2 - Alçado portal poente;  3 - Corte C1;  4 - Corte C2;  5 - Alçado portal poente,                                                                    

vista interior 

                                                           
8
http://www.rotadoromanico.com/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/IgrejadeSantaMariadeBarro.aspx?

galeria=Fotografias&regiao=Resende&monumento=Igreja%20de%20Santa%20Maria%20de%20Barr%C3%

B4&categoria=&TabNumber=0&valor=/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/IgrejadeSantaMariadeBarr

o.aspx&guid={56602F4B-2770-484C-B9C8-F8CC103050C3}. 

1 

2 3 4 5 

http://www.rotadoromanico.com/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/IgrejadeSantaMariadeBarro.aspx?galeria=Fotografias&regiao=Resende&monumento=Igreja%20de%20Santa%20Maria%20de%20Barr%C3%B4&categoria=&TabNumber=0&valor=/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/IgrejadeSantaMariadeBarro.aspx&guid=%7b56602F4B-2770-484C-B9C8-F8CC103050C3%7d
http://www.rotadoromanico.com/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/IgrejadeSantaMariadeBarro.aspx?galeria=Fotografias&regiao=Resende&monumento=Igreja%20de%20Santa%20Maria%20de%20Barr%C3%B4&categoria=&TabNumber=0&valor=/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/IgrejadeSantaMariadeBarro.aspx&guid=%7b56602F4B-2770-484C-B9C8-F8CC103050C3%7d
http://www.rotadoromanico.com/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/IgrejadeSantaMariadeBarro.aspx?galeria=Fotografias&regiao=Resende&monumento=Igreja%20de%20Santa%20Maria%20de%20Barr%C3%B4&categoria=&TabNumber=0&valor=/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/IgrejadeSantaMariadeBarro.aspx&guid=%7b56602F4B-2770-484C-B9C8-F8CC103050C3%7d
http://www.rotadoromanico.com/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/IgrejadeSantaMariadeBarro.aspx?galeria=Fotografias&regiao=Resende&monumento=Igreja%20de%20Santa%20Maria%20de%20Barr%C3%B4&categoria=&TabNumber=0&valor=/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/IgrejadeSantaMariadeBarro.aspx&guid=%7b56602F4B-2770-484C-B9C8-F8CC103050C3%7d
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Esta igreja apresenta “portal escavado, em arco apontado, formando quatro 

arquivoltas, assentes em impostas salientes e em seis colunelos, assentes em bases simples 

e com capitéis de decoração vegetalista; as impostas prolongam-se lateralmente em friso 

e, sobre elas, assenta o tímpano vazado por rosácea quadriolobulado” 
9
. 

“O tímpano do portal principal, considerado por Vergílio Correia (1888-1944) 

como o melhor exemplar no género, entre as igrejas coevas, do norte, ostenta uma 

elaborada cruz vazada multimoda, muito ornamentada e de notável elaboração 
10

”. 

O vão apresenta ainda um portal de forma rectangular com batentes pelo interior 

para as duas folhas que compõem a porta.  

 

13 – Pormenores do portal poente da Igreja de Santa Maria de Barrô 11 

1 – Entalhe da tranca, esquerdo;  2 - Alçado portal poente;  3 – Alçado poente;  4 - Alçado portal poente, vista interior;    

5 - Entalhe  da tranca, direito                                     

                                                           
9
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.Search.aspx?id=0c69a68c-2a18-4788-9300-

11ff2619a4d2. 
10

 Idem nota 9. 
11

 As fotografias 1, 2, 4 e 5 são do autor. A fotografia 3 é do fotógrafo Mário Novais (1899-1967). Orientador 

científico Mário Tavares Chicó (1905-1966). Data aproximada de produção da fotografia original: 1954. 

[CFT015.396.ic]. In https://www.flickr.com/photos/biblarte/2906330963/in/datetaken/. 

5 

4 

1 

2 

3 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.Search.aspx?id=0c69a68c-2a18-4788-9300-11ff2619a4d2
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.Search.aspx?id=0c69a68c-2a18-4788-9300-11ff2619a4d2
https://www.flickr.com/photos/biblarte/2906330963/in/datetaken/
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O vão interior é fechado superiormente por abobada formada por dois saiméis, 

quatro aduelas, dois contrafechos e fecho. 

A porta é de madeira do tipo “portas rilhadas ou entaleiradas”, é constituída por 

duas folhas de abertura para o interior. O acesso faz-se através de uma das folhas, estando 

a outra bloqueada por uma barra em ferro amovível. De acordo com o registo das 

intervenções realizadas, estas foram reconstruídas em 1978 
12

. 

É formada por tábuas na vertical com 0.04m de espessura e acabamento a 

verniz/cera pelo interior e exterior. A porta é fixa ao sistema construtivo por ferragens 

metálicas tipo “lemes em ferro”
 13

 a toda a largura das folhas da porta. Não foi possível 

identificar o local dos gonzos nem as cavidades para os pivôs inferiores. 

É visível nas ombreiras do portal, os entalhes para quatro trancas, de colocação 

oposta, sendo de um lado um entalhe em forma de “L”, e o outro de forma cilíndrica. 

Actualmente usa duas barras em ferro que estão cravadas ao pano de parede numa ponta e 

a outra encaixa em ferragens metálicas aparafusadas nas folhas da porta, para bloquear o 

movimento das folhas da porta. Não é usada a tranca de madeira. 

 

                              

                                                           
12

 Idem nota 9. 
13

 Idem nota 9. 
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1.1.4. Século XII - Igreja do Salvador de Unhão 

A Igreja do Salvador de Unhão fica situada na freguesia de Unhão, concelho de 

Felgueiras, distrito do Porto. Foi considerado Imóvel de Interesse Público pelo Decreto 37 

728, DG 4 de 5 de janeiro de 1950. 

“(…) Apesar das transformações que foi recebendo ao longo do tempo, e que 

alteraram a construção românica, conserva a epígrafe que regista a Dedicação da Igreja, 

em 28 de janeiro de 1165. Esta inscrição constitui o mais antigo testemunho da sua 

história, já que as referências documentais conhecidas não são anteriores a 1220” 
14

. 

“(…) Pórtico aberto em gablete, de quatro arquivoltas de arco pleno apoiadas 

sobre colunas de capitéis moldurados e imposta esculpida com palmetas simplificadas; a 

arquivolta exterior possui moldura de enchaquetado. No tímpano uma cruz de malta 

envolvida por cordagens entrelaçadas. Sobre o gablete abre-se fresta ladeada por arco 

pleno sobre capitéis esculpidos” 
15

. 

 

14 – Portal da Igreja de Unhão 

1 – Planta portal poente;  2 - Alçado portal poente;  3 - Corte C1;  4 - Corte C2;  5 - Alçado portal poente,                                                                    

vista interior 

                                                           
14

http://www.rotadoromanico.com/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/IgrejadoSalvadordeUnhao.aspx?

galeria=Fotografias&regiao=Felgueiras&monumento=Igreja%20do%20Salvador%20de%20Unh%C3%A3o

&categoria=&TabNumber=0&valor=/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/IgrejadoSalvadordeUnhao.asp

x&guid={AD365D0A-400F-4A00-BC11-7F2AE9D9009D}. 
15

 In http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=4858. 

1 

2 3 4 

 

5 

http://www.rotadoromanico.com/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/IgrejadoSalvadordeUnhao.aspx?galeria=Fotografias&regiao=Felgueiras&monumento=Igreja%20do%20Salvador%20de%20Unh%C3%A3o&categoria=&TabNumber=0&valor=/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/IgrejadoSalvadordeUnhao.aspx&guid=%7bAD365D0A-400F-4A00-BC11-7F2AE9D9009D%7d
http://www.rotadoromanico.com/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/IgrejadoSalvadordeUnhao.aspx?galeria=Fotografias&regiao=Felgueiras&monumento=Igreja%20do%20Salvador%20de%20Unh%C3%A3o&categoria=&TabNumber=0&valor=/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/IgrejadoSalvadordeUnhao.aspx&guid=%7bAD365D0A-400F-4A00-BC11-7F2AE9D9009D%7d
http://www.rotadoromanico.com/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/IgrejadoSalvadordeUnhao.aspx?galeria=Fotografias&regiao=Felgueiras&monumento=Igreja%20do%20Salvador%20de%20Unh%C3%A3o&categoria=&TabNumber=0&valor=/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/IgrejadoSalvadordeUnhao.aspx&guid=%7bAD365D0A-400F-4A00-BC11-7F2AE9D9009D%7d
http://www.rotadoromanico.com/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/IgrejadoSalvadordeUnhao.aspx?galeria=Fotografias&regiao=Felgueiras&monumento=Igreja%20do%20Salvador%20de%20Unh%C3%A3o&categoria=&TabNumber=0&valor=/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/IgrejadoSalvadordeUnhao.aspx&guid=%7bAD365D0A-400F-4A00-BC11-7F2AE9D9009D%7d
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=4858
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O vão da porta de forma rectangular tem batentes pelo interior para as duas folhas 

que compõem a porta. O vão interior é fechado superiormente por duas arquivoltas de arco 

pleno, e nas últimas pedras do pé direito estão localizados os gonzos que tinham a função 

de suportarem o peso da porta e permitir o seu movimento. 

A porta é de madeira do tipo “portas rilhadas ou entaleiradas”, é constituída por 

duas folhas de abertura para o interior. O acesso faz-se através de uma das folhas. É 

formada por tábuas na vertical com 0,05m de espessura e acabamento a verniz/cera pelo 

interior e tinta pelo exterior. A porta é fixa ao sistema construtivo por ferragens metálicas 

tipo “leme” a toda a largura de cada folha, estas estão cravadas nas ombreiras, nas 

couceiras e tábuas das folhas da porta.  

 

 

15 – Pormenor do portal da Igreja de Unhão (fotos do autor) 

1 – Entalhe da tranca, lado direito;  2 - Alçado portal poente;  3 – Gonzo superior;  4 – Gonzo inferior 

1 

2 3 

4 
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O sistema por gonzos não está a ser usado apesar de nas últimas pedras do pé 

direito ainda existirem as saliências com os orifícios para encaixe dos pivôs. 

É visível nas ombreiras do portal, os entalhes para colocação de uma tranca, sendo 

de um lado um entalhe em forma de “L”, e o outro de forma cilíndrica. Actualmente usa 

fechos metálicos, fechadura e a tranca para bloquear o movimento das folhas da porta. 

À semelhança do Mosteiro de São Pedro de Cête, e à Igreja de São Martinho de 

Mouros ainda é usada a tranca como sistema de segurança. 
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1.1.5. Século XII - Torre da Lagariça 

A Torre da Lagariça, terá sido “construída provavelmente durante a regência de D. 

Teresa entre 1112/1128” 
16

, apresenta-se como “(…) um robusto torreão militar de planta 

quadrada, que ficaria imortalizado na obra de Eça de Queiroz, A Ilustre Casa de Ramires. 

A fundação da torre teria como primeiro objectivo a defesa da linha do Douro na época da 

Reconquista, servindo de torre de atalaia, mas a sua função militar perdeu significado com 

o estabelecimento das fronteiras mais a sul. Como tal, no século XVI a torre seria 

adquirida pela família Pinto, senhores da Torre da Chã e do Paço de Covelas, e em 1610 

voltaria a ser vendida, desta vez à família que ainda actualmente é sua proprietária. Deverá 

datar do início do século XVII a adaptação da torre medieval a habitação senhorial, sendo 

então edificado um corpo de planimetria em L em volta do núcleo original, integrando-o 

num dos extremos da casa” 
17

. 

 

16 – Portal da Torre da Lagariça 

1 – Planta portal nascente;  2 - Alçado portal nascente;  3 - Corte C1;  4 - Corte C2;  5 - Alçado portal nascente, vista 

interior 

                                                           
16

 In http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=7054. 
17

 In http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-

ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/74674. 

1 

2 3 4 5 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=7054
http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/74674
http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/74674
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Apresenta um portal em arco apontado inserido na espessura do muro e comunica 

com uma zona de circulação da habitação. O vão da porta tem a forma do arco apontado 

com batentes pelo interior para as duas folhas que compõem a porta. O vão interior é 

fechado superiormente por abobada. 

A porta é de madeira do tipo “portas almofadadas” (Segurado, s/d: 357), é 

constituída por duas folhas de abertura para o interior. O acesso faz-se através de porta 

homem existente numa das folhas, disfarçada na almofada. É formada por uma grade 

constituída por couceiras e travessas com 0,05m de espessura e painéis moldurados, com 

acabamento a verniz/cera pelo interior e exterior. A porta é fixa ao sistema construtivo por 

ferragens metálicas, estas estão cravadas nas ombreiras a chumbo e pregadas nas couceiras. 

O sistema por gonzos não é perceptível. 

É visível nas ombreiras do portal, os entalhes para colocação de uma tranca, sendo 

em ambos os lados de forma rectangular. Actualmente usa, fechadura e barra metálica para 

bloquear o movimento das folhas da porta. 

Ao contrário das outras obras analisadas, em que o sistema de colocação da tranca é 

constituído num dos lados por um furo circular ou rectangular e no outro por um rebaixo 

na pedra em forma de “L” ou “I”, esta Torre e a Torre de Vilar têm dois orifícios de forma 

rectangular.    

17 – Pormenor do portal da Torre da Lagariça 18 

1 – Portal nascente, vista do interior da habitação;  2 – Portal nascente, vista interior da torre 

                                                           
18

 A fotografia 1 é do autor e a fotografia 2 é do Professor Doutor Miguel Malheiro (21/02/2013). 

2 1 

1 
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1.1.6. Século XII/XIII - Igreja do Mosteiro de Santa Maria de Cárquere 

A Igreja do Mosteiro de Santa Maria de Cárquere situa-se na freguesia de Cárquere, 

concelho de Resende, distrito de Viseu, forma um conjunto medieval com grande 

significado, apesar do reduzido número de vestígios românicos e está ligado ao milagre da 

cura da deficiência nas pernas de D. Afonso Henriques. Foi classificada como Monumento 

Nacional pelo Decreto de 16-06-1910, DG, 1ª série, n.º 136 de 23 de junho de 1910. 

“(…) Edificado na encosta norte do maciço da serra de Montemuro, quase à vista 

do Douro, o complexo monástico de Cárquere notabiliza-se não apenas pelo conjunto 

arquitetónico e artístico, mas pela profunda ligação aos primeiros anos da nacionalidade.  

A torre da Igreja de Santa Maria de Cárquere, fundada sobre afloramento granítico, de 

natureza defensiva e senhorial, poderá ter sido edificada na mesma ocasião do conjunto 

monástico e que alguns autores colocam no último quartel do século XII ou já no XIII” 
19

. 

 

 

18 – Portal da Igreja de Santa Maria de Cárquere 

1 – Planta portal poente;  2 - Alçado portal poente;  3 - Corte C1;  4 - Corte C2;  5 - Alçado portal poente,                                                                    

vista interior 

                                                           
19

Inhttp://www.rotadoromanico.com/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/MosteirodeSantaMariadeCarqu

ere.aspx?galeria=Fotografias&regiao=Resende&monumento=Mosteiro%20de%20Santa%20Maria%20de%2

0C%C3%A1rquere&categoria=&TabNumber=0&valor=/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/Mosteirod

eSantaMariadeCarquere.aspx&guid={20EC404A-90B9-423B-BC14-0BED9F81AD36}. 

1 

2 3 4 5 

http://www.rotadoromanico.com/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/MosteirodeSantaMariadeCarquere.aspx?galeria=Fotografias&regiao=Resende&monumento=Mosteiro%20de%20Santa%20Maria%20de%20C%C3%A1rquere&categoria=&TabNumber=0&valor=/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/MosteirodeSantaMariadeCarquere.aspx&guid=%7b20EC404A-90B9-423B-BC14-0BED9F81AD36%7d
http://www.rotadoromanico.com/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/MosteirodeSantaMariadeCarquere.aspx?galeria=Fotografias&regiao=Resende&monumento=Mosteiro%20de%20Santa%20Maria%20de%20C%C3%A1rquere&categoria=&TabNumber=0&valor=/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/MosteirodeSantaMariadeCarquere.aspx&guid=%7b20EC404A-90B9-423B-BC14-0BED9F81AD36%7d
http://www.rotadoromanico.com/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/MosteirodeSantaMariadeCarquere.aspx?galeria=Fotografias&regiao=Resende&monumento=Mosteiro%20de%20Santa%20Maria%20de%20C%C3%A1rquere&categoria=&TabNumber=0&valor=/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/MosteirodeSantaMariadeCarquere.aspx&guid=%7b20EC404A-90B9-423B-BC14-0BED9F81AD36%7d
http://www.rotadoromanico.com/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/MosteirodeSantaMariadeCarquere.aspx?galeria=Fotografias&regiao=Resende&monumento=Mosteiro%20de%20Santa%20Maria%20de%20C%C3%A1rquere&categoria=&TabNumber=0&valor=/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/MosteirodeSantaMariadeCarquere.aspx&guid=%7b20EC404A-90B9-423B-BC14-0BED9F81AD36%7d
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De acordo com a mesma fonte a igreja foi objeto de várias alterações, destacando-

se no século XIII/XIV a construção da capela-mor gótica da Igreja e a transformação 

Manuelina da Igreja no século XVI.  

