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RESUMO
A importância conferida à componente civil da arquitectura vernacular em Portugal é demasiado diminuta para o espólio de exemplos culturalmente relevantes que encontramos de norte a sul do país. A potencial contribuição que poderá resultar do estudo mais
aprofundado de um caso em concreto foi o que moveu o desenvolvimento da presente
dissertação, tendo como objectivo final uma proposta de intervenção.
A construção da Casa de Cima, localizada em Aguiar da Beira, numa zona rural do
Norte Interior, data do século XVIII. Este edifício acaba por ser uma síntese de elementos
populares e eruditos, que denunciam uma evolução histórica que importa perceber para a
sua melhor compreensão. É pela análise desses elementos que começa esta jornada, passando pelo estudo do seu estado actual, que permite uma compreensão absoluta desta construção, reflectindo-se numa proposta de intervenção informada e ponderada.
O que se propõe para o edifício é uma requalificação, quer do espaço interior
quer do exterior, referente tanto à casa principal como às infra-estruturas pertencentes à
propriedade, umas fruto da recuperação do pré-existente, outras totalmente novas, mas
devidamente integradas no desenho. O conjunto reabilitado terá a nova função de turismo
rural, uma escolha justificada não só pelas suas dimensões, mas também pela urgente necessidade local de dinamização cultural e turística.
O estudo que aqui se desenvolve segue a premissa de que, na arquitectura, assim
como na vida, é através de um melhor entendimento do passado que conseguimos compreender o que nos rodeia no presente, e só deste modo teremos condições para propor
soluções relevantes para o futuro.
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ABSTRACT
The lack of importance given to the civil component of vernacular architecture
in Portugal is surprising, considering the wide range of culturally relevant examples found
throughout the territory. The potential contribution that could result from the analysis of
a specific case study was the main motivator for the development of this thesis, whose final
purpose is an intervention proposal.
“Casa de Cima”, which is located in Aguiar da Beira, a town in the North region
of the country, dates back to the 18th century, but this particular building presents itself as a
summary of both popular and erudite elements, that give away a historical evolution that is
determinant for its better understanding. It’s by analysing these elements that this journey
begins, studying the house’s current state, which will allow an absolute knowledge of the
building, culminating in an informed and well thought out project.
We suggest the requalification of external and internal spaces, both concerning the
main house and the rest of the infrastructures belonging to the property, some of them rehabilitations of pre-existing constructions, others newly built into the design of the overall
setting.The complex will house a new touristic equipment called “rural tourism”, a choice
justifiable not only by the size of the location, but also by the urgent need of local cultural
promotion of the region.
The study developed here follows the premise that, in architecture, as in life itself,
it is through a better understanding of the past that we can fully comprehend our present
surroundings, and that this is the only way we will be able to find relevant solutions for the
future.
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INTRODUÇÃO
Portugal é um país dotado de um vasto património arquitectónico civil, distribuído
por todo o território, adaptando-se ao contexto histórico que corresponde a cada envolvente geográfica. Um solar acastelado da Beira Alta pouco se assemelha a uma quinta do
Baixo Alentejo, traduzindo, cada um, influências de um passado específico, correspondente
ao local em que foram construídos, trazendo com ele factores sociais e económicos que, tal
como acontece com edifícios contemporâneos, em tudo tem a ver com com a sua evolução. O estudo deste passado deixa, no entanto, muito a desejar quando nos referimos aos
edifícios destinados à habitação, escolhendo sempre a arquitectura religiosa como principal
objecto em foque.
A Casa de Cima, em Aguiar da Beira, pertence à categoria da arquitectura civil cuja
informação história é pouca ou nenhuma, tornando-se assim do maior interesse como
objecto de dissertação, apresentando-se como uma oportunidade de acrescentar um novo
elemento ao não muito vasto leque de casas portuguesas com estudos feitos, e de, simultaneamente, valorizar este pequeno segredo beirão.
É precisamente por considerar da maior importância o conhecimento do passado, mais ou menos distante, dos edifícios, remontando até a períodos muito anteriores ao
da sua construção, que começo esta dissertação pelo estudo da história da Casa de Cima,
procurando detectar as várias influências presentes nesta construção, a nível de estilos, de
materiais, técnicas de construção e de organização espacial e funcional, tendo sempre em
conta a questão do contexto geográfico.
É nesta análise que se foca o primeiro capítulo, começando por concentrar-se na
casa nobre portuguesa, cujo estudo foi largamente auxiliado pelas publicações de Carlos
de Azevedo e Salgado Dias, de 1988, com o título “Solares Portugueses”, até recentemente
a única obra sobre o assunto, e também de Helder Carita e Homem Cardoso, já de 2015,
intitulada “A Casa Senhorial em Portugal”, que acabou por vir a completar a primeira.
Prossegue-se, nesta dissertação, com o estudo da casa primitiva e popular em Portugal, um
tema mais frequentemente abordado, mas que se torna tão relevante como o anterior para
o presente caso e é escrito com fundamento na publicação de Manuel C. Teixeira, de 2013,
“Arquitecturas do Granito”. Esta obra, em conjunto com a de João Appleton, de 2003, com
o título “Reabilitação de Edifícios Antigos”, foram a base para o último assunto descrito
nesta secção, o das técnicas construtivas tradicionais e respectiva evolução local.
Feita a análise histórica do edifício, estão reunidas as condições para um estudo
actual da Casa de Cima, e é precisamente nesse estudo que consiste o segundo capítulo.
Começa por uma abordagem mais geral, a nível do contexto de vila, com uma descrição de
Aguiar da Beira, passando por um estudo mais específico da zona de implantação da casa,
e terminando, finalmente, com uma análise detalhada do edifício em questão, com os de13