A igreja apresenta um arco triunfal gótico com portal Manuelino, “(…) rasgado por 

portal escavado, em arco de volta perfeita com três arquivoltas assentes em finos 

colunelos com base e capitéis ornados por motivos fitomórficos, a exterior formando arco 

canopial, e inscrito em alfiz, surgindo, superiormente a marcação do perfil do antigo 

portal” 
20

.  

O vão apresenta ainda um portal em arco de volta perfeita com batentes pelo 

interior para as duas folhas que compõem a porta. O vão interior é fechado superiormente 

por abobada formada por dois saiméis, duas aduelas, dois contrafechos e fecho.  

A porta é de madeira do tipo “portas rilhadas ou entaleiradas”, é constituída por 

duas folhas de abertura para o interior. O acesso faz-se através de uma das folhas, estando 

a outra bloqueada por uma barra em ferro amovível. De acordo com o registo das 

intervenções realizadas, estas foram executadas de novo em 1994 
21

. 

19 – Portal do Mosteiro de Santa Maria de Cárquere (fotos do autor) 

1 - Alçado portal poente;  2 – Entalhes das trancas  

 

 

                                                           
20

 In http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3783. 
21

 Idem nota 20. 

1 2 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3783
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É formada por tábuas na vertical com 0,045m de espessura e acabamento a 

verniz/cera pelo interior e exterior. A porta é fixa ao sistema construtivo por ferragens 

metálicas tipo “leme” a toda a largura das folhas da porta, estas estão cravadas nas 

ombreiras e cravadas nas couceiras e tábuas das folhas da porta. 

Não foi possível identificar o local dos gonzos nem as cavidades para os pivôs 

inferiores. 

É visível nas ombreiras do portal, apesar de tapados, os entalhes nas pedras usados 

para colocação das trancas, sendo de um lado em forma de “L” e o outro de forma 

cilíndrica. Actualmente usa duas barras em ferro para bloquear o movimento de abertura da 

porta, sendo uma ponta cravada nas ombreiras e a outra encaixa em ferragens metálicas 

aparafusadas nas folhas da porta. Não é usada a tranca de madeira. 
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1.1.7. Idade Média - Igreja de São Pedro da Ermida 

Encontra-se implantada na encosta sul do Rio Douro, de onde é possível visualizar 

por entre a vegetação a Igreja de Ermelo, na encosta norte, encontrando-se ambas em total 

estado de abandono e degradação. Estes edifícios juntamente com a Torre da Lagariça, no 

âmbito das obras aqui estudadas, são os únicos que apresentam este estado de conservação, 

coincidindo com o facto de também eles serem as únicas que são privadas. 

A Igreja de São Pedro da Ermida tem a sua construção provavelmente na “(…) Idade 

Média. No século XIX, Pinho Leal refere o local como sendo mosteiro beneditino. (…) A 

fachada principal está orientada, terminada em empena truncada por sineira, de arco de 

volta perfeita, assente em impostas salientes, encimada por cornija saliente, e coroada por 

pequena cruz. Portal em arco de volta perfeita, assente em impostas salientes. Na fachada 

lateral Norte da nave rasga-se uma porta de verga reta e uma fresta estreita, de verga 

recta, em capialço” 
22

 

 

 
20 – Portal da Igreja de São Pedro da Ermida 

1 – Planta portal poente;  2 - Alçado portal poente;  3 - Corte C1;  4 - Corte C2;  5 - Alçado portal poente,                                                                    

vista interior 

                                                           
22

 In http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=25579. 

1 

2 3 4 5 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=25579
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Pela análise da janela existente na capela-mor, podemos dizer que a sua construção, 

pelo menos a da capela talvez se situe entre o século XI a XII, devido à forma do arco não 

ser um arco de volta perfeita, mas ligeiramente em forma de ferradura, diz-nos que é 

bizantino, logo anterior ao românico.  

A fachada apresenta ainda um portal em arco de volta perfeita inserido na espessura 

do muro, com batentes pelo interior para as duas folhas que compõem a porta. O vão 

interior é fechado superiormente por abobada formada por dois saiméis, duas aduelas, dois 

contrafechos e fecho.  

A porta é de madeira do tipo “portas engradadas”, é constituída por duas folhas de 

abertura para o interior. O acesso faz-se através de uma das folhas. É formada pela grade e 

tábuas na vertical com 0,05m de espessura total. A face exterior encontra-se forrada a 

chapa e pelo interior tem acabamento a tinta.  

A porta é fixa ao sistema construtivo por ferragens metálicas, estas estão cravadas 

nas ombreiras e aparafusadas nas couceiras. 

 

 

 

21 – Pormenor da janela e portal Poente da Igreja de São Pedro da Ermida (fotos do autor) 

1 – Janela da capela Mor; 2 – Alçado portal poente;  3 - Alçado portal poente, vista interior 

 

2 1 3 
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O sistema por gonzos é visível bem com os orifícios para encaixe dos pivôs 

inferiores. É visível nas ombreiras do portal, os entalhes nas pedras usados para colocação 

da tranca, sendo de um lado em forma de “L” e o outro de forma cilíndrica. Dado o estado 

de abandono e deterioração em que se encontra o monumento, não é usado qualquer 

sistema para bloquear o movimento de abertura da porta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 – Pormenores da porta com indicação de alguns termos identificativos 

23 – Gonzo (fotos do autor) 

1 – Gonzo superior;  2 – Gonzo inferior 

1 2 

Legenda: 1 –Fecho 2 – Contrafecho 3 – Aduela 4 – Saimel 5 – Imposta 6 – Pé direito 7 – Face 8 – Saimel 9 – Última pedra 

do pé direito 10 – Couceiras 11- Travessas 12- Respiga 13- Tardoz 
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1.1.8. Século XIII - Igreja de São Martinho de Mouros 

A Igreja de São Martinho de Mouros fica situada na freguesia de São Martinho de 

Mouros, concelho de Resende, distrito de Viseu e foi classificada como Monumento 

Nacional pelo Decreto n.º 8 175, DG, 1ª série, n.º 110 de 02 de junho de 1922. Destaca-se 

dos demais monumentos pelo robusto corpo acidental que, ao modo de torreão defensivo, 

confere uma originalidade única no contexto do românico português. 

 “(…) Embora sejam parcos os dados históricos relativos à Igreja de São Martinho 

de Mouros será a partir do século XIII que encontraremos as primeiras referências 

documentais que a ela se referem. (…) A existência de uma inscrição, relativa ao ano de 

1217, gravada na face exterior da capela-mor (lado norte, primeira fiada acima da sapata 

e quinto silhar a contar da direita) remete-nos para o início da construção desta Igreja ou 

vem memorar a conclusão de uma primeira fase construtiva, possivelmente, da cabeceira” 
23

. 

24 – Portal da Igreja de São Martinho de Mouros 

1 – Planta portal poente;  2 - Alçado portal poente;  3 - Corte C1;  4 - Corte C2;  5 - Alçado portal poente,                                                                    

vista interior 

                                                           
23

Inhttp://www.rotadoromanico.com/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/IgrejadeSaoMartinhodeMouros

.aspx?galeria=Fotografias&regiao=Resende&monumento=Igreja%20de%20S%C3%A3o%20Martinho%20d

e%20Mouros%20%20%20&categoria=&TabNumber=0&valor=/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/Igr

ejadeSaoMartinhodeMouros.aspx&guid={2B5C5DE6-290F-4535-AC86-976C64E35973}. 

1 

2 3 4 5 

http://www.rotadoromanico.com/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/IgrejadeSaoMartinhodeMouros.aspx?galeria=Fotografias&regiao=Resende&monumento=Igreja%20de%20S%C3%A3o%20Martinho%20de%20Mouros%20%20%20&categoria=&TabNumber=0&valor=/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/IgrejadeSaoMartinhodeMouros.aspx&guid=%7b2B5C5DE6-290F-4535-AC86-976C64E35973%7d
http://www.rotadoromanico.com/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/IgrejadeSaoMartinhodeMouros.aspx?galeria=Fotografias&regiao=Resende&monumento=Igreja%20de%20S%C3%A3o%20Martinho%20de%20Mouros%20%20%20&categoria=&TabNumber=0&valor=/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/IgrejadeSaoMartinhodeMouros.aspx&guid=%7b2B5C5DE6-290F-4535-AC86-976C64E35973%7d
http://www.rotadoromanico.com/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/IgrejadeSaoMartinhodeMouros.aspx?galeria=Fotografias&regiao=Resende&monumento=Igreja%20de%20S%C3%A3o%20Martinho%20de%20Mouros%20%20%20&categoria=&TabNumber=0&valor=/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/IgrejadeSaoMartinhodeMouros.aspx&guid=%7b2B5C5DE6-290F-4535-AC86-976C64E35973%7d
http://www.rotadoromanico.com/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/IgrejadeSaoMartinhodeMouros.aspx?galeria=Fotografias&regiao=Resende&monumento=Igreja%20de%20S%C3%A3o%20Martinho%20de%20Mouros%20%20%20&categoria=&TabNumber=0&valor=/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/IgrejadeSaoMartinhodeMouros.aspx&guid=%7b2B5C5DE6-290F-4535-AC86-976C64E35973%7d
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“(…) Na fachada principal, uma estreita fresta encima o portal formado por quatro 

arquivoltas apontadas e compostas por arestas vivas. Com três fustes com caneluras e 

capitéis ostentando temática vegetalista e animalista” 
24

. 

 

A fachada “(…) É rasgada por portal axial escavado, em arco apontado, com quatro 

arquivoltas, envolvidas por uma faixa axadrezada, que assentam em três colunelos de 

bases simples e capitéis esculpidos com decoração vegetalista e zoomórfica; o tímpano 

assenta em impostas salientes e, dos ábacos dos colunelos, parte um friso, que se prolonga 

até aos contrafortes nos cunhais; sobre o portal, à altura do gume do arco, a espaços 

regulares, surgem quatro mísulas, que suportariam uma estrutura anterior, talvez um 

alpendre” 
25

. 

 

 

 

 

 

25 – Fachada principal e portal da Igreja de São Martinho de Mouros 26 

1 – Alçado fachada poente;  2 – Alçado portal poente;  3 – Alçado portal poente, vista interior;  4 – Ferragem  em ferro 

                                                           
24

 Idem nota 23. 
25

 In http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=6533. 
26

 A primeira fotografia é do fotógrafo: Mário Novais (1899-1967). Orientador científico: Mário Tavares 

Chicó (1905-1966). Data aproximada de produção fotográfica original: 1954 [CFT015.398.ic]. In 

https://www.flickr. com/photos/biblarte/2906332193/in/datetaken/. As restantes fotografias foram tiradas 

pelo autor. 

1 

4 3 2 1 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=6533


 

37 

 

O vão da porta de forma rectangular está inscrito na espessura do muro e tem 

batentes pelo interior para as duas folhas que compõem a porta. O vão interior é fechado 

superiormente por duas arquivoltas de arco apontado. Não foi possível identificar o local 

dos gonzos nem as cavidades para os pivôs inferiores. 

A porta é de madeira do tipo “portas rilhadas ou entaleiradas”, é constituída por 

duas folhas de abertura para o interior. O acesso faz-se através de uma das folhas, estando 

a outra bloqueada por fechos metálicos. É formada por tábuas na vertical com 0,05m de 

espessura e acabamento a verniz/cera pelo interior e tinta plástica pelo exterior. A porta é 

fixa ao sistema construtivo por ferragens em ferro tipo “leme” 
27

, colocadas a toda a 

largura de cada folha, estas estão cravadas em réguas de madeira fixas, colocadas na 

vertical, uma em cada lado do vão paralelas ao batente, nas couceiras e tábuas das folhas 

da porta. 

É visível nas ombreiras do portal, os entalhes para colocação de uma tranca, sendo 

de um lado um entalhe em forma de “L”, e o outro de forma cilíndrica. Actualmente usa 

fechos metálicos, e a tranca para bloquear o movimento das folhas da porta. 

À semelhança do Mosteiro de São Pedro de Cête e da Igreja do Salvador de Unhão 

ainda usa a tranca como sistema de segurança. 

Desde 1941 que a Igreja de São Martinho de Mouros tem sido alvo de inúmeras 

obras de conservação e restauro a cargo da DGEMN, destas destacamos em 1974 a 

colocação de vitrais e portas e em 2002, reparação e pintura de caixilharias e portas. 

Pensamos que, talvez por isso os saiméis do arco interior apresentem marcas de 

corte, no local que possivelmente estavam os gonzos. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Idem nota 25. 
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1.1.9. Século XIII – Igreja de Ermelo 

Encontra-se implantada na encosta norte do Rio Douro, defronte da Igreja de São 

Pedro da Ermida na encosta sul, conforme referido atrás, e encontra-se em total estado de 

abandono e degradação. 

A Igreja de Ermelo tem a sua origem em meados do século XIII, “Um inventário 

dos bens do mosteiro beneditino de Guimarães, datado de 1059, refere já a posse de 

Ermelo. Aí existiu um mosteiro beneditino, construído no século XIII, e do qual restam 

apenas as ruínas de uma igreja românica de três naves, visto que do corpo conventual não 

resta quase nada” 
28

. 

“(…) A fachada principal é rasgada por um arco ogival com decoração fitomórfica, 

de tipologia românica, encimado por estreita fresta rectangular” 
29

. 

 

 

 

 

26 – Portal da Igreja do Ermelo 

1 – Planta portal poente;  2 - Alçado portal poente;  3 - Corte C1;  4 - Corte C2;  5 - Alçado portal poente,                                                                    

vista interior 

                                                           
28

In http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-

ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/74465. 
29

 Idem nota 28 

1 

2 3 4 5

1 

http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/74465
http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/74465
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A fachada apresenta ainda um portal em arco ogival inserido na espessura do muro, 

com batentes pelo interior para as duas folhas que compunham a porta. Apesar de não 

possuir porta, a mesma era de dupla folha como se pode verificar pela foto existente no site 

www.monumentos.pt. 

27 – Portal da Igreja do Ermelo (fotos do autor) 

1 – Alçado portal poente;  2 – Entalhe para a tranca, lado direito; 3 - Entalhe para a tranca, lado esquerdo 

O vão interior é fechado superiormente por abobada formada por dois saiméis, três 

aduelas, dois contrafechos e fecho.  

 

28 – Igreja do Ermelo 30 

1 – Encaixe para o pivô superior;  2 – Vista interior do portal 

                                                           
30

 A fotografia 1 é do autor e a fotografia 2 foi retirada de SIPA, in 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3888. 

1 2 3 

2 1 

http://www.monumentos.pt/
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3888
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A porta era de madeira do tipo “portas engradadas”, constituída por duas folhas de 

abertura para o interior. A porta seria fixa ao sistema construtivo por ferragens metálicas.  

Os saiméis do arco interior apresentam cavidades com forma quadrada para o 

encaixe dos pivôs. Na soleira ainda se percebe a cavidade na pedra para o pivô inferior da 

porta. 

É visível nas ombreiras do portal, os entalhes nas pedras usados para colocação da 

tranca, sendo de um lado em forma de “L” e o outro de forma cilíndrica. Dado o estado de 

abandono e deterioração em que se encontra o monumento, não é usado qualquer sistema 

para bloquear o movimento de abertura da porta. 

São visíveis nas ombreiras do portal, os entalhes para colocação da tranca, sendo de 

um lado um entalhe em forma de “quarto de círculo”, e o outro de forma rectangular. Dado 

o estado de abandono e deterioração em que se encontra o monumento, e a ausência da 

porta não é usado qualquer sistema para bloquear o movimento de abertura da porta. 