senhos de levantamento que lhe correspondem, todos realizados para esta dissertação, com
base em alguns dos muito poucos registos encontrados, mas maioritariamente na observação directa. Nesta observação deparamo-nos com uma casa imponente, mas em estado de
degradação considerável, especialmente no interior. O piso térreo encontra-se abandonado,
sem condições de habitabilidade, assim com quase toda a Ala Nascente. A estrutura precisa
de reabilitação, urgente em algumas zonas, e as condições de conforto térmico são muito
deficientes, sendo necessária intervenção em praticamente todo o edifício, assim como nas
infra-estruturas que lhe servem de apoio. Apesar disso, o edifício apresenta um carácter histórico impressionante, com uma fachada marcante e uma materialidade interior coerentes,
dignas de preservação. Esta fase de estudo encerra com uma hipótese daquilo que poderá
ter sido a evolução construtiva de toda a propriedade, baseada unicamente no estudo do
edifício realizado até agora.
É apenas depois destas duas primeiras fases de estudo que considero pertinente a
proposta de um projecto de reabilitação para o edifício em análise, presente no terceiro e
último capítulo deste trabalho. Chegando à conclusão de que a função de turismo rural é
adequada ao edifício, e tem potencial usufruto económico neste caso especifico, passa-se
ao estudo do caso do Paço de Pombeiro, em Felgueiras, por apresentar uma intervenção
muito semelhante àquela que se pretende propor em Aguiar da Beira, sobre um edifício
pré-existente que muito tem a ver com a Casa de Cima. Termina este capítulo, em jeito
de conclusão deste aprofundado estudo, com o projecto propriamente dito, para um hotel
rural. Esta proposta segue uma série de princípios essenciais para uma boa execução, sendo
que o principal é o de trazer a arquitectura tradicional para um contexto contemporâneo,
sem nunca abandonar a cultura arquitectónica e construtiva local. Propõem-se uma série de
demolições e novas construções dentro dos limites da propriedade, que apoiam o edifício
principal, optimizando o seu funcionamento e valorizando as novas instalações. Quanto
à casa em si, a intervenção exterior é muito subtil, preservando o carácter austero conferido às fachadas pelo granito, sendo que as maiores alterações são feitas no interior, e de
modo a melhorar as condições térmicas, espaciais e de iluminação natural. É preservada a
austeridade exterior, mas privilegiado o conforto e funcionalidade dos espaços interiores,
culminando numa adaptação contemporânea de uma muito típica casa beirã.
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A CASA EM PORTUGAL
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A CASA EM PORTUGAL