 

 

 

 

 

 

       

 

1 

1 
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1.1.10. Século XIII - Mosteiro de Paço de Sousa 

O Mosteiro de Paço de Sousa, datado do século XIII, tem a particularidade de 

conservar o túmulo de Egas Moniz e carateriza-se por “(…) fachada principal virada a O., 

revela a espacialidade interior, tripartida, com empena central, possuindo dois 

contrafortes que enquadram portal escavado, composto por cinco arquivoltas em arco 

apontado, rodeado por friso com motivos geométricos, com capitéis de temas fitomórficos 

biselados, com tímpano assente em bovídeo e cabeça humana, decorado com um círculo 

central contendo uma inscrição, ilegível, ladeado inferiormente por dois círculos onde 

estão esculpidos dois bustos humanos sustentando o sol e a lua. Sobre o portal, corre 

cornija ornada por cachorros figurando motivos zoomórficos. Sobre o portal, surge ampla 

rosácea de círculos encadeados, envolvida por três frisos de temas fitomórficos e esferas” 

31
. 

 

 

29 – Portal poente do Mosteiro de Paço de Sousa 

1 – Planta portal poente;  2 - Alçado portal poente;  3 - Corte C1;  4 - Corte C2;  5 - Alçado portal poente,                                                                    

vista interior 

                                                           
31

 In http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5317. 

1 

2 3 4 

5 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5317
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O vão da porta de forma rectangular tem batentes pelo interior para as duas folhas 

que compõem a porta. O interior é protegido por antecâmara que tapa parte do arco, não 

sendo assim possível fazer um levantamento rigoroso do mesmo. No entanto pela foto 

existente no site www.monumentos.pt, é possível ver que é constituído por arco apontado. 

A porta é de madeira do tipo “portas almofadadas”, é constituída por duas folhas 

de abertura para o interior. O acesso faz-se através de uma das folhas, estando a outra 

bloqueada por fechos metálicos. É formada por grade com 0,06m de espessura e cinco 

almofadas em cada folha com acabamento a verniz/cera pelo interior e tinta pelo exterior. 

A porta é fixa ao sistema construtivo por ferragens em ferro tipo “leme”, umas 

colocadas a toda a largura de cada folha sobre as travessas, outras nas couceiras. Estas 

estão cravadas a chumbo nas ombreiras e em réguas de madeira fixas, colocadas na 

vertical, uma em cada lado do vão, paralelas ao batente. 

 

 

 

 

 
30 – Pormenor do portal do Mosteiro de Paço de Sousa 32 

1 – Colunas portal poente;  2 – Alçado portal poente; 3 - Vista interior da nave 

                                                           
32

 A fotografia 1 é do fotógrafo Mário Novais (1899-1967). Orientador científico: Mário Tavares Chicó 

(1905-1966). Data aproximada de produção da fotografia original: 1954, in 

http://www.flickr.com/photos/biblarte /2928242863/in/photostream/. A fotografia 2 é do autor e a fotografia 

3 é de www.monumentos.pt. 

1 2 3 

http://www.monumentos.pt/
http://www.flickr.com/photos/biblarte%20/2928242863/in/photostream/
http://www.monumentos.pt/
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As últimas pedras do pé direito do vão interior, à semelhança do Mosteiro de 

Travanca, apresentam saliências com cavidades para o encaixe dos pivôs, não é visível os 

orifícios para encaixe dos pivôs inferiores. 

Não é visível nas ombreiras do portal, os entalhes para colocação de trancas. 

Atualmente usa fechos metálicos, e fechadura para bloquear o movimento das folhas da 

porta. 

Consta das intervenções realizadas pela DGBELAS-ARTES 33, entre 1920-1928 a 

construção e assentamento de portas de castanho e respetivas ferragens; e pela DGEM, 

entre 1930-1967 pintura das portas de madeira e em 1987, pintura da porta principal. 

Ainda segundo a mesma fonte em 1933 foram executadas “obras de reforma da 

fachada principal, com a remoção dos elementos barrocos, o que provocou motim popular 

e o protesto do presidente da Câmara de Penafiel; as obras são dirigidas pelo arquiteto 

Baltazar de Castro”. 

Segundo Segurado (s/d: 357) “As portas almofadadas são portas engradadas em 

que os vãos deixados entre as couceiras e as travessas são guarnecidos de almofadas ou 

painéis moldurados”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 – Pormenor de portas almofadadas 

                                                           
33

 In http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5317. 

Legenda: 1 – Última pedra do pé direito 2 – Gonzo 3 – Travessa 4 – Couceira 5 – Respiga 6 – Almofada  7 – Respiga 

com talão 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5317
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Portal Sul - Mosteiro de Paço de Sousa 

Entre 1927-1929 com a “demolição da parede da fachada sul, e restauro da porta 

travessa” 34, foi identificado o respectivo portal. 

O portal em arco apontado está inserido na espessura do muro da fachada sul. É 

constituído por três arquivoltas assentes em impostas salientes. O vão da porta tem batentes 

pelo interior para as duas folhas que compõem a porta. 

O vão interior é fechado superiormente por arco apontado formada por dois 

saiméis, quatro aduelas, dois contrafechos e fecho. 

A porta é de madeira do tipo “portas almofadadas”, é constituída por duas folhas 

de abertura para o interior e bandeira fixa. O acesso faz-se através de uma das folhas, 

estando a outra bloqueada por fechos metálicos. É formada por grade com 0,05m de 

espessura e três almofadas em cada folha e uma na bandeira com acabamento a verniz/cera 

pelo interior e tinta pelo exterior. 

 

 

32 – Portal Sul do Mosteiro de Paço de Sousa 

1 – Planta portal sul;  2 - Alçado portal sul;  3 - Corte C1;  4 - Corte C2;  5 - Alçado portal sul,                                                                    

vista interior 

                                                           
34

 In http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5317. 
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http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5317
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A porta é fixa ao sistema construtivo por ferragens em ferro tipo “leme”, colocadas 

a toda a largura de cada folha sobre as travessas. Estas estão cravadas a chumbo nas 

ombreiras e em réguas de madeira fixas, colocadas na vertical, uma em cada lado do vão, 

paralelas ao batente. 

É visível nas ombreiras do portal, os entalhes nas pedras usados para colocação da 

tranca, sendo de um lado em forma de “quarto de círculo”, e o outro de forma rectangular. 

Actualmente usa os fechos metálicos para bloquear o movimento das folhas da porta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 – Portal Sul do Mosteiro de Paço de Sousa (fotos do autor) 

1 – Alçado portal sul;  2 – Alçado portal sul, vista interior 

 

 

1 

2 1 
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1.1.11. Século XIII – Igreja Paroquial de Meinedo 

A Igreja Paroquial de Meinedo, datada do século XIII (conjectural), foi sujeita a 

várias intervenções das quais destacamos as obras de Recuperação e Restauro em 1991 a 

cargo do IPPAR, sendo o projeto de Recuperação e Restauro da Igreja de Meinedo, da 

autoria do arquiteto Francisco Cunha 
35

. 

Carateriza-se por “(…) Fachada principal voltada a O. rematada em empena, com 

cruz de Malta inscrita em círculo. É rasgada por portal escavado em arco apontado, 

composto por quatro arquivoltas assentes em impostas salientes, decoradas por toros e 

esferas. Sobre este, ampla janela em arco de volta perfeita”. 

 

 

 

 

 

34 – Portal da Igreja Paroquial de Meinedo 

1 – Planta portal poente;  2 - Alçado portal poente;  3 - Corte C1;  4 - Corte C2;  5 - Alçado portal poente,                                                                    

vista interior 

                                                           
35

 In http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1096. 
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http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1096
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A fachada apresenta um portal em arco apontado inserido na espessura do muro, 

onde as arquivoltas não têm colunas e assentam diretamente sobre impostas, com batentes 

pelo interior para as duas folhas que compõem a porta. O vão interior é fechado 

superiormente por abobada, não é visível a sua composição.  

A porta é de madeira do tipo “portas rilhadas ou entaleiradas”, constituída por duas 

folhas de abertura para o interior. O acesso faz-se através de uma das folhas, estando a 

outra bloqueada por fechos metálicos. É formada por aros em aço inox preenchidos por 

tábuas na vertical com 0,05m de espessura com acabamento a verniz e cera pelo exterior e 

tinta pelo interior. 

A porta é fixa ao sistema construtivo por ferragens metálicas cravadas nas 

ombreiras e aparafusadas nas couceiras. Não é visível qualquer marca de outro sistema. 

Actualmente usa fechos metálicos para bloquear o movimento das folhas da porta. 

 

 

35 – Portal da Igreja Paroquial de Meinedo (fotos do autor) 

1 – Alçado portal poente;  2 – Alçado portal poente, vista interior 

 

 

1 2 
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1.1.12. Século XIII - Igreja São Mamede de Vila Verde 

A Igreja São Mamede de Vila Verde localiza-se sobre o extenso vale de Vila Verde 

e segundo “(…) As Inquirições de 1258 indicam que D. Mendo de Sousa instala-se no lugar 

de Vila Verde em 1258. A capela terá, muito provavelmente, sido erigida no século XIII” 

36
. 

Desde 1999 foi sujeita a várias intervenções de conservação e valorização, destas 

realçamos as obras a cargo da DGEM em 2005, “(…) escavações arqueológicas na capela-

mor; obras de conservação e valorização geral da Igreja, 1ª fase (realização de cobertura, 

execução de portas exteriores e demais caixilhos para fechos dos vãos que comunicam 

com o exterior”
 37

, com coordenação do Arquiteto Miguel Malheiro. 

 

 

 

36 – Portal da Igreja de São Mamede de Vila Verde 

1 – Planta portal poente;  2 - Alçado portal poente;  3 - Corte C1;  4 - Corte C2;  5 - Alçado portal poente,                                                                    

vista interior 

                                                           
36

http://www.rotadoromanico.com/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/IgrejadeSaoMamededeVilaVerde

.aspx?galeria=Fotografias&regiao=Felgueiras&monumento=Igreja%20de%20S%C3%A3o%20Mamede%20

de%20Vila%20Verde&categoria=&TabNumber=0&valor=/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/Igrejade

SaoMamededeVilaVerde.aspx&guid={9077AB3D-935B-47AC-A0DE-9F96754391CD}. 
37

 In http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=15651. 

1 

2 3 4 5 

http://www.rotadoromanico.com/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/IgrejadeSaoMamededeVilaVerde.aspx?galeria=Fotografias&regiao=Felgueiras&monumento=Igreja%20de%20S%C3%A3o%20Mamede%20de%20Vila%20Verde&categoria=&TabNumber=0&valor=/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/IgrejadeSaoMamededeVilaVerde.aspx&guid=%7b9077AB3D-935B-47AC-A0DE-9F96754391CD%7d
http://www.rotadoromanico.com/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/IgrejadeSaoMamededeVilaVerde.aspx?galeria=Fotografias&regiao=Felgueiras&monumento=Igreja%20de%20S%C3%A3o%20Mamede%20de%20Vila%20Verde&categoria=&TabNumber=0&valor=/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/IgrejadeSaoMamededeVilaVerde.aspx&guid=%7b9077AB3D-935B-47AC-A0DE-9F96754391CD%7d
http://www.rotadoromanico.com/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/IgrejadeSaoMamededeVilaVerde.aspx?galeria=Fotografias&regiao=Felgueiras&monumento=Igreja%20de%20S%C3%A3o%20Mamede%20de%20Vila%20Verde&categoria=&TabNumber=0&valor=/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/IgrejadeSaoMamededeVilaVerde.aspx&guid=%7b9077AB3D-935B-47AC-A0DE-9F96754391CD%7d
http://www.rotadoromanico.com/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/IgrejadeSaoMamededeVilaVerde.aspx?galeria=Fotografias&regiao=Felgueiras&monumento=Igreja%20de%20S%C3%A3o%20Mamede%20de%20Vila%20Verde&categoria=&TabNumber=0&valor=/vPT/Monumentos/Monumentos/Paginas/IgrejadeSaoMamededeVilaVerde.aspx&guid=%7b9077AB3D-935B-47AC-A0DE-9F96754391CD%7d
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=15651
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Apresenta “(…) A fachada principal em alvenaria de pedra com aparelho à vista 

encontra-se orientada a O., rematada superiormente por cornija saliente e sineira de duas 

águas ao centro e arco de volta perfeita sobrepujada por pequena cruz grega. Destaca-se 

nesta fachada ao centro, pequeno vão em arco pleno e porta de verga recta encimada por 

tímpano liso e arco de volta perfeita” 
38

. 

O portal, inscrito na espessura do muro é caracterizado por arco de volta perfeita, 

tímpano liso e porta de verga recta com batentes pelo interior para as duas folhas que 

compõem a porta. O vão interior é fechado superiormente por Verga, onde se localizam os 

gonzos que têm a função de suportarem o peso da porta e permitir o seu movimento. 

A porta é de madeira do tipo “portas rilhadas ou entaleiradas”, é constituída por 

duas folhas de abertura para o interior. O acesso faz-se através de uma das folhas, estando 

a outra bloqueado por fechos metálicos. É formada por um aro em ferro preenchido por 

tábuas na horizontal com 0,05m de espessura, atravessadas por taleiras. 

 

37 – Pormenor de portas rilhadas ou entaleiradas (foto do autor) 

1 – Alçado portal poente;  2 – Pormenor alçado porta poente, vista interior 

 

                                                           
38

 Idem nota 37. 

2 

1 2 
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Segundo Segurado (s/d: 354), “(…) as portas rilhadas ou entaleiradas são 

constituídas por tabuas grossas, de quatro a cinco centímetros de espessura, ligadas a 

macho e fêmea e atravessadas por taleiras ou travessas em forma de cunha, conjugadas 

duas a duas. (…) As taleiras fazem-se em geral de madeira rija, sendo muito usado para 

esse fim o carvalho; a sua espessura é igual ao terço da grossura das tábuas que 

constituem a porta”. 

Tem acabamento a tinta pelo interior e pelo exterior. A porta é fixa ao sistema 

construtivo por gonzos, estes formam um eixo que permite o seu movimento. O sistema 

está operacional e é uma reinterpretação do sistema original, com a aplicação de uma 

ferragem metálica pivotante. 

Originalmente os pivôs das portas eram um prolongamento das couceiras, que 

giravam no orifício existente na verga e na soleira. 

É visível nas ombreiras do portal, os entalhes para colocação da tranca, sendo de 

um lado um entalhe vertical em forma de cunha, ao contrário das outras obras analisadas, e 

do outro de forma cilíndrica. Actualmente usa fechos metálicos e fechadura para bloquear 

o movimento das folhas da porta. Não é usada a tranca de madeira. 

 

38 – Pormenor dos gonzos (fotos do autor) 

1 – Gonzo superior;  2 – Gonzo inferior 

2 1 
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1.1.13. Século XIII/XIV - Torre de Vilar 

A Torre de Vilar pertence aos séculos XIII / XIV e é uma construção da família dos 

Riba Vizela 
39

, que simboliza o poder senhorial sobre o território. 

“(…) a Torre de Vilar recorda uma solução do tipo "Mota", modelo de residência 

senhorial fortificada que se difundiu pela Europa Ocidental a partir do século XI, modelo 

que está na origem das "casas torre" que conheceram grande aceitação no noroeste 

português (Coord. Malheiro, Miguel, Estudo de Valorização e Salvaguarda das 

Envolventes aos Monumentos da Rota do Românico do Vale do Sousa, 2ª fase, 

DGEMN/DREMN, 2006)”. 

“(…) O acesso ao interior é feito através de uma porta rectangular sobrepujada por 

arco de volta perfeita com tímpano liso, situado na base da fachada sudoeste e um vão de 

janela rectangular na mesma fachada”. 

 

 

 

39 – Portal da Torre de Vilar 

1 – Planta portal poente;  2 - Alçado portal poente;  3 - Corte C1;  4 - Corte C2;  5 - Alçado portal poente,                                                                    

vista interior 

                                                           
39

 In http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=4878. 
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Entre 2005 e 2006 foram realizadas obras de conservação e valorização a cargo da 

DGEMN, no âmbito do projecto da Rota do Românico do Vale do Sousa, sendo o projeto 

da autoria do arquiteto Miguel Malheiro. 

O portal, inscrito na espessura do muro, é caraterizado por arco de volta perfeita 

com tímpano liso e vão de forma retangular com batentes pelo interior para as duas folhas 

que compõem a porta. O tímpano actualmente apresenta na zona dos saiméis juntas, mas 

estas apareceram com o decorrer do tempo, pois inicialmente era uma peça única, o que 

demonstra as capacidades técnicas e construtivas da época. O vão interior é fechado 

superiormente por abobada de volta perfeita, coincidente com o arco exterior.  

A porta é de madeira do tipo “portas rilhadas ou entaleiradas”, é constituída por 

duas folhas de abertura para o interior. O acesso faz-se através de uma das folhas, estando 

a outra bloqueado por fechos metálicos.  

 

 

 

 

 

40 – Portal da Torre de Vilar (fotos do autor) 

1 – Alçado portal poente;  2 – Alçado portal poente, vista interior; 3 – Gonzos 
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É formada por um aro em ferro preenchido por tábuas na horizontal com 0, 05m de 

espessura, atravessadas por taleiras. Tem acabamento a tinta pelo interior e pelo exterior. A 

porta é fixa ao sistema construtivo por gonzos, existentes ao nível dos saiméis, estes 

formam um eixo que permite o seu movimento. O sistema está operacional e é uma 

reinterpretação do sistema original, com a aplicação de uma ferragem metálica pivotante. 

Originalmente os pivôs das portas eram um prolongamento das couceiras, que 

giravam no orifício existente na verga e na soleira. 

É visível nas ombreiras do portal, os entalhes para colocação da tranca, que à 

semelhança da Torre da Lagariça, é constituído por dois furos rectangulares nas ombreiras. 

Actualmente usa fechos metálicos e fechadura para bloquear o movimento das folhas da 

porta. Não é usada a tranca de madeira. 

 

 

 

 

 

 

 41 – Pormenor dos furos das ombreiras da porta da Torre de Vilar (fotos do autor) 

1 – Entalhe para a tranca, lado esquerdo; 2 - Entalhe para a tranca, lado direito 
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42 – Alçado, Corte e planta dos portais dos edifícios 

 

43 – Alçado, Corte e planta dos portais dos edifícios 
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44 – Alçado, Corte e planta dos portais dos edifícios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 – Alçado, Corte e planta dos portais dos edifícios 
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LEGENDA: 

1 – Portal Poente Mosteiro de São Pedro de Cête 

2 – Portal Poente Mosteiro de São Salvador de Travanca 

3 – Portal Norte Mosteiro de São Salvador de Travanca 

4 – Portal Poente Igreja de Santa Maria de Barrô 

5 – Portal Poente Igreja do Salvador de Unhão 

6 – Portal Nascente Torre da Lagariça 

7 – Portal Poente Igreja de Santa Maria de Cárquere 

8 – Portal Poente Igreja de São Pedro da Ermida 

9 – Portal Poente Igreja de São Martinho de Mouros 

10 – Portal Poente Igreja de Ermelo 

11 – Portal Poente Mosteiro de Paço de Sousa 

12 – Portal Sul Mosteiro de Paço de Sousa 

13 – Portal Poente Igreja Paroquial de Meinedo 

14 – Portal Poente Igreja São Mamede de Vila Verde 

15 – Portal Sul Torre de Vilar 

 

 

 

 

 

Quadro comparativo: 
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1.2. Análise final dos elementos mencionados 

 

Em jeito de conclusão podemos afirmar que, pela análise dos elementos, 

concluímos que os “gonzos” seria o sistema usado para segurar e permitir o movimento das 

portas, e que a tranca era o elemento “chave” da segurança. 

Como é natural não temos nenhum sistema original a funcionar, quer pelo material 

usado, madeira, quer pelas sucessivas alterações a que foram sujeitos. Também não nos 

podemos esquecer que estes edifícios, para além do uso para o qual tinham sido 

construídos, também tinham funções defensivas e eram alvo frequente de ataques que os 

destruíam ou danificavam. 

Encontrámos alguns pontos comuns em todas as obras analisadas: ausência de 

caixilho fixo, portas de duas folhas, batente para as portas quer estas fiquem à face 

exterior, a meio ou à face interior do vão e a madeira como material. 

Como não era aplicado aro fixo para servir de batente, estes eram parte do sistema 

construtivo, sendo nas laterais realizado pelo prolongamento dos panos de parede, de modo 

que forme um ângulo recto com as ombreiras e a sua dimensão nunca seja inferior a 

5.00cm. A nível superior, como batente, temos o arco, a verga ou o tímpano. A nível 

inferior o rebaixo na soleira faz o batente. Encontrámos algumas situações em que a soleira 

não tinha rebaixo, talvez pelo desgaste ou pelas alterações a que foram sujeitos, sendo 

substituído por um batente em ferro. 

As saliências nas últimas pedras do pé direito ou saiméis com cavidades para o 

encaixe dos pivôs das portas formam o “gonzo”, estes em conjunto com as cavidades nas 

soleiras, no mesmo prumo dos gonzos, criam um eixo que permitem o movimento de 

abertura/fecho das folhas da porta. Os pivôs faziam parte das couceiras e eram realizados 

no mesmo material. A abertura da porta realiza-se sempre para o interior, até ficarem 

paralelas às ombreiras, e num ângulo nunca inferior a 90º. 

Nos edifícios estudados e em que foi possível identificar o sistema, encontramos 

apenas um em que as cavidades para encaixe dos pivôs não estão executadas nas saliências 

dos saiméis ou das últimas pedras do pé direito, mas directamente nos saiméis (Ermelo). 

Neste local as cavidades para encaixe dos pivôs são rectangulares, o que nos leva a 

pensar que terá existido uma outra peça, talvez em madeira, com cavidade circular, de 

forma a permitir o girar do pivô. 
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Noutros casos não existem saliências nem cavidades, mas as cicatrizes visíveis no 

local, apontam para a sua amputação. Possivelmente aconteceu aquando da mudança para 

o sistema hoje visível, ferragens metálicas cravadas nas ombreiras e pregadas nas 

couceiras/travessas. 

Encontramos o sistema de pivô ainda em uso, em três edifícios: Mosteiro de São 

Salvador de Travanca, Igreja São Mamede de Vila Verde e Torre de Vilar, mas em todos 

os casos é usado uma ferragem metálica. Os dois últimos edifícios foram recentemente 

objeto de obras de restauro/conservação. 

Pelas marcas nas ombreiras, a tranca era usada em todos os edifícios, e dependendo 

da dimensão da porta podia ter uma ou mais, como no caso do Mosteiro de São Salvador 

de Travanca, que tem encaixes para quatro trancas. 

Em apenas três edifícios encontramos cavidades de forma rectangular para a tranca, 

Torre de Vilar, Torre da Lagariça e Igreja do Ermelo, em todas as outras é de forma 

circular. 

Verificou-se que no caso do Mosteiro de Santa Maria de Cárquere as cavidades 

estão tapadas com argamassa. 

A tranca devia ser formada por um tronco de madeira e ter uma forma circular ou 

rectangular, tendo em conta a dimensão das cavidades, deveria ter aproximadamente 10cm 

de diâmetro ou de lado. Mas, tal como aconteceu com os gonzos, também foram 

substituídas por fechos e fechaduras em ferro. Apesar de tudo, a tranca ainda é usada a par 

dos fechos em ferro como sistema de segurança, sendo visível em três edifícios: Mosteiro 

de São Pedro de Cête, Igreja do Salvador de Unhão e Igreja de São Martinho de Mouros. 

Desta forma, verificamos que as portas continuam a ser executadas seguindo os 

métodos tradicionais, mas com a inclusão de elementos metálicos na sua construção, como 

aros em ferro nas folhas das portas para reforçar a sua estrutura. As folhas são preenchidas 

por tábuas na vertical, excepto em dois edifícios que estão na horizontal, Igreja São 

Mamede de Vila Verde e Torre de Vilar. 

Com as obras de conservação e valorização realizadas nestes edifícios no século 

passado, a cargo do IPPAR, da Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais ou 

no âmbito da Rota do Românico (2004), assistimos a uma maior consciencialização da 

importância da salvaguarda do Património, levando a uma reinterpretação dos sistemas, se 

possível com a utilização de novos materiais mais duradouros de forma a perpetuar a sua 

memória. 
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II – INTERVENÇÃO no VÃO da ARQUITECTURA MEDIEVAL 

Como verificamos pelos levantamentos efectuados, algumas das obras foram 

sujeitas a intervenções de valorização, recuperação, por parte de várias entidades e em 

épocas diferentes. Neste capítulo vamos analisar a sua influência ao nível do caixilho.  

2.1. Caixilhos originais 

Infelizmente nenhum dos edifícios analisados, ou mesmo qualquer edifício deste 

período, mantém o caixilho original pois, como verificámos, todos eles foram sujeitos a 

obras de conservação e valorização em determinada altura, quer pelos donos, população ou 

por entidades públicas, o que alterou o sistema original. Mas pela falta de elementos é 

impossível datar essas intervenções e, por isso, vamos considerar como originais os 

caixilhos sobre os quais não existem registos de intervenções por parte  da Direção-Geral 

dos Edifícios e Monumentos Nacionais. 

Neste ponto encontrámos o Mosteiro de São Pedro de Cête, a Igreja do Salvador de 

Unhão e a Torre da Lagariça. Vamos incluir também a Igreja de São Pedro da Ermida e a 

Igreja do Ermelo que, pelo estado de degradação e abandono em que se encontram, há 

muito que não são intervencionadas, inclusive a Igreja do Ermelo encontra-se sem porta. 

2.2. Conservação século XX-XXI 

Tendo em conta que as obras estudadas foram sujeitas a obras de conservação e 

valorização realizadas durante o século passado, verificámos que as intervenções 

realizadas nos caixilhos mantêm o mesmo material, as duas folhas de abrir para o interior e 

a orientação vertical das tábuas que preenchem as folhas. Contudo nas obras 

intervencionadas antes da Rota do Românico notámos que, na sua grande maioria, com 

excepção do Mosteiro de São Pedro de Cête e o Mosteiro de São Salvador de Travanca, 

portal poente, que ainda usam uma reinterpretação do gonzo, o sistema de ligação do 

caixilho ao sistema construtivo foi alterado para ferragens em ferro, cravadas nas 

ombreiras a chumbo e pregadas nas folhas, por eliminação dos gonzos. Inclusive em 

algumas obras, como no Mosteiro de São Salvador de Travanca, portal norte, Igreja de 
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Santa Maria de Barrô, Torre da Lagariça, Igreja do Mosteiro de Santa Maria de Cárquere, 

Igreja de São Martinho de Mouros e Igreja Paroquial de Meinedo, já não existe a saliência 

na parte superior do portal com o orifício para o pivô.  

No caso das Igrejas de Santa Maria de Cárquere, de Santa Maria de Barro, de São 

Martinho de Mouros, de Santa Maria de Cárquere, de São Mamede de Vila Verde, 

Paroquial de Meinedo, o Mosteiro de Paço de Sousa e a Torre de Vilar receberam obras de 

conservação no século XX-XXI. 

2.3. Caixilhos novos 

Nas intervenções mais recentes, como na Igreja Paroquial de Meinedo (1991), 

IPPAR, Igreja São Mamede de Vila Verde (2005) e Torre de Vilar (2006), Direção 

Regional de Edifícios e Monumentos do Norte, no âmbito da Rota do Românico (2004), 

encontrámos caixilhos novos, portas, executadas pelo método tradicional, tipo “portas 

rilhadas ou entaleiradas”, que usam a madeira como elemento principal mas também 

incluem perfis metálicos na sua construção. No caso da Igreja Paroquial de Meinedo 

existem duas cantoneiras em aço inox, uma de cada lado do portal, aparafusadas nas 

ombreiras que servem de batente para as folhas da porta. Nos outros dois casos, Igreja São 

Mamede de Vila Verde e Torre de Vilar, as folhas das portas têm um aro metálico que 

envolve as tábuas que constituem as folhas. Nestes dois casos, ao contrário de todas as 

outras obras estudadas as tábuas estão colocadas na horizontal. 

Como ligação da porta ao sistema construtivo, no primeiro caso temos um sistema 

de ferragens metálicas cravadas nas ombreiras e aparafusadas nas couceiras das folhas, nos 

outros edifícios temos uma reinterpretação do sistema gonzo, com utilização de uma 

ferragem metálica pivotante. 

Tal como o sistema de ligação foi alterado ou reinterpretado, também a forma de 

bloquear a abertura das folhas foi alterado, sendo utilizado ferragens metálicas em vez da 

tranca de madeira. No entanto encontrámos algumas situações em que a tranca ainda é 

usada como complemento das ferragens, como no Mosteiro de São Pedro de Cête, na 

Igreja do Salvador de Unhão e na Igreja de São Martinho de Mouros. Contudo constatámos 

que noutros edifícios a tranca existe, mas não é utilizada. 
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III – CASOS de REFERÊNCIA COMTEMPORÂNEOS 

A Carta de Atenas teve lugar de 21 a 30 de outubro de 1931, publicou as suas 

conclusões sobre o Restauro dos Monumentos, através do Serviço Internacional dos 

Museus. Esta Carta é um manifesto urbanístico saído do IV Congresso Internacional de 

Arquitetura Moderna (CIAM). 

A conferência deu lugar a uma doutrina respeitante à proteção dos monumentos 

sendo que no ponto I – Doutrinas. Princípios Gerais – se afirma que “nos casos em que 

uma restauração pareça indispensável devido a deterioração ou destruição, a conferência 

recomenda que se respeite a obra histórica e artística do passado, sem prejudicar o estilo 

de nenhuma época” procurando-se, assim, dar continuidade à sua vida histórica ou 

artística. 

Nesta conferência foram abordados aspetos relacionados com os materiais de 

restauração afirmando-se que embora possam ser utilizados materiais e recursos modernos 

para a consolidação dos edifícios antigos, este restauro deve ser feito de tal modo que os 

mesmos fiquem dissimulados “a fim de não alterar o aspecto e o carácter do edifício a ser 

restaurado” (ponto IV – Os Materiais de Restauração). 

Menciona ainda que a técnica de conservação deve ser escrupulosa, ou seja, deve 

efetuar a recolocação dos elementos originais nos seus devidos lugares (anastilose) sempre 

que possível. 

No que concerne à Carta do Restauro, de 6 de abril de 1972, a sua divulgação foi 

efetuada através da Circular n.º 117, de 6 de abril de 1972, do Ministério da Instrução 

Pública de Itália, a qual previa as normas a ter em qualquer intervenção de restauração 

relativamente a todas as obras de arte. 

Nesta carta é mencionado o facto de qualquer restauro dever ser antecedido de um 

estudo prévio, confiada a uma empresa de confiança que deverá realizar os trabalhos com 

todo o cuidado e tendo sempre em conta as condições da sua estabilidade. 

Para além de tudo isto é imprescindível mencionar o nome de Cesare Brandi (1906-

1988) e a sua teoria do restauro o qual aborda aspetos relacionados com a crítica de arte, a 

estética e a restauração e nos remete para aspetos a ter em conta em especial no período do 

pós-guerra uma vez que até então não eram respeitados alguns aspetos referentes à estética 

dos monumentos a restaurar. 
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Por esta razão em meados do século XX passa-se a encarar o restauro sob o ponto 

de vista histórico-crítico que faz com que passem a ser respeitadas as marcas inerentes a 

cada monumento, ou seja, passam a ser tidas em linha de conta os seus aspetos 

documentais, materiais e formais. 

De salientar também que Brandi (2004: 26), no início do seu livro faz a distinção 

entre o restauro de produtos industriais (que visa recuperar a sua funcionalidade) e o 

restauro de obras de arte (aspetos estéticos e históricos, que visam conservar a 

autenticidade material da obra). 

3.1. Casos de referência 

3.1.1. Casa dos 24 - Porto 

A casa conhecida como a “Casa dos 24” foi criada, pela primeira vez em Lisboa, 

por D. João, Mestre de Avis e Regedor e Defensor do Reino (futuro Rei D. João I), em 16 

de dezembro de 1383. Tinha como objetivo permitir que os ‘mesteirais’ (aprendiz de um 

ofício ou artesão de um ofício ou arte) participassem no governo da cidade. Funcionava 

como uma assembleia municipal e tinha apenas poder deliberativo. 

Mais tarde foram criadas casas dos vinte e quatro noutras cidades do país, de entre 

as quais destacamos a Casa dos 24 do Porto, de que falaremos em seguida. Nesta casa 

reuniam-se 24 representantes dos vários ofícios da cidade. Fica situada apenas a sete 

metros das paredes da Sé do Porto, era construída em cantaria de granito, com cem palmos 

de altura (cerca de 22metros) e tinha ameias. 

Já em meados do século XVI denotava indícios de ruína. Mas na década de 1940 a 

Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais procedeu a um arranjo urbanístico 

na zona envolvente da Sé, alargando amplamente o seu Terreiro. 