“A casa é um documento autêntico da vida do homem (...)” (Azevedo & Dias,
1988, p. 13)
A Casa de Cima de Aguiar da Beira apresenta-se como uma combinação de soluções difícil de descodificar, por isso mesmo, era premente um estudo dos modelos arquitectónicos existentes. Por detectar influências populares, mas também eruditas, faço uma
análise tanto da evolução da casa nobre, como da casa popular em Portugal, focando-me
sempre na zona do Norte do país, mais especificamente a das Beiras, por ser aquela em que
se insere a construção em causa.
Para além deste estudo do contexto histórico, faço também uma análise dos vários
elementos construtivos que caracterizam os edifícios antigos em Portugal, de modo a aprofundar o tema das técnicas tradicionais, assunto que será essencial na fase de projecto desta
dissertação.
Com este capítulo pretendo dar uma visão geral daquilo que foram as maiores influências a nível de estilo, material, organização e estrutura em todo o processo de concepção desta casa, reforçando a convicção de que é da maior importância aprender o máximo
possível sobre o passado deste edifício, para melhor planear uma intervenção no seu futuro.
21

Fig. 2 - Palácio dos Marqueses de Fronteira, Lisboa

Fig. 3 - Solar dos Viscondes do Ervedal da Beira, Beira

Fig. 4 - Quinta da Bouça,Viana do Castelo
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I. A CASA NOBRE
“Desde a sua implantação na paisagem, morfologia, decoração arquitectónica ou
organização interna, a casa senhorial, nos seus diferentes elementos e estruturas revela uma
teia complexa de relações que se desenvolvem tanto entre diferentes grupos sociais como
no interior de uma família.” (Azevedo & Dias, 1988, p. 16)
Carlos de Azevedo e Salgado Dias (1988) introduzem o estudo da evolução da casa
nobre explicitando fortemente a importância da casa como elemento fundamental identificativo do estilo de uma época, com uma enorme ligação ao quotidiano da sociedade em
que se insere. Através dela podemos analisar a evolução da arte no tempo, tendo em atenção
que, como ela, a casa vai mudando, adaptando-se à vida social, segundo factores económicos
e estilísticos, o que normalmente resulta numa “mistura de estilos”, que torna este estudo
tão mais complicado como entusiasmante.
Considero importante, antes de mais, fazer uma distinção entre os termos utilizados a seguir para designar as diferentes construções dadas como exemplos. Utiliza-se aqui
o termo “casa senhorial” ou “casa nobre” de modo a ser mais abrangente, mas torna-se
importante a distinção de termos mais específicos, o paço, o solar e a quinta, que será feita
segundo as definições de Helder Carita e Homem Cardoso (2015, p. 19-20).
Segundo os autores, o termo “paço”1 [Fig. 2], que parece ser usado como sinónimo
de “palácio”, não estava, ao contrário do que se possa pensar, directamente ligado à realeza.
Ainda que, nos tempos do início da nacionalidade, os paços estivessem associados ao poder
institucional e autoridade municipal - daí a vulgarização do termo “Paços do Concelho” este referia-se, na maioria das vezes, simplesmente a uma casa nobre.
Já a designação de “solar”2 [Fig. 3] tem a ver com as raízes da família proprietária.
Era considerado um privilégio para um Senhor, natural de uma determinada região, construir ali a sua habitação, dando-lhe um estatuto superior aos donos de outras casas senhoriais. Este termo era muito mais utilizado no Norte do país.
A Sul, era mais comum ouvir-se o termo “Quinta” [Fig. 4], que se referia a uma
propriedade isenta de domínio régio. Esta imunidade, curiosamente, advinha simplesmente
do facto do terreno ser limitado por um muro, ou outro elemento que impedisse os representantes da justiça de entrar.

1
“Na sua origem, o termo paaço deriva do latim palatiu, que designava a colina onde, em
Roma, de erguia a residência do imperador.” (Azevedo & Dias, 1988, p. 19)
2
“Quanto ao termo solar, a sua origem entronca na palavra latina solum, que significava solo
ou terra.” (Azevedo & Dias, 1988, p. 20)
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Fig. 5 - Torre das Águias, Alentejo

Fig. 6 - Torre de Giela, Arcos de Valdevez

Fig. 7 -Torre de Gomariz,Vila Verde
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A CASA MEDIEVAL
“Prolongando uma tipologia mais antiga, constituída entre os finais do século XII e
início do século XIII, estas torres ligam-se a uma nobreza nortenha de tradição rural, cujo
prestígio assentava na posse de antigos domínios territoriais.” (Carita & Cardoso, 2015, p.
46)
Segundo Carlos de Azevedo e Salgado Dias (1988), por não ser possível encontrar
vestígios de exemplos de arquitectura civil anteriores ao século XIV, apesar de se admitir a
sua existência, é por volta deste século que começam os registos da história da casa senhorial
em Portugal, mais precisamente no Norte do país, com a tão característica torre. A casatorre, frequentemente confundida com castelos, provavelmente por ser uma reprodução fiel
de uma torre de menagem, foi uma herança directa da arquitectura militar e dela aprendeu a
conjugar as funções de habitação e fortificação, sendo que a maior parte acabou por se tornar,
simplesmente, na casa de um qualquer grande senhor com a pretensão de demonstrar a sua
soberania sobre determinada terra. Afirmam, no entanto, os autores, que não deixaram de
deter as mesmas características que as suas antecessoras, como as ameias, ou as espessas paredes
com muito poucas aberturas, que conferiam ao seu interior um ambiente escuro e sombrio,
depreendendo uma enorme falta de atenção para com o conforto dos seus habitantes [Fig. 5].
Estas construções eram de planta quadrada ou rectangular, e normalmente não tinham mais de dois ou três andares, estes sem divisões internas, ou seja, cada piso traduziase numa única sala. A passagem entre os níveis fazia-se através de escadas de madeira, que
por vezes eram construídas dentro das próprias paredes, uma solução pouco comum, mas
de notar. O acesso do exterior era feito também por uma escada, em pedra ou madeira,
que levava a uma entrada alta, que por sua vez consistia muitas vezes na maior abertura na
fachada. A multiplicação das janelas é o maior sinal da evolução na construção das torres
solarengas, demonstrando uma maior preocupação com a qualidade de vida de quem ali
habitava, apesar de nunca terem perdido o seu carácter militar e austero. (Azevedo & Dias,
1988, p. 23-24)
A partir do século XVI, este tipo de construção apresentava já uma grande monumentalidade, no entanto, por si só, deixou de ser suficiente para um estilo de vida em
constante evolução e, por isso, com cada vez mais exigências por parte dos moradores. Não
é de estranhar o inicio do desenvolvimento de outras dependências que viriam a completar
as funções que a torre desempenhava, e que acabariam por formar uma nova casa senhorial,
mais complexa, onde este elemento continuava a ter o papel principal, embora se pudesse
organizar de diferentes formas em relação aos seus novos anexos. Sendo que inicialmente
estes eram construídos em madeira, os exemplos que nos restam são maioritariamente do
final do período medieval, quando começou a construção em pedra, e sobretudo do Norte
25