Em 1995 surge o interesse, e a necessidade, de se proceder a uma reabilitação e 

arranjo de cariz urbanístico e é nesta fase que surge o projeto do Arquiteto Fernando 

Távora – uma estrutura de paredes em U, assente sobre a ruína existente, sendo o edifício 

limitado por três lados, abrindo-se o quarto numa parede envidraçada, permitindo obter 

uma outra vista da cidade 
40

. 

                                                           
40

 Antiga Casa da Câmara (Porto). Disponível na Internet em http://pt.wikipedia.org/wiki/ 

Antiga_Casa_da_Câmara_(Porto), (acedido em novembro de 2012). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%20Antiga_Casa_da_Câmara_(Porto)
http://pt.wikipedia.org/wiki/%20Antiga_Casa_da_Câmara_(Porto)
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Neste caso Fernando Távora depara-se com uma ruína, que apresentava 

praticamente as fundações como objeto de estudo, e que se situa a apenas sete metros das 

paredes da Sé do Porto, edifício de elevado valor patrimonial. 

O autor via-se assim no dilema de construir um edifício sobre as fundações da 

antiga casa dos 24, mas que não interferisse com o elemento singular da Sé Catedral. 

O edifício foi construído com desenho e tecnologia contemporânea, mas seguindo a 

suposta base e volumetria original, e a altura de 100 palmos. Esta nova construção foi 

pensada para não ter qualquer programa funcional associada, servindo unicamente como 

espaço de fruição da cidade, onde o visitante através da grande área envidraçada, pode ver 

a paisagem da cidade do Porto. 

 

 

 

 

 

46 - Vista da Casa dos 2441 

 

                                                           
41 In http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/08.095/147, (acedido em maio de 2015). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9_do_Porto
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O edifício funciona como uma grande janela, com as suas paredes laterais e tecto a 

servir de suporte ao caixilho, como as ombreiras e padieira numa janela inserida num pano 

de parede. Outrora símbolo do confronto entre poder eclesiástico e popular é hoje um 

elogio a cidade 
42

. 

Tal como refere Gomes, “(…) Fernando Távora respeitava os valores de John 

Ruskin (1997) que afirmava que “a arquitetura é como a espiritualidade do lugar”. 

Reconhece contudo que a incúria e o desleixo não são eticamente aceitáveis e a 

arquitetura pode ser uma reserva moral da memória coletiva. Quando intervém na ruína, 

questiona-se em que medida ela deve ser transformada. Em algumas obras, Távora 

confronta-se com a ausência da ruína ou de parte significativa dela, como na Quinta da 

Conceição (Matosinhos), ou então é confrontado com vestígios da ruína que não informam 

sobre a totalidade do corpo que constituía a obra antes do atual estado, como na Casa dos 

24 (Porto), evita apaixonadamente a queda da obra no estado de ruína, como na Casa da 

Rua Nova (Guimarães), ou então conforta a obra quando esta necessita de cuidados, como 

na Casa da Covilhã (Guimarães). 

47 - Cortes C1, C2 43 
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 Antiga Casa da Câmara (Porto). Disponível na Internet em http://pt.wikipedia.org/wiki/ 

Antiga_Casa_da_Câmara_(Porto), (acedido em novembro de 2012). 
43

 Cleusa de Castro (s/d). Collage, Fernando Távora e a Casa dos 24 do Porto. Ilustração retirada da página 

oito da Internet, disponível em http://www.ufrgs.br/propar/publicacoes/ARQtextos/pdfs_revista_15/03 

_CC_Távora_04022010.pdf, (acedido em novembro de 2012). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%20Antiga_Casa_da_Câmara_(Porto)
http://pt.wikipedia.org/wiki/%20Antiga_Casa_da_Câmara_(Porto)
http://www.ufrgs.br/propar/publicacoes/ARQtextos/pdfs_revista_15/03%20_CC_Távora_04022010.pdf
http://www.ufrgs.br/propar/publicacoes/ARQtextos/pdfs_revista_15/03%20_CC_Távora_04022010.pdf
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Mas ao contrário do amor platónico de John Ruskin (1997) perante a arquitetura, 

Fernando Távora prefere tocar-lhe com as próprias mãos, se necessário: “(...) mas só 

comecei a conhecê-la melhor quando, juntos iniciamos o romance da sua - e nossa - 

transformação. 

Havia que tocar-lhe, e tocar-lhe foi um ato de amor, longo amor, longo e lento, 

persistente e cauteloso, com dúvidas e certezas, foi um processo sinuoso e flexível e não 

um projeto de estirador, foi um método de um homem apaixonado e não de frio tecnocrata, 

foi um desenho de gesto mais do que um desenho no papel”. 

Partindo deste pressuposto, Fernando Távora projeta um edifício com caraterísticas 

atuais e com tecnologia contemporânea, sem promover o falso histórico, mas que orientado 

pela história evoca o edifício desaparecido. Neste sentido, e tal como já afirmámos 

anteriormente, apresenta um edifício com 100 palmos de altura e uma sala do senado com 

teto folhado a ouro, o que constitui uma ligação entre presente e passado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 – Casa dos 24, em conjunto com a Sé do Porto         49 – Alçado Casa dos 24 

A torre com a Catedral da Sé ao fundo e a escadaria que dá acesso da rua de São Sebastião até ao adro. Na 

base da Torre, a ruína remanescente da antiga edificação 
44 

                                                           
44

 Cleusa de Castro (s/d). Collage, Fernando Távora e a Casa dos 24 do Porto. Ilustração retirada da página 

dois da Internet, disponível em http://www.ufgs.br/propar/publicacoes/ARQtextos/pdf_revistas_15/03_. 

http://www.ufgs.br/propar/publicacoes/ARQtextos/pdf_revistas_15/03_
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Opta por manter a ruína e sobre esta sobrepõe uma nova estrutura em betão armado 

que faz coincidir em espessura com as paredes existentes. Os pavimentos em madeira, são 

apoiados em perfis de aço corten que vencem os vãos, o suporte da caixilharia é também 

no mesmo aço. 

As paredes em U são forradas, quer no interior, quer no exterior, a placagem de 

granito serrado e grampeado, idêntico na cor ao da Sé e os envidraçados assumem-se como 

grandes elementos transparentes e autónomos. Esta transparência dá ligeireza ao conjunto 

mas não lhe retira a solidez desejada. 

O edifício possui duas portas que permitem a ligação entre a cota alta e a cota baixa 

estando a porta principal situada no plano elevado do Terreiro da Sé. 

Na opinião de Gomes (s/d) na Casa dos 24, Fernando Távora preferiu assegurar que 

a memória, a essência e o significado do lugar pudessem perdurar no Tempo 
45

. 

 

 

50 – Plantas P1, P2 

(Desenhos fornecidos pela FIMS, Fundação Instituto Marques da Silva: FIMS/FT/0290-14-acad-p1-p2) 
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 Francisco Portugal e Gomes (s/d). Restauro e Reabilitação na Obra de Fernando Távora. O Exemplo da 

Casa dos 24 (1). Disponível na Internet em http://vitruvius.es/revistas/read/arquitextos/08.095/147, (acedido 

em novembro de 2012). 

http://vitruvius.es/revistas/read/arquitextos/08.095/147
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Esta obra desenrolou-se desde 1995 (apresentação do projeto) a 2003 (conclusão da 

obra) tendo o arquiteto falecido dois anos depois. 

De salientar ainda que quando o Arquiteto Fernando Távora intervém, em 

Guimarães, entre 1973 e 1976, na Casa da Covilhã, realiza uma obra intimista onde os 

valores espirituais da paisagem e da arquitetura emergem como o lugar transcendente da 

memória.   

A caixilharia ao criar um alçado completo assume um papel de destaque não só na  

sua imagem exterior, como pelas várias perspectivas da cidade que esta fachada 

transparente proporciona a partir do interior. Segundo a opinião de Gomes, Fernando 

Távora preferiu assegurar o significado do lugar e não o edifício. 

 

 

 

 

51 – Pormenores de Construção Horizontais 

 (Desenhos fornecidos pela FIMS, Fundação Instituto Marques da Silva: FIMS/FT/0290-30-porm-horiz) 
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Caracteriza-se por um desenho de autor com uma imagem contemporânea, 

executada com perfis metálicos de aço corten e perfis de latão, cria uma malha rectangular 

preenchida por vidro duplo laminado, 6+10+4x4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 – CX2, CX3 / Pormenores 

(Desenhos fornecidos pela FIMS, Fundação Instituto Marques da Silva: FIMS/FT/0290-40-cx2-cx3) 
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3.1.2. Pousada de Santa Marinha da Costa, Guimarães 

Situado no cimo do Monte da Penha, nos arredores da cidade de Guimarães, 

encontra-se o Mosteiro de Santa Marinha da Costa, que foi objecto de adaptação para 

Pousada (1977) 
46

. 

Este foi um Convento dos Agostinhos, datado do século XII, que na sua origem era 

uma escola de estudos superiores dos monges da Ordem de Santo Agostinho. 

O projeto de reconstrução (1977) do mosteiro e a adaptação do espaço a pousada 

foi da autoria do Arquiteto Fernando Távora, o qual lhe valeu o “Prémio Nacional de 

Arquitectura” do ano de 1985. 

Na perspetiva de Alves Costa (2003: 42) restaurar, recuperar ou reutilizar, para 

Távora “é sempre a busca de uma síntese que recolha o fluir do tempo e possa acolher 

serenamente o futuro (…). 

 

 

53 – Mosteiro de Santa Marinha da Costa, Penha – Guimarães47 
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 In http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5679. 

47
 In http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1571892&page=24, (acedido em maio de 2015). 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5679
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Neste aparente paradoxo, se constrói o conceito para cada projecto, sendo que este 

será sempre decorrente da exaustiva análise formal e histórica de cada objecto 

arquitetónico. É evidentemente uma leitura pessoal, porque tem implícita uma vontade 

artística de formalizar uma transformação”. 

Em 1936 o Mosteiro e a respetiva igreja foram classificados como Imóvel de 

Interesse Público (IIP), através do Decreto n.º 26 450, DG 69, de 24 de março de 1936. 

Mais tarde, em 1951, um incêndio destruiu uma boa parte do edifício, vários painéis de 

azulejos que revestiam as paredes que davam acesso às celas dos frades e a escadaria de 

pedra que conduzia à Sala do Capítulo e Varanda de Frei Jerónimo, mas ambas as divisões 

escaparam ao incêndio o qual motivou o abandono do edifício.  

 

 

 

 

54 – Interior do Monumento em ruína 48 

                                                           
48 Mosteiro de Santa Marinha da Costa / Pousada de Santa Marinha. Disponível na Internet em 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5679, (acedido em novembro de 2013). 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5679
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Em 1972 o Estado adquire o imóvel e, após cinco anos, dá início a obras de restauro 

com vista à sua transformação em pousada o que, na opinião do IPPAR proporcionava uma 

das “mais importantes campanhas arqueológicas, em edifícios medievais, no nosso país” 

49
.Em traços gerais, a estratégia do arquiteto Fernando Távora não entra em ruptura com o 

passado, mas assume a identidade do edifício, mesmo tendo sido introduzido um novo uso, 

“o antigo Convento de Santa Marinha da Costa não é alterado na sua volumetria 

aparente, nas estruturas fundamentais da sua compartimentação, nos seus espaços 

internos mais significativos e suas correspondentes fenestrações e projecção exterior, bem 

como e ainda no regime de acessos que outrora foi fundamento de toda a sua dinâmica”, 

“Criando uma pousada, não esquecemos aquilo que chamamos (um certo ritual de 

espaço) que se mantém não apenas no edifício antigo remodelado, como no novo anexo” 

50
 

 

 

55 – Mosteiro de Santa Marinha da Costa 51 

                                                           
49

 Pousada de Santa Marinha. Origem Wikipédia. Disponível na Internet em 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pousada_de_Santa_Marinha, (acedido em novembro de 2013). 
50

 In FT_FIMS_0179-01-0052; página 3 da Memória descritiva anexa ao projecto de arquitectura. 
51

 In http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=404122, (acedido em 31/11/2014). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pousada_de_Santa_Marinha
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=404122
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 In http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5679, (acedido em 13/11/2014). 
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A caixilharia tal como os outros elementos enunciados pelo autor, ao ser executada 

em madeira respeita a história do Convento, integra-se no existente e no aumento 

realizado, “tais vãos são encerrados por janelas/portas abrindo para fora e estruturando-

se numa solução de caixilharia contínua, como que aposta à fachada do edifício” 
53

. 

Caracteriza-se por um desenho simples, recriando uma imagem dos caixilhos da 

época. É executada em madeira de Kambala para pintar 
54

 e forma uma malha retangular 

preenchida por vidro simples. 

57 – Alçado 55  

 

 

58 – Mosteiro de Santa Marinha da Costa 56 
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 In FT_FIMS_0179-01-0056; página 6 da Memória descritiva anexa ao projecto de arquitetura. 
54

 In FT_FIMS_0179-01-0055; página 8 da Memória descritiva anexa ao projecto de arquitetura. 
55 In http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5679, (acedido em 13/11/2014). 

56
 In http://setepecadosimortais.blogspot.pt/2014/05/fernando-tavora.html, acedido em 13/11/2014. 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5679
http://setepecadosimortais.blogspot.pt/2014/05/fernando-tavora.html
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59 – Pormenores de Vãos, P21 a P25, P26.2, P26.3, J5, J13, J18, J20 a J23. Desenho fornecido pela FIMS (Fundação 

Instituto Marques da Silva) (FIMS/FT/0179-06-0015) 

 

 

 

60 – Pormenores de Vãos, P64, J1, J2. Desenho fornecido pela FIMS (Fundação Instituto Marques da Silva) 

(FIMS/FT/0179-07-0001) 
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3.1.3. Pousada de Santa Maria do Bouro, Amares 

A reconversão do Convento (Cistercense) de Santa Maria de Bouro numa Pousada 

fica a dever-se ao Arquiteto Eduardo Souto de Moura que, com Humberto Vieira e Cecília 

Cavaca (projeto de decoração), elaborou um projeto de arquitetura em 1989, sendo a data 

da sua construção 1997. O projeto dos jardins foi da autoria de Maria João Dias Costa. 

Este projeto serviu-se das pedras disponíveis para construir o novo edifício, dado 

tratar-se de um nova construção e não da reconstrução do mesmo na sua forma original. 

Neste caso, a noção de continuidade é substituída pela ruptura, expressa numa imagem de 

ruína. O objeto é visto como um conjunto de materiais a tratar e a interpretar, não como 

um edifício unitário a recuperar. 

 

 

 

 

 

61 – Convento de Santa Maria do Bouro – Vista geral envolvente 57 

                                                           
57

 Disponível na Internet em http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/74590, 

(acedido em novembro de 2013). 

http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/74590
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No projeto de reabilitação o Arquiteto Souto de Moura previu que os empenos e os 

desaprumos das paredes do claustro fossem eliminados sem contudo demolir o que quer 

que fosse. Pode-se afirmar que para assegurar a estabilidade das paredes dos claustros (em 

relação aos sismos) é utilizada uma viga horizontal (talvez metálica do tipo rotulado e 

parcialmente embebida na cinta de betão que substituiu parcialmente a cornija do topo da 

parede), sendo assim respeitado um dos pontos da Carta de Atenas, quanto ao uso de 

materiais e recursos modernos no restauro, em que os mesmos devem ficar dissimulados a 

fim de não alterar o aspecto e o carácter do edifício. 

 

 

 

 

 

 

 

62 – Convento de Santa Maria do Bouro – Claustro: galerias 58 
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 Disponível na Internet em http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/74590, 

(acedido em novembro de 2013). 

http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/74590
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O edifício original, cuja igreja de três naves de cabeceira tripartida de planta 

retangular se mantém, conservou o seu modelo planimétrico sem grandes alterações. A 

ruptura com a história do antigo mosteiro de Cister e com o seu valor artístico são valores 

assumidos pelo autor do projeto, arquiteto Eduardo Souto de Moura (1996: 5) que afirma: 

“…Trata-se de uma nova construção, e não de um restauro, onde intervêm vários 

depoimentos (uns já registados, outros a construir) e não da recuperação do edifício na 

sua forma original. Para o projecto, as ruínas são mais importantes que o mosteiro, já que 

são material disponível, aberto, manipulável, tal como o edifício o foi ao longo da sua 

história” 
59

. 