Fig. 8 - Solar dos Pinheiros, Barcelos

Fig. 9 - Paço dos Lima, Ponte de Lima

Fig. 10 - Paço de Curutelo, Ponte de Lima
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do país, onde o granito era muito facilmente encontrado (Azevedo & Dias, 1988, p. 26).
Carlos Azevedo e Salgado Dias (1988, p. 26) distinguem três tipos destas novas casas
senhoriais, conforme a posição da torre, são eles:
Tipo 1: “A casa senhorial constituída por uma ala residencial adossada a uma torre”
(Azevedo & Dias, 1988, p. 26), a mais comum, é considerada a primeira casa típica nobre rural em Portugal. É fácil identificar vestígios das primeiras alas em madeira, anexadas à torre,
pela existência de determinadas aberturas que dariam passagem para a nova zona residencial, mas também através de marcas das antigas linhas dos telhados. Mais tarde construído
em pedra, o anexo era frequentemente edificado no enfiamento da torre, havendo também
ocasiões em que a torre se salientava em relação ao resto. São exemplos deste primeiro tipo
o Paço de Giela3 [Fig. 6], em Arcos de Valdevez e a Torre de Gomariz4 [Fig. 7], em Vila Verde.
Tipo 2: “A casa que adopta duas torres e um corpo de ligação” (Azevedo & Dias,
1988, p. 26), este geralmente mais baixo. Por ser uma construção mais ambiciosa torna-se
menos comum, ainda assim, no século XVIII, volta a ser largamente utilizada. São exemplos
deste caso o Solar dos Pinheiros5 [Fig. 8], em Barcelos e o Paço dos Lima6 [Fig. 9], em Ponte
de Lima.
Tipo 3: “A casa em que a torre ocupa posição central.”(Azevedo & Dias, 1988, p.
26). O mais raro dos três, este esquema foi maioritariamente utilizado em casos de aproveitamento de torres antigas medievais, sendo mais fácil construir corpos independentes que
rodeavam a torre ao centro. São exemplos o Paço de Curutelo7 [Fig. 10], em Ponte de Lima
e a Torre de Aguiã8 [Fig. 11], em Arcos de Valdevez.
É importante salientar que, esta conjugação da torre com edifícios anexos, acabou
por resultar no aparecimento das primeiras casas-pátio, em que, segundo Helder Carita e
Homem Cardoso (2015), o pátio aquiria especial importância nos paços do Sul, enquanto
que no Norte, consistia apenas num elemento orientador do espaço que funcionava em
função da torre, nunca deixando que esta deixasse de ser o elemento chave da composição.
(Carita & Cardoso, 2015, p. 25-27)
Apesar da casa-torre portuguesa não ter nunca atingido a monumentalidade vista
3
“(...) constituído por duas partes distintas – a torre e a casa -, é um magnifico exemplo da
habitação senhorial do final da Idade Média.” (Azevedo & Dias, 1988, p. 144)
4
“(...) é edifício notável e que se reveste de importância especial por nos legar o tipo acabado da casa-torre com anexo, (...)” (Azevedo & Dias, 1988, p. 146)
5
“(...) além da maior complexidade da planta – que inclui um pequeno pátio -, é sobretudo
notável por inaugurar um novo tipo de casa cuja fachada – de maior extensão – é caracterizada pelas duas
torres.” (Azevedo & Dias, 1988, p. 158)
6
“(...) repetindo um modelo tipológico de duas altas torres ladeando um corpo intermédio.”
(Carita & Cardoso, 2015, p. 38)
7
“Conservando a sua torre como elemento dominante, adopta porém uma disposição especial colocando-a ao centro dum edifício mais baixo e estabelecendo assim um novo modelo (...) (Azevedo &
Dias, 1988, p. 133)
8
“(...) aproveitando uma torre (...) que sai arrogantemente do centro da casa, conjunto
impressionante em que o edifício (...) explorou sabiamente este efeito teatral, desenvolvendo-se em comprimento e não em altura para, tanto quanto possível, exibir a torre.” (Azevedo & Dias, 1988, p. 33).
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Fig. 11 - Torre de Aguiã, Arcos de Valdevez

Fig. 12 - Paço dos Condes de Ourém, Ourém

Fig. 13 - Quinta das Torres, Azeitão
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noutro países da Europa, casos houve em que muito se aproximou dela, ao ponto de se
erguer sozinha, sem quaisquer anexos, com a imponência própria de uma habitação senhorial medieval. O exemplo que melhor ilustra este caso é o do Paço dos Condes de Ourém9
[Fig. 12]. (Azevedo & Dias, 1988, p. 33)
Com a evolução dos tempos, foram surgindo outros tipos de casas ao longo do
século XVI, mas este modelo nunca foi abandonado, quer no Norte, mais conservador e
tradicional e mantendo a tradição medieval até bastante tarde, quer no Sul, onde sempre foi
possível notar um espirito mais progressista no que toca à arquitectura. (Azevedo & Dias,
1988, p. 37)
A CASA RENASCENTISTA
“Movimento difícil de caracterizar, trazia consigo uma nova concepção do homem
e do universo e, sob o ponto de vista artístico, inspirava-se na arte clássica, pretendendo
também uma renovação da arquitectura através duma nova interpretação das formas arquitectónicas do mundo greco-romano.” (Azevedo & Dias, 1988, p. 39)
O movimento renascentista chegou relativamente tarde a Portugal, fazendo se sentir
apenas na segunda metade do século XVI e começando por afectar a arquitectura religiosa,
sendo que a sua inserção na arquitectura doméstica foi mais lenta e progressiva. Fortemente
influenciada ainda pela tradição medieval, a casa nobre começou, de acordo com Carlos
de Azevedo e Salgado Dias (1988), por aceitar o estilo do Renascimento na sua decoração,
permitindo que os seus ornamentos se começassem lentamente a misturar com os que restavam do gótico tardio, ainda que nunca perdendo a sua vertente sóbria e austera. Surgem
alguns elementos clássicos como a pilastra, a coluna clássica, o arco de volta perfeita, a galeria ou loggia, tal como as varandas [Fig. 13]. Começa a haver uma maior preocupação com
a organização e o conforto interior das casas, surgindo as plantas simétricas, aumentando
o número de aberturas na fachada com um certo ritmo, atribuindo luz ao interior. A casa
renascentista era aberta para o exterior, esta procura o contacto com a natureza, ao contrário da sua antecessora, fortificada e fechada para dentro de si mesma. Verifica-se uma maior
atenção ao jardim, começando a surgir os grandes lagos, pavilhões e tanques. (Azevedo &
Dias, 1988, p. 40-53)
É no Sul que vemos maior influência deste estilo, onde é notável a busca do
equilíbrio do medieval com o italiano. Carlos Azevedo e Salgado Dias (1988, p. 41) chegam
a afirmar que o Norte “passou por cima” do Renascimento, directamente para o barroco.

9
“Sem dúvida que a sua construção obedece aos princípios da arquitectura militar medieval
e, no seu aspecto exterior, é essa arquitectura que se impõe. De resto, o Paço faz parte integrante dum espectacular conjunto fortificado que domina a crista do monte.” (Azevedo & Dias, 1988, p. 33)
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Fig. 14 - Quinta da Bacalhoa, Setúbal

Fig. 15 - Quinta da Ribafria, Sintra

Fig. 16 - Casa de Vale Flores, Braga
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São exemplos da casa renascentista a Quinta da Bacalhoa, em Setúbal10 [Fig. 14] e a Quinta
da Ribafria11 [Fig. 15], em Sintra.
A CASA DO PERÍODO DE TRANSIÇÃO
“É, de certo modo, um período de transição – época em que a lição da arte clássica
é verdadeiramente posta em prática com vista à criação duma casa original, mais ampla e
que melhor correspondesse às necessidades do seu tempo.” (Azevedo & Dias, 1988, p. 55)
É no século XVll que vemos em Portugal, um esforço por adaptar as noções do
Renascimento ao contexto do país. Por ter sido uma época conturbada, devido ao domínio
espanhol, e visto que houve uma grande procura pelo restauro e ampliação de edifícios
existentes, não são muitos os exemplos de casas nobres, mas os que existem contribuíram
fortemente para a concepção da casa nobre tradicional portuguesa, que atingiu o seu maior
desenvolvimento no século seguinte. (Azevedo & Dias, 1988, p. 55-56)
A casa do período de transição reflectia bem o estilo conservador português. De
acordo com Carlos de Azevedo e Salgado Dias (1988), eram as suas principais características: a maior regularidade da planta, sendo que a planta em “U” [Fig. 16], de inspiração
francesa, é considerada pelo autor a mais importante contribuição, o desenvolvimento da
mesma em comprimento e a simplicidade, até monotonia, dos alçados, em que a capela lhe
era agregada respeitando a altura do edifício. Mais uma vez, neste século, o jardim tomou
um lugar de destaque. Quanto às funções, o piso térreo era geralmente usado para arrecadações e alguns serviços básico, enquanto que o primeiro piso, o chamado andar nobre,
era reservado para a habitação. Muito raramente se virão a multiplicar os andares, havendo sempre uma clara preferência pela composição linear e o desenvolvimento horizontal.
(Azevedo & Dias, 1988, p. 55-63)
São exemplos deste estilo o Palácio dos Marqueses de Ficalho12 [Fig. 17], em Serpa,
a Casa de Calhariz13 [Fig. 18], na Arrábida e o Palácio dos Duques de Aveiro, em Azeitão14
[Fig. 19].
10
“A planta, muito regular, é em L e a fachada principal é caracterizada por grande simplicidade, rasgada a grandes intervalos por janelas de sacada, sendo o acesso do andar nobre efectuado por meio de
uma escadaria de dois lanços (...) De qualquer forma, a casa revela, sobretudo, essa regularidade e equilíbrio
que são característicos do Renascimento, (...)” (Azevedo & Dias, 1988, p. 47-48)
11
“(...) são notáveis as janelas de balcão, e no grande salão surge pela primeira vez uma arcada
ou verdadeira loggia (...) de elegantes colunas de mármore, onde repousam arcos de volta perfeita, e ostentado
dois medalhões com bustos esculpidos na melhor tradição italiana.” (Azevedo & Dias, 1988, p. 46)
12
“(...) encontramos aqui, talvez pela primeira vez, a formulação de uma monumental caixa
de escadas reais, formada por um primeiro lance de escadas, desdobrando-se em dois lances opostos.” (Carita
& Cardoso, 2015, p. 179)
13
“De resto, seguindo a fórmula de tantas outras residências seiscentistas, a de Calhariz repete
fachadas com grande número de aberturas, desenvolvendo-as em comprimento e aproveitando sabiamente
uma dessas fachadas laterais para acesso a um terraço ou varanda que domina o jardim.” (Azevedo & Dias,
1988. p. 61)
14
“Em toda a casa é evidente a preocupação da regularidade na repetição das aberturas, mas
o conjunto é, mesmo assim, duma grande secura e monotonia.” (Azevedo & Dias, 1988, p. 61)
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Fig. 17 - Palácio dos Marqueses de Ficalho, Serpa