 

 

 

 

 

 

63 – Fornecida pelo gabinete do arquiteto Souto de Moura (antes da intervenção) 
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 Eduardo Souto Moura, dezembro 1996. Este texto foi extraído da página 5 do livro Santa Maria do Bouro 

– Construir uma Pousada com as pedras de um Mosteiro, da Editora White & Blue. 
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O resultado final é uma belíssima peça de arquitetura, que conta uma história 

contemporânea, no entanto encerrando em si, algumas contradições. 

A escolha deste antigo mosteiro para um novo uso não derivou da alma individual 

de cada pedra, mas sim do seu conjunto, testemunho de uma história e de um valor 

artístico, enquanto forma e espaço. 

Deste modo, ao fazer uso indiscriminado das pedras como material meramente 

construtivo está-se, noutra perspetiva, a adulterar definitivamente a história do lugar, a sua 

identidade, ou seja, os motivos que presidiram à sua recuperação. 

 

 

 

 

 

 

 

64 – Convento de Santa Maria de Bouro 60 
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 Disponível na Internet em http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/74590, 

(acedido em novembro de 2013). 

http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/74590
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É verdade que em cada lugar não existe só um lugar, mas muitos lugares. Os 

lugares das lendas e dos discursos, dos sonhos e das memórias, ligados de forma 

inseparável ao lugar da terra e da pedra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 – Pormenor de caixilharia (fornecido pelo escritório do arquiteto Souto de Moura) 
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66 – Planta de Implantação (fornecido pelo escritório do arquiteto Souto de Moura) 
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67 – Planta do 1º Piso (fornecido pelo escritório do arquiteto Souto de Moura) 
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O autor usou os materiais disponíveis conjuntamente com novos materiais para 

construir a pousada, numa sincronia entre o velho e o novo. A caixilharia é uma peça nova, 

que pelo seu desenho e materiais usados, nomeadamente a utilização de vidro anti-reflexo, 

pretende manter a ausência da caixilharia, numa referência ao velho. 

Caracteriza-se por um desenho de autor com uma imagem contemporânea, 

executada com perfis metálicos de latão, criam um vão único preenchido por vidro duplo e 

caixa de ar, 6+6+6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 – Pormenor Caixilharia (fornecido pelo escritório do Arquiteto Souto de Moura) 
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3.2. Seguem o sistema construtivo original 

De uma forma individual é conhecida a importância do caixilho na imagem e 

composição arquitetónica das fachadas dos edifícios e na criação ou preservação de uma 

identidade, mas numa perspetiva mais abrangente podemos incluir o caixilho como um dos 

elementos relacionados com o “genius loci”, como é o caso das ruas do Porto, em que a 

composição criada pela homogeneidade da caixilharia cria frentes de rua com uma 

linguagem arquitetónica e caráter únicos. 

Assim, a opção por um caixilho igual ou idêntico ao original verifica-se sempre que 

existem no edifício elementos que permitem a sua caracterização/identificação e o autor, 

recuperando o existente ou aplicando novos caixilhos, mantém a imagem mesmo nas 

intervenções que devido à especificidade do projecto são criados novos volumes, como é o 

caso da Pousada de Santa Marinha da Costa, em que o arquiteto usa uma caixilharia de 

madeira com imagem medieval, preenchida por vidro simples, de forma a respeitar a obra 

histórica e artística do passado. 

3.3. Alteração, novo sistema construtivo, novos caixilhos 

Nestes casos o autor da intervenção depara-se com a total ausência do caixilho, ou 

como no caso da Casa dos 24 a total ausência do edifício. No caso da Pousada de Santa 

Maria do Bouro, o autor depara-se com um edifício que nas suas fachadas apenas tem os 

buracos dos vãos, e sem elementos pelos quais pudesse caracterizar o caixilho. Neste caso 

o elemento caixilho é integrado numa estratégia de intervenção mais abrangente, tendo em 

conta a imagem actual do edifício, mesmo quando o uso é alterado.  

Ao criar uma caixilharia nova para aplicação pelo interior, executada em perfis 

metálicos preenchida por vidro duplo anti-reflexo, cria a ilusão de ausência deste elemento, 

mantendo assim a imagem que encontrou no edifício. 

No caso da Casa dos 24 o autor não tem a limitação da imagem do edifício e cria 

um edifício novo, com base em documentos históricos sobre a sua composição e uma 

caixilharia nova, executada em perfis metálicos preenchida por vidro simples, apenas com 

a função de fechar o vão.  
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3.4. Torre Medieval 

3.4.1. Solar e Torre da Honra de Barbosa 

Tal como refere o meu colega de turma Alexandre da Silva Ferreira (2014) na sua 

dissertação - Espaço em Espaço, Solar e Torre da Honra de Barbosa, este situa-se em Rans 

no concelho de Penafiel, distrito do Porto. À semelhança da Casa da Torre da Lagariça e 

“segundo o historiador Mário Jorge Barroca, no século XII os senhores procuravam um 

território que fosse detentor de três elementos para a inserção da torre - a existência de 

terrenos férteis para a prática da agricultura, tendo em conta ser a principal indústria da 

época; na proximidade de percursos de água por questões de consumo próprio e rega 

agrícola; e por fim a presença de um afloramento rochoso que servia de base para a 

construção da torre. A fundação da torre construída por Mem, irmão de Egas Moniz está 

datada século XII e a sua reconstrução foi no século XIV/XV1. Mais tarde em anexo à 

torre construíram a residência senhorial, está sem registo de data da sua construção. O 

exemplo de Vasconcelos é, assim, um dos casos mais completos que possuímos em 

Portugal para uma residência senhorial fortificada do séc. XIII-XIV já que se conservam 

três dos seus componentes fundamentais: a torre, o anexo residencial e a capela” 

(Barroca, 1998: 83, citado por Ferreira, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 – Torre da Honra dos Barbosa61 

 

                                                           
61 In, http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5331, (acedido em fevereiro de 2015). 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5331
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70 – Implantação62 

 

                                                           
62 Desenho fornecido por Alexandre da Silva Ferreira. 
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Comparativamente à Torre da Lagariça, o Solar e Torre em Honra de Barbosa tem 

o mesmo sistema construtivo, paredes duplas em alvenaria de pedra com acabamento a 

reboco pintado pelo exterior na habitação e alvenaria de pedra à vista na torre, também a 

sua evolução é em tudo semelhante, primeiro a Torre e depois a residência senhorial 

envolvendo a Torre. Esta tem usos definidos por piso, sendo um de apoio à casa e o outro 

de habitação. Também em relação à dimensão e sistema construtivo dos caixilhos dos vãos 

das portas e janelas, são semelhantes. São de guilhotina e de abrir em duas folhas, 

formadas por reticulado preenchido por vidros simples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
71 – Alçado63 

                                                           
63 Desenho fornecido por Alexandre da Silva Ferreira. 
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IV – CASO de ESTUDO: APLICABILIDADE do ESTUDO 

4.1. A Habitação Medieval 

Em tempo anterior ao século XVII a valorização internacional da arquitetura 

medieval era muito pouco importante sendo este desinteresse mais marcante durante o 

decurso do século XIX. Foi no primeiro quartel de oitocentos que surgiram os primeiros 

estudos que mostravam as diferentes caraterísticas (formais, construtivas e iconográficas) 

do estilo românico face ao estilo gótico (Botelho, 2010). 

Muito poucos foram aqueles que se preocuparam em estudar o estilo românico e, 

Portugal, quando comparado com o interesse de outros europeus razão pela qual só em 

1870 surge a primeira obra consagrada a este estilo. Este foi o início de um alargar do 

interesse pelas problemáticas do românico pelo que o número de trabalhos editados, 

posteriormente, é grande. 

Este estudo do românico acompanhou a formação de Portugal, em especial com o 

reinado de D. Afonso Henriques (1143-1185). A partir de então deu-se início ao desejo de 

restaurar a arquitetura da época românica e de a fazer permanecer no estado em que hoje a 

conhecemos. 

O Românico perdura em Portugal do século XI até à primeira metade do século 

XIII, apresenta-se com grande profusão ornamental de seres imaginários com a sua 

exuberância escultórica, que vai do maravilhoso ao misterioso, desde o Minho ao Alentejo. 

Estas esculturas podem ser observadas em portais, arcadas, frisos, arquivoltas e capitéis. 

Uma vez abordados alguns aspetos da arquitetura medieval, passaremos a referir o 

aspeto mais relevante para o nosso estudo: a janela e a evolução das suas diferentes formas, 

no contexto da arquitetura revelando, através dela, as intenções da sua presença. 

No que concerne às habitações existiam três formas distintas: a domus, a villa e a 

ínsula as quais se distinguem pela diferença que apresentam nos seus vãos e onde a janela 

se carateriza por dar a conhecer a opulência de quem habita aquele espaço. 

A domus era a habitação citadina, de um ou dois pisos, sendo que o piso que estava 

em contato direto com a rua era destinado ao comércio (tabernae) e o restante era a parte 

privada da casa. Era iluminada e ventilada por meio de um átrio e um peristilo (elemento 

que distingue a casa romana da casa grega) (Susi Silva, 2008). 
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As villas eram as casas de campo, as casas rurais e as suburbanas e a sua 

composição apresentava balcões e arcadas, normalmente virados para a paisagem e abertos 

para o exterior onde se incluem os palácios imperiais. 

Por seu lado a ínsula, também denominado como imóvel de habitação coletiva, 

aparece como uma forma engenhosa para albergar a população mais humilde do povo. 

Aqui as condições de habitabilidade não eram as melhores o que se opunha à domus e às 

villas e eram compostas por numerosas janelas, mas construídas com materiais de fraca 

qualidade e resistência (em tijolo e madeira). De uma maneira geral atingiam vários pisos 

cujas divisões estavam organizadas em torno de pequenos pátios e as condições de 

habitabilidade apresentam espaços degradados e sobrelotados e sem quaisquer condições 

de higiene e segurança. Também não possuíam cozinha. 
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4.2. Projeto da Casa da Torre da Lagariça 

Ao darmos início a este ponto pretendemos fazer a contextualização geográfica 

desta casa, demonstrar que se trata de uma habitação medieval e verificar o seu contexto na 

arquitetura, bem como a ocupação humana da mesma. 

 

 

 

72 – Vista aérea da localização da Casa da Torre da Lagariça e do terreno envolvente64 

                                                           
64

In https://www.google.pt/maps 
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4.2.1. Origem/Evolução da Construção 

A Casa da Torre da Lagariça fica situada na freguesia de São Cipriano, concelho de 

Resende, distrito de Viseu. 

A freguesia de São Cipriano, situa-se no extremo sudoeste do concelho de Resende, 

sobranceira ao rio Cabrum, que vai desaguar no rio Douro. Abrange, aproximadamente, 

uma área de 6 quilómetros quadrados sendo limitada a Norte pela freguesia de Freigil, a 

Nascente pelas freguesias de Cárquere e São Romão de Aregos, a Poente pela freguesia de 

Ramires (Cinfães) e a Sul pela freguesia de Ovadas. Dista cerca de nove quilómetros da 

sede do concelho. É airosa mas situa-se num terreno acidentado, em especial na parte mais 

baixa, que descai para o rio Cabrum. Dista ainda 70 quilómetros de Viseu e 12 da vila de 

Resende. 

No que diz respeito à Lagariça esta já é referenciada nas Inquirições de D. Afonso 

III, de 1258 
65

. 

 

 

73 – Casa da Torre da Lagariça 

(fotografia do autor) 
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 Freguesia de São Cipriano – Notícias, disponível na Internet em 

http://saocipriano.jfreguesia.com/index.php?noticia=2. 

http://saocipriano.jfreguesia.com/index.php?noticia=2
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Quanto a São Cipriano as referências mais antigas, que se conhecem datam de 946, 

e constam de um documento escrito “onde se mencionam as villas de Nogueira e Covelas 

do Cabrum, atual Covelinhas, numa escritura de Arras de Olivo Tedões a favor da esposa 

Adosinda Gormires” 
66

. 

A parte mais alta da freguesia de São Cipriano situa-se a 902 metros de altura num 

local denominado Masseiras. Geologicamente a freguesia é constituída por rochas de 

natureza granítica 
67

. 

De acordo com a opinião de Silva, corroborada pela descrição do Padre Alberto 

Pereira Cardoso, na sua Monografia de São Cipriano de Resende, esta freguesia “é uma 

terra de encantos naturais, situada numa região fertilíssima, admirável pelas suas 

formosíssimas paisagens, cheias de sol, de céu azul, de campos floridos e que pela sua 

beleza, impressiona todas as pessoas que a visitam” 
68

. 

O clima da região é intermédio entre o clima de fachada atlântica (verões amenos e 

invernos frios e pluviosos) e o clima do interior baixo do vale do Douro (verões quentes e 

secos e invernos moderados de fraca precipitação). 

Segundo Joaquim Caetano Pinto, no seu livro “Resende, Monografia do seu 

Concelho”, “as villas de Matos e Lagariça seriam desde cedo promovidas por torre 

senhorial, tornando-se assim centros de nobreza” o que confirma as palavras do “Padre 

Alberto Pereira Cardoso, último abade colado da freguesia, que menciona na página 10 

das suas folhas com o título de ‘Monografia de São Cipriano de Resende’, obra esta 

inédita, que a freguesia, em tempos idos, teve muitas famílias fidalgas e homens ilustres e 

que muitas famílias nobres doutras terras, dela descenderam, por isso era conhecida por 

“Freguesia dos fidalgos” 
69

. 

O local escolhido para a edificação da torre, segundo Mário Barroca (1998: 67) foi 

“ao lado das suas congéneres castelares, que optam por implantações de maior altitude, 

com condições topográficas favoráveis à defesa, estas torres senhoriais implantaram-se 

predominantemente no seio das Honras, nos vales, junto de terrenos agrícolas de aluvião, 

muito férteis, e na periferia dessas manchas agricultadas. Obedecendo genericamente a 

                                                           
66

 SILVA, Luís Manuel Cardoso (s/d). História. Associação da Banda de Música da Casa do Povo de São 

Cipriano “A Velha”, disponível na Internet em http://bandaavelh.blogspot.pt/. 
67

 SILVA, Luís Manuel Cardoso (s/d). Geografia. Associação da Banda de Música da Casa do Povo de São 

Cipriano “A Velha”, disponível na Internet em http://bandaavelh.blogspot.pt/. 
68

 SILVA, Luís Manuel Cardoso (s/d). História. Associação da Banda de Música da Casa do Povo de São 

Cipriano “A Velha”, disponível na Internet em http://bandaavelh.blogspot.pt/. 
69

 SILVA, Luís Manuel Cardoso (s/d). História. Associação da Banda de Música da Casa do Povo de São 

Cipriano “A Velha”, disponível na Internet em http://bandaavelh.blogspot.pt/. 

http://bandaavelh.blogspot.pt/
http://bandaavelh.blogspot.pt/
http://bandaavelh.blogspot.pt/
http://bandaavelh.blogspot.pt/
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estas linhas gerais sempre com alguma flexibilidade, as torres senhoriais não deixariam, 

no entanto, de procurar pequenas colinas para se implantar, sempre que elas existiam 

dentro do âmbito da Honra. E, por questões de abastecimento de água, aproximaram-se, 

sempre que possível, de pequenos cursos de água”. 

A Casa da Torre da Lagariça foi habitação do capitão-mor de Aregos, de acordo 

com o registo do Foral de Capitania-Mor de Aregos (arquivado na Torre do Tombo, 

Lisboa) à data de 1538, tendo ficado imortalizada na obra de Eça de Queiroz, A Ilustre 

Casa de Ramires. 

Em 30 de Setembro de 1985, foi publicado um artigo no Jornal de Resende, 

Suplemento Aniversário/Destacável, que se baseia na tese de Edmée Fonseca, sustentando 

que a Torre da Lagariça é o legitimo cenário do romance de Eça de Queiroz, desdizendo 

outras hipóteses, entre as quais a de João Miranda, que pretendia localizar a ação do 

romance no concelho de Oliveira de Azeméis. 

 

74 – Planta da Torre da Lagariça70 
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 In http://quedadacasa.blogspot.pt/2008/10/queda-da-mui-nobre-e-antiga-casa-da.html 
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A Torre, provavelmente construída na primeira metade do século XII, durante a 

regência de D. Teresa, possui uma planta quadrangular, é um robusto torreão militar de 

planta quadrada, uma habitação da época medieval, e a ela foram sendo anexadas 

construções posteriores. Naquele século estas torres eram utilizadas como forma defensiva, 

servindo de torre de vigia, pelo que possuíam uma dupla função: militar e de habitação 

senhorial. 

De acordo com o IGESPAR “Da primeira metade do século XII data a edificação 

da Torre da Lagariça, um robusto torreão militar de planta quadrada, que ficaria 

imortalizado na obra de Eça de Queiroz, A Ilustre Casa de Ramires. 

A fundação da torre teria como primeiro objectivo a defesa da linha do Douro na 

época da Reconquista, servindo de torre de atalaia, mas a sua função militar perdeu 

significado com o estabelecimento das fronteiras mais a sul. Como tal, no século XVI a 

torre seria adquirida pela família Pinto, senhores da Torre da Chã e do Paço de Covelas. 

Gonçalo Martins Cochofel, foi provavelmente o primeiro senhor da torre da 

Lagariça, ao casar nos princípios do século XVI com D. Briolanja Pinto da família dos 

Pintos, os quais procederam a obras de adaptação da Torre para casa de residência da 

família, por volta de 1610. Hoje ainda é pertença da família Cochofel  
71

. 

Este solar foi considerado como uma villa romana e só mais tarde passou a ser solar 

de nobres, com torre senhorial. Existe um pequeno jardim que procura imitar os jardins 

fidalgos e um amplo salão de festas palaciano. Embora tenha sido classificada como 

Imóvel de Interesse Público (IIP), pelo IPPAR, pelo Decreto n.º 129/77, DR, I Série, de 29 

de setembro, a casa encontra-se bastante degradada, apesar da torre se apresentar ainda em 

estado considerado razoável. Na parte mais recente do conjunto, na parede norte, encontra-

se o brasão dos antigos senhores da casa, com as armas dos Pintos 
72

. 

A Casa da Torre da Lagariça foi imortalizada por Eça de Queiroz no romance A 

Ilustre Casa de Ramires ao afirmar: “E daí, da sua cadeira de couro, Gonçalo Mendes 

Ramires, pensativo diante das tiras de papel almaço, roçando pela testa a rama da pena 

de pato, avistava sempre a inspiradora da sua novela – a Torre, a antiquíssima torre, 

quadrada e negra, sobre os limoeiros do pomar que em redor crescera, com um pouco de 

hera no cunhal rachado, as fundas frestas gradeadas de ferro, as ameias e a miradoura 
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 Fonte: www.igespar.pt. 
72

 Casa e Torre da Lagariça, disponível na Internet em http://wikimapia.org/12093283/pt/Casa-e-Torre-da-

Lagariça. 

http://www.igespar.pt/
http://wikimapia.org/12093283/pt/Casa-e-Torre-da-Lagariça
http://wikimapia.org/12093283/pt/Casa-e-Torre-da-Lagariça
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bem cortada no azul de Junho, robusta sobrevivência do Paço acastelado, da falada 

Honra de Santa Irineia solar dos Mendes Ramires desde os meados do século X”.
73

 e 
74

. 

No século XVI a torre foi adquirida pela família Pinto, conhecidos como os 

senhores da Torre da Chã e do Paço de Covelas, e em 1610 foi vendida à família Cochofel, 

que ainda é hoje a sua proprietária e que realizou obras de adaptação para residência 

familiar. 

Julga-se que foi no início do século XVII foi efetuada a adaptação da torre 

medieval a habitação senhorial, sendo então edificado um corpo de planimetria em “L” em 

volta do núcleo original, integrando-o num dos extremos da casa. O corpo do solar divide-

se por três registos distintos e as fachadas são marcadas pela disposição de portas e janelas, 

de molduras retangulares, tendo sido construída uma varanda alpendrada no piso superior 

da fachada principal. A torre não sofreu alterações pelo que mantém a planimetria original 

e as feições das suas fachadas, que se destacam pelo reduzido número de fenestrações. 

 

 

75 – Torre da Lagariça75 

                                                           
73

   Disponível na Internet em http://wikimapia.org/12093283/pt/Casa-e-Torre-da-Lagariça. 
74

 Disponível na Internet em http://www.verportugal.net/Viseu/Resende/Patrimonio/Cada-da-Torre-da-

Lagarica=005610. 
75

   Disponível na Internet em http://auladeliteraturafim.blogspot.pt/2010_01_01_archive.html 

http://wikimapia.org/12093283/pt/Casa-e-Torre-da-Lagariçari
http://www.verportugal.net/Viseu/Resende/Patrimonio/Cada-da-Torre-da-Lagarica=005610
http://www.verportugal.net/Viseu/Resende/Patrimonio/Cada-da-Torre-da-Lagarica=005610
http://auladeliteraturafim.blogspot.pt/2010_01_01_archive.html
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As linhas da Casa da Torre da Lagariça são austeras e robustas, acentuando-se a sua 

verticalidade, pontuada pela cércea da torre. No entanto o conjunto apresenta-se com 

harmonia estética dado que a construção do solar seiscentista integrou de forma bastante 

coerente a torre medieval 
76

. 

Provavelmente foi nesta altura que foi construída a cobertura de 4 águas, que pousa 

no topo da Torre, e é visível atualmente. 

A Casa da Torre, para os locais, é uma propriedade privada, gerida por um 

“caseiro”, e apenas relacionada com o trabalho agrícola que nela se pratica. Existem alguns 

edifícios semelhantes de entre os quais destacamos o Solar e Honra de Barbosa, do qual já 

falamos e a Torre de Pena, em Marco de Canaveses. 

Para além deste património, destacam-se ainda alguns outros exemplos da 

arquitetura Românica, como a Igreja de São Martinho de Mouros, a Igreja de Santa Maria 

de Barrô, o Mosteiro de Santa Maria de Cárquere e a Ponte da Panchorra. 

A presença árabe nesta região, os vestígios e influências orientais que se podem 

observar são, essencialmente, o arco de ogiva, o arco triunfal de ferradura no interior e o 

arco de ponto subido. 

De acordo com Duarte (1994: 543-552) a vila de Resende esteve sempre ligada à 

fundação histórica da nacionalidade. Segundo alguns autores, teria sido em Resende que D. 

Afonso Henriques foi criado sob a tutela de Egas Moniz, aludindo-se frequentemente ao 

milagre de Cárquere, no qual Nossa Senhora teria curado o futuro rei de Portugal de uma 

deformação nas pernas 
77

. 

Salienta-se que este local tem sido muito referenciado. Citaremos apenas o registo 

efetuado por Miguel Torga (1956), aquando da visita à Torre da Lagariça, no seu Diário 

VII, que se transcreve: “Torre da Lagariça, freguesia de S. Cipriano, Resende, 30 de 

Setembro de 1953 - Ainda bem que vim a este desterro tirar a prova real às minhas 

conclusões de ontem. Aqui o cenário natural corresponde inteiramente ao literário de A 

Ilustre Casa de Ramires. Desde o título da obra, tirado do nome da pequena povoação que 

fica em frente, à famigerada torre, sólida e carrancuda diante de mim, a Craquede, que é 

o arruinado mosteiro de Cárquere a dois passos, a Oliveira, caiada e tangível lá em baixo, 

quanto no livro é susceptível de identificação pode ser identificado. E no entanto... Chega 
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 Catarina Oliveira, IPPAR/2006. Disponível na Internet em 

http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/74674. 
77

 Pesquisa de Património, disponível na Internet em 

http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/74674. 

http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/74674
http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/74674
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a parecer feiteçaria: temos tudo e falta o essencial. Ou melhor: os lugares e as coisas 

estão animados de uma vida que a auscultação física não confirma. Uma presença oculta 

por detrás da realidade fá-la pulsar, sem que ela na verdade se mova. E essa força secreta 

não é senão o génio do romancista. É Eça a cometer façanhas encarnado em Tructesinho 

e a contá-las na pele de Gonçalo. Por isso, para que o romance se encontre, é preciso 

sabê-lo primeiro, trazê-lo de memória, colar cada página a cada pormenor da paisagem, 

que só então fica palpitante e habitada”. 

O acesso à Torre faz-se pelo Lugar de Matos, que nos leva a um caminho interno da 

Quinta. À entrada, e do lado direito, vemos o conjunto de casas dos caseiros, composto por 

duas casas de habitação, sob as quais encontramos lojas de animais, armazéns e uma 

azenha, ainda com todas as peças tradicionais, desde a nora, a mover por gado vacum, até 

às mós em pedra. Continuando a andar encontramo-nos perante diferentes ‘patamares’ que 

constituem a propriedade e chegamos à “mata” onde podemos vislumbrar uma réplica da 

torre, que serve de pombal, ladeada por bancos de pedra que nos proporcionam um 

merecido repouso. 

Existe ainda neste espaço um tanque em granito, com quatro bicas de água, 

ostentando, cada uma, as armas dos quatro ramos que deram origem à família. Este tanque 

encontrava-se coberto por murtas, tendo adquirido, por este facto, o nome de “tanque das 

murtas”. O seu peso ameaçava arruinar o tanque ou fazê-lo ceder, pelo que as murtas 

foram cortadas. Um pouco mais abaixo ficam a adega e uma construção anexa, destinada 

ao alambique. Do lado direito encontramos a escada descentrada com portão, de acesso ao 

patamar que faz a distribuição para os outros dois pisos da habitação, e à entrada principal. 

Em termos de conclusão diremos que, tendo servido nos seus inícios como torre de 

atalaia, perdeu a sua função militar por volta do século XVI, altura em que foi adquirida 

pela família Pinto, senhores de Riba de Bestança, na Torre da Chã e do Paço de Covelas, 

em Ferreiros. Mais tarde, Gonçalo Martins Cochofel, senhor da Lagariça, casou com D. 

Briolanja Pinto, da geração dos Pintos de Covelas, os quais procederam a obras de 

adaptação da Torre para casa de residência da família, por volta de 1610. Atualmente, 

ainda é pertença da família Cochofel 
78

. 
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  In http://saocipriano.jfreguesia.com/turismo.php e http://saocipriano.jfreguesia.com/historia.php. 

http://saocipriano.jfreguesia.com/turismo.php
http://saocipriano.jfreguesia.com/historia.php
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Podemos ainda mencionar a existência de uma ponte – Ponte da Lagariça – que 

atravessa o rio Cabrum. Esta ponte, em alvenaria, situa-se perto da Torre da Lagariça. Pela 

sua importância na região sofreu obras de arranjo, constituindo-se como um espaço de 

função coletiva de práticas recreativas e balnear 
79

. 

 

76 – Ponte da Lagariça, 

(fotografia do autor) 

 
77 – Ponte da Lagariça, vista poente 80            78 – Ponte da Lagariça, nascente81 
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 Município de Resende, disponível na Internet em http://www.cm-resende.pt/6180. 
80

 Disponível na Internet em http://www.cm-resende.pt/1198. 
81

Arquivo fotográfico de Stephanie Sayuri Paixão, disponível na Internet em 

http://pausresende.blogspot.pt/2012/07/ponte-da-lagarica.html 

http://www.cm-resende.pt/6180
http://www.cm-resende.pt/1198
http://pausresende.blogspot.pt/2012/07/ponte-da-lagarica.html
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De seguida apresentamos a evolução da construção: 

 

No século XII teve lugar a edificação da Torre. 

     

79 – Piso 1     80 – Piso 2 

No início do século XVII a propriedade entra na posse da família Pinto Cochofel, 

em 1610, realizando obras de adaptação para residência. 

     

 81 – Piso 1     82 – Piso 2 

No século XVIII dá-se a criação do corpo nobre da habitação. 

    

83 – Piso 1     84 – Piso 2 
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No início do século XX é feita a afirmação da ala sul com substituição da zona 

nobre. 

 

 

85 – Piso 0                                   86 – Piso 1                              87 – Piso 2 

 

Entre 1935 e 1960 dá-se a ampliação por acrescentos de pequenas dimensões. 

 

 

 

 88 – Piso 0           89 – Piso 1               90 – Piso 2 

 

Estado atual, deu-se a criação do corpo da cozinha. O edifício foi classificado como 

Imóvel de Interesse Público pelo Decreto n.º 129/77, DR I Série, n.º 226, de 29 de 

setembro. 

 

 

91 – Piso 0                       92 – Piso 1                        93 – Piso 2 
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Para uma melhor compreensão de tudo quanto foi afirmado, apresentamos algumas 

fotografias que podem comprovar alguns aspetos da construção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

94 – Casa da Torre da Lagariça (1921) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 - Casa da Torre da Lagariça (1927) 

 

 

 

 

 

 

96 – Casa da Torre da Lagariça (1973) 82 
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 As três fotografias apresentadas foram cedidas pelo senhor António Pereira. 
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Conforme vimos, a Casa da Torre da Lagariça foi sendo ampliada ao longo do 

tempo de acordo com as necessidades. Alem dos espaços destinados ao uso habitacional, 

quartos, cozinha, salas e salão nobre, integra também dependências de apoio à atividade 

agrícola desenvolvida no local. A evolução do edifício que apresentamos está de acordo 

com os elementos fornecidos pelo arquiteto Elói Castro, do Gabinete de Arquitetura CA – 

Arquitetos. No entanto, todos desenhos da casa que se encontram nesta evolução bem 

como os relativos à proposta e aos portais são de nossa autoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 – Casa da Torre da Lagariça 

(fotografia do autor) 
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4.2.2. Espaço exterior 

No espaço exterior, além do percurso principal que leva os utentes desde a entrada 

até à casa, criou-se um percurso pelos tanques de água existentes, e pelo equipamento 

proposto, que não iremos desenvolver e que liga ao caminho “antigo” de acesso à casa. 

4.2.3. Tanque das Murtas 

Destacámos a existência deste tanque, não só pelo seu sistema de quatro bicas, que 

funcionam de acordo com o volume de água existente na mina, ou seja, quanto mais 

volume de água mais bicas jorram água, mas também pela leitura que tem no percurso de 

aproximação à habitação. 

 

98 – Tanque das Murtas 

(fotografia do autor) 

 

 

 

 

 

 

 

99 – Planta     100 – Alçado lateral 
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4.2.4. A Casa 

Apesar de tudo o que já foi dito sobre a Casa da Torre da Lagariça, pela sua 

importância no contexto histórico de Portugal queremos realçar a importância social e 

económica que representou para o local, e que, acreditamos ser possível recuperar com a 

sua adaptação para turismo com eventos literários e musicais e com a sua inclusão na Rota 

do Românico. 

A casa encontra-se desabitada à alguns anos e sem qualquer tipo de manutenção, 

sendo apenas realizada a limpeza dos terrenos circundantes. O acesso ao interior da 

propriedade ou da habitação não é permitido pelos seus proprietários.  

O método construtivo é o tradicional neste tipo de construção, alvenaria de pedra 

dupla nas paredes exteriores, pavimentos e tectos em madeira e paredes divisórias em 

tabique. 

Dado o seu avançado estado de degradação tanto exterior como interior, a casa 

necessita urgentemente de obras de conservação e restauro, nomeadamente ao nível da 

estrutura da cobertura que se encontra em muito mau estado e ameaça ruína principalmente 

na zona da cozinha, como sabemos a cobertura é o ponto fraco destas construções, 

provocando inúmeras infiltrações de água que estão a apodrecer rapidamente as madeiras 

dos tectos de maceira e dos soalhos. Assim, mantemos o uso de habitação, não como 

habitação permanente mas onde seja possível pernoitar ocasionalmente, associado a 

espaços “Musiculturais”. Pretendemos devolver a configuração original dos espaços, 

manter os quartos e cozinha nos mesmos locais e propomos uma nova utilização para os 

outros espaços, como salas de espectáculo e leitura, que possibilitem a sua utilização por 

parte da população em geral. 

 

101 – Fotografias dos tetos em maceira e paredes divisórias 

(fotografia do autor) 
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Pretende-se a “libertação” da Torre em relação ao piso da habitação, de forma a 

mostrar o afloramento granítico, onde a mesma assenta e acentuar a sua hierarquia no 

contexto. A torre passa a ser usada como biblioteca, pela sua ligação ao romance de Eça, 

nome pela qual é identificada em muitas situações “A Ilustre Casa de Ramires”. Sendo o 

primeiro piso destinado aos armários e estantes de livros, e o segundo piso destinado à 

leitura.  

Com a adaptação de alguns espaços a novos usos destinados à “cultura” musical, 

vai-se ao encontro das tradições das gentes locais. 

Verificou-se que a distribuição/circulação interior foi sendo alterada de acordo com 

as necessidades dos proprietários, quer pelo tapamento de alguns vãos de portas, com 

paredes em tabique quer pelas paredes divisórias em madeira que não sobem até aos tetos 

em maceira ao nível do piso 2. Pretende-se remover as paredes divisórias que formam os 

quartos e o tabique que se encontra a tapar os vãos das portas, em algumas zonas já se 

encontra em ruína, para usar novamente as aberturas e permitir assim a circulação pelos 

novos espaços/funções. 

 

 

 

 

102 – Fotografias dos vãos das portas 

(fotografia do autor) 
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4.2.5. Proposta Geral 

Apresentamos em seguida a implantação/localização da Casa da Torre da Lagariça 

bem como as plantas no seu estado atual e proposta, com uma pequena descrição da 

intervenção. 

 

 

 

 

103 – Implantação / Localização 
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Para o piso 3, 2º andar da Torre propomos a utilização do espaço como sala de 

leitura e miradouro da paisagem circundante através das seteiras existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 – Piso 3 / Coberturas (existente)                                  105 – Piso 3 / Coberturas (proposto) 

Legenda: 17 – 2º andar da torre                                           Legenda:17 – 2º andar da torre, sala de leitura 

 

No piso 2 propomos a abertura dos vãos tapados e a disposição inicial dos espaços, 

criando zonas de dormir, de serviço e de apoio à biblioteca a criar no 1º piso da torre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 – Piso 2 (existente)                                                           107 – Piso 2 (proposto) 
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Legenda: 9  – Capela 10 – Alpendre 11 – Sala leitura     

12 – Quarto duplo 13 – Camarata 14 – Sala estar            

15 – Sala pequenos-almoços 16 – 1º piso torre, biblioteca 

18 – Cozinha 19 – Instalações sanitárias 24 – Escadas de 

acesso ao piso 1 

Legenda: 5 – Escritório 10 – Quarto 13 – Capela             

14 – Varanda 15 – Sala de jantar 16 – 1º piso da torre      

18 – Cozinha 19 – Quarto de banho 20 – Sala pequenos-

almoços 21 – Escritório 22 – Sala de estar 
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No piso 1 propomos a alteração de uso de alguns espaços para salas de 

ensaio/concertos e para um pequeno bar de apoio.  

108 – Piso 1 (existente)                                                                       109 – Piso 1 (proposto) 

 

No piso 0 propomos a alteração de uso de adega para salas de ensaio/concertos e a 

manutenção do alambique como memória local e das actividades praticadas. 

110 – Piso 0 (existente)                                                                111 – Piso 0 (proposto) 

Legenda: 1 – Adega 25 – Alambique 

 
Legenda: 1 – Sala ensaios / concertos 23 – Alambique 

 

Legenda: 2 - Rampa 3 – Lagar  4 – Casa da lenha           

5 - Escritório 6 – Armazém alfaias 7 – Tulha                  

8 – Despensa 9 – Arrumo 10 – Quarto 11 – Salão nobre 

12 – Pátio  23 – Passeio  24 – Guarita 

Legenda: 2 – Rampa 3 – Sala ensaios/concertos                

4 – Quarto simples 5 – Armazém 6 – Sala ensaios              

7 – Bar 8 – Salão 20 – Pátio 21 – Passeio   22 – Guarita 
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112 – Corte AA (existente)                                                      113 – Corte AA (proposto) 

 

 

 

 

 

114 – Alçado Nascente (existente)                                         115 - Alçado Nascente (proposto) 

 

 

 

 

 

 

116 – Alçado Norte (existente)                                              117 – Alçado Norte (proposto) 
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118 – Alçado Poente (existente)                                                   119 – Alçado Poente (proposto) 

 

 

 

 

 

 

120 – Alçado Sul (existente)                                                                121 – Alçado Sul (proposto) 
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4.2.6. Caixilharia 

A caixilharia existente, à imagem do edifício encontra-se bastante degradada. A 

ausência de manutenção por um longo período levou ao apodrecimento das madeiras, 

principalmente ao nível das soleiras e fez com que as peças que formam o caixilho se 

deformassem e soltassem dos entalhes, como as almofadas e vidros. Contudo ainda foi 

possível identificar o desenho da caixilharia e proceder a um levantamento métrico da 

mesma. Ao contrário, as portadas interiores ainda se encontram em razoável estado de 

conservação e funcionamento. Apesar do seu estado, pensamos que ainda é possível 

recuperar a caixilharia existente, que se caracteriza por um desenho bastante simples, sem 

elementos decorativos muito elaborados que necessitem da intervenção de mão-de-obra 

especializada.  

Utilizando materiais e técnicas contemporâneas podemos melhorar o desempenho 

sem alterar a imagem original, através da substituição das peças danificadas, reforço dos 

encaixes, adaptação ou substituição de ferragens e aplicação de tintas, massas e mástiques 

com melhor desempenho e durabilidade. No entanto, esta solução apesar de garantir um 

melhor desempenho e durabilidade, não permite melhorias de conforto, principalmente a 

nível térmico e acústico.  

                   

      122 – Porta do Salão Nobre (Alçado Norte)                                            123 – Portadas do Salão Nobre  

 
      (fotografia do autor)                                                                            (fotografia do autor) 



 

111 

 

Apresentamos em seguida as caixilharias no seu estado atual e proposta para o vão 

da janela e da porta. 

 

 

 

Proposta de projeto 1 – Porta existente no Salão Nobre                               Proposta de projeto 2 – Proposta para a porta 

existente no Salão Nobre 

 

 

 

 

Proposta de projeto 3 – Janela existente no Salão Nobre                            Proposta de projeto 4 – Proposta para a Janela 

existente no Salão Nobre 
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Proposta de projeto 5 – Corte com caixilharia proposta  

 

 

 

 

Proposta de projeto 6 – Pormenor das portadas existentes (Quartos) 
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Proposta de projeto  7 – Pormenor construtivo 

Legenda: 1 – Telha cerâmica 2 – Vara 3 – Frechal 4 – Argamassa de saibro 5 – Cornija em granito   6 – Moldura em 

granito 7 – Caixilharia em madeira 8 – Reboco 9 – Soalho em madeira 10 – Vara  11 – Barrote 12 – Tecto em madeira 

13 – Moldura em madeira 14 – Rodapé em madeira 15 – Grade em ferro    16 – Padieira em granito   17 – Soleira em 

granito 18 – Terra compactada 

 



 

114 

 

 

P1 

 

P2 

  

P3 

Proposta de projeto  8 – Pormenores da Caixilharia  

Legenda: 19 - Parafuso de latão 20 – Aro fixo 21 – Vedante borracha/silicone 22 – Aro móvel 23 – Bite     24 – Vidro 

duplo  25 – Mástique  26 – Fecho de correr em latão  27 – Canais de arejamento 28 – Soleira em madeira  29 – Tubo de 

escoamento de água em latão 30 – Calço em neopreno 31 – Sistema de vedação inferior 
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Tendo em conta a finalidade do edifício, que inclui habitação, optamos por 

melhorar o desempenho térmico e acústico da caixilharia original, recorrendo à aplicação 

de novos materiais, como o vidro duplo e borrachas de vedação.  

Contudo, esta solução obriga a uma maior espessura da caixilharia, que com 0.03m 

não permite a colocação do vidro duplo, então, optamos por substituir a caixilharia 

existente por uma caixilharia nova, reinterpretando o desenho original, como defende 

Nuno Valentim (2006: 80) na sua tese Reabilitação de Caixilharias de Madeira em 

Edifícios do Século XIX e Início do Século XX. Do Restauro à Selecção Exigencial de uma 

Nova Caixilharia: o Estudo de Caso da Habitação Corrente Portuense, dos elementos 

fixos e móveis do caixilho, aumentando a espessura para 0.05m, mantendo no entanto a 

altura de 0.09m, e substituindo a massa de vidraceiro por bites para fixação dos vidros. 

A madeira proposta para o caixilho é o castanho, sendo o vão das folhas preenchido 

por uma “chapa” de vidro. 

Como vimos, o edifício foi sendo ampliado ao longo do tempo, talvez por isso 

verificamos que os vãos das janelas estão fechados com dois tipos de caixilho, de 

guilhotina e de abrir com duas folhas para o interior, ambos preenchidos por vidro simples. 

O de abrir com duas folhas apenas é usado no salão “nobre”, sendo o de guilhotina usada 

nos restantes compartimentos. O vão das portas é fechado por duas folhas de abertura para 

o interior.  

De forma a uniformizar a imagem do edifício, optou-se apenas por um tipo de 

caixilho, de abrir com duas folhas, por considerarmos que garante melhores condições de 

conforto. As ferragens metálicas, dobradiças, são o elemento de ligação entre o caixilho e o 

sistema construtivo. As soleiras das janelas serão executadas em madeira de castanho com 

um desenho igual ás existentes, com a inclusão de um tubo de latão para escoamento das 

águas. 

Para as portadas, e como se encontram em razoável estado de conservação e 

funcionamento, pretende-se apenas fazer trabalhos de manutenção e conservação, 

utilizando materiais e técnicas contemporâneas, mantendo as mesmas características e 

acabamentos. 
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CONCLUSÃO 

Esta dissertação tem como finalidade tentar compreender a evolução do elemento 

caixilho, a sua relação com o sistema construtivo, a metodologia usada nas intervenções, e 

identificar os critérios de salvaguarda/restauro, conservação ou a aplicação de uma nova 

caixilharia, no património edificado. 

Neste sentido, fizemos o levantamento gráfico de vários portais e respectivos 

caixilhos, de edifícios medievais, oito Igrejas, três Mosteiros e duas Torres, construídos 

entre o século XI e o século XIV, que foram objecto de restauro, conservação ou 

valorização, quer pelas mãos das próprias populações ou por parte da DGEMN. Destes, 

encontra-mos três edifícios que se encontram devolutos, Igreja de São Pedro da Ermida, 

Igreja de Ermelo e Casa da Torre da Lagariça, estando os dois primeiros em estado de 

ruína, e o ultimo em mau estado de conservação, coincide o facto de estarem em 

propriedades privadas. 

Pela análise dos edifícios estudados, constatámos que o caixilho, pela sua 

simplicidade, é interpretado como um elemento singular, cuja função é apenas fechar o vão 

aberto na parede. Nestes, a maior evolução verificada deu-se ao nível do sistema de fixação 

do caixilho com o sistema construtivo e o sistema de bloqueio das portas, que com a 

adopção de ferragens metálicas, gonzos, dobradiças e fechos, substituíram os “gonzos” 

formados por pivô de madeira no prolongamento da couceira que giravam no orifício 

existente na última pedra do pé direito ou no saimel do portal e a tranca de madeira. Este 

elemento foi eliminado da grande maioria dos edifícios e, nos que ainda é usado, é-o como 

complemento das ferragens metálicas.  

Quanto ao caixilho não verificamos alterações na sua execução e composição, 

sendo executado em réguas de madeira, colocadas na vertical, variando entre 0.04m e 

0.07m a sua espessura, é composto por duas folhas de abrir para o interior e não tem o aro 

fixo, variando entre três tipos: portas rilhadas ou entaleiradas, portas almofadadas e portas 

engradadas sendo o acabamento a tinta ou verniz cera. Nas obras intervencionadas no 

âmbito da Rota do Românico, verificamos que é usado o método tradicional na execução 

das portas, mas é aplicado um aro metálico em torno das folhas de forma a aumentar a sua 

resistência e durabilidade.  
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É de salientar que esta conclusão se verifica em edifícios que sempre se 

mantiveram ocupados e sem alteração de uso, e apesar de sujeitos a obras de 

conservação/valorização, de forma a perpetuar a sua memória, consideramos esse facto 

como o mais importante para que o aspecto e o carácter do edifício fosse preservado até 

aos dias de hoje. 

Nos edifícios que a intervenção foi mais complexa, por força das alterações ou 

“acidentes” que o mesmo sofreu ao longo do tempo, recuperar e valorizar é bastante mais 

exigente pois passa por fazer uma intervenção, com ou sem alteração do uso, num edifício 

cuja imagem pode não ser a original, mas que é necessário mantê-la. Assim, a existência 

ou ausência do elemento caixilho é determinante no desenho da mesma. Sendo que sempre 

que é possível identificar o desenho do caixilho original, mesmo que sejam incluídos 

elementos que melhorem o comportamento térmico e acústico, como vidro duplo ou 

borrachas de vedação, a “nova” caixilharia segue o material e um desenho igual ou 

idêntico ao original, de forma que não altere a obra histórica e artística do passado. 

Nas situações em que foram incluídos novos caixilhos, por ausência de elementos 

que identifiquem o original, verificámos que o desenho do caixilho é analisado como um 

elemento que faz parte integrante da estratégia de intervenção, para que a identidade do 

edifício e a memória coletiva, após a intervenção, não seja alterada.  

Para o caso de estudo, encontramos uma caixilharia bastante degradada, mas ainda 

assim foi possível fazer um levantamento métrico rigoroso, do desenho da caixilharia 

existente. Assim, de acordo com o que já dissemos, deparamo-nos com duas soluções, a 

conservação da caixilharia existente através de técnicas e materiais contemporâneos ou a 

substituição da caixilharia existente. Tendo em vista a finalidade do edifício, a caixilharia 

existente não cumpria com os requisitos exigidos, principalmente a nível de 

comportamento térmico e acústico. Então, optamos pela substituição da caixilharia com 

uma reinterpretação do desenho original mas com a inclusão de vidro duplo e borrachas de 

vedação a fim de melhorar o seu desempenho. Esta melhoria obrigou a que a largura do 

caixilho fosse ligeiramente aumentada de modo a ser possível a colocação destes 

elementos, mantendo no entanto a altura original. A madeira proposta para o caixilho é o 

castanho, sendo o vão preenchido por uma “chapa” de vidro por folha.  

Contudo, era desejável manter a expressão da caixilharia tradicional, a proporção e 

a esbelteza dos elementos de madeira que compõem o caixilho de forma a conservar a 

expressão arquitectónica da preexistência. 
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Pelo descrito, verificamos que independentemente do tipo de intervenção e da 

opção tomado por parte do autor na caixilharia, a imagem dos edifícios é sempre o 

elemento fundamental a ter em conta de modo a que os pressupostos enunciados na Carta 

de Atenas e na do Restauro sejam respeitados. 
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A N E X O S 
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III 

 

TERMOS e DEFINIÇÕES 

 

Ao longo da dissertação foram usados alguns termos e definições que a seguir 

explicitamos 
83

: 

ABÓBADA – Cobertura de um vão entre duas ou mais paredes, tendo normalmente 

uma forma curva no intradorso e formada pela junção de pedras aparelhadas ou por 

argamassa sobre cofragem. (p. 12) 

ADUELA – Cada uma das pedras constituintes de uma abóbada ou de um arco, 

situadas entre os saiméis e os contrafechos. (p. 19) 

ALFIZ - Empena de forma retangular que encima as arquivoltas de um portal, 

arcossólio, etc. (p. 23). 

ARCO – Elemento estrutural geralmente curvo que cobre um vão e que transmite a 

carga que suporta aos pés-direitos ou Pegões sobre que se apoia. (p. 36). 

BATENTE – Ranhura na ombreira de janela ou porta, onde esta bate quando fecha. 

(p. 59) 

IMPOSTA – Última pedra do pé-direito onde assenta o saimel de um arco ou de 

uma abóbada. (p. 159) 

GABLETO - Remate em forma de frontão que encima as arquivoltas dos portais 

das igrejas e outras construções. (p. 145) 

GONZO – Ferragem sobre a qual dobram ou rodam as portas. (p. 147) 

LINTEL – Verga em madeira, pedra ou ferro que se apoia nas ombreiras de uma 

porta ou janela. (p. 173) 

OMBREIRA – Cada uma das peças verticais da guarnição de um vão de porta ou 

janela. (p. 202) 

PORTAL – Porta monumental de um edifício, geralmente ornamentada. (p. 220) 

PORTA – Vão rasgado num muro até ao nível do pavimento para permitir o acesso. 

PÉS DIREITOS – Maciço de pedra que absorve os empuchos de um arco; pegão. 

(p. 212) 

VÃO – Espaço aberto nas paredes para iluminação e arejamento ou para colocação 

de portas e janelas. (p. 276) 

TIPOLOGIA – Analise, descrição e classificação de formas típicas. (p. 259) 
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IV 

 

SAIMEL – Pedra em que assenta a primeira aduela de um arco ou de uma abóbada. 

(p. 239) 

CONTRAFECHO – Cada uma das aduelas contíguas ao fecho de uma abóbada ou 

de um arco. (p. 92) 

FECHO – Designação da pedra central de um arco ou abóbada. (p. 134) 

VERGA – Peça de pedra ou madeira que se coloca atravessada sobre uma porta ou 

janela. (p. 277) 
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