Fig. 18 - Casa de Calhariz, Arrábida

Fig. 19 - Palácio dos Duques de Aveiro, Azeitão
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A CASA BARROCA
“(...) é no século XVIII que a casa nobre adquire uma expressão mais conforme às
tendências do carácter português. Na verdade, são deste século as casas que mais usualmente
identificamos como ‘casas caracteristicamente portuguesas’.” (Azevedo & Dias, 1988, p. 66)
A influência barroca já vinha desde o século XVII a mostrar as suas valências em
Portugal, mas é com a chegada do século XVIII que este gosto italiano é assimilado na
arquitectura convencional, que começa a impregnar o estilo conservador, vindo eventualmente a culminar no expoente máximo da casa nobre típica portuguesa. É no Norte que
mais se desenvolve este estilo, já que houve o tal ‘salto’ por cima do Renascimento, foi aqui
que a exuberância barroca mais se fez notar, sendo o Sul a mostrar mais moderação e, até
mesmo, mais equilíbrio. (Azevedo & Dias, 1988, p.65-68)
Carlos Azevedo e Salgado Dias (1988) contrapõem a “clareza e estabilidade” do Renascimento à “dinâmica e inquietante” arquitectura barroca, referindo ainda uma definição
de Wolfflin do que são os princípios fundamentais do barroco: “(...)’um forte sentido de
movimento’, ‘uma preferência pelas formas maciças’, e ainda ‘o gosto pela monumentalidade’ ‘e a preocupação com efeitos dramáticos e teatrais’.” (p. 68). No entanto, é importante
perceber que a arquitectura doméstica portuguesa é bem mais contida que a religiosa, por
exemplo, na adesão a este novo estilo. A planta do barroco português não é ‘dinâmica’, mantendo o seu carácter conservador, sendo que este ‘movimento’ de que se fala pode ser talvez
atribuído ao ritmo das fachadas e pouco mais. A monumentalidade é sempre respeitadora
da escala humana, como tal nunca chega a igualar a do barroco original, tal como os efeitos
teatrais e dramáticos se limitam normalmente ás fachadas que quase parecem fazer parte da
paisagem exuberante. O barroco português contradiz a busca pelo infinito e o gosto das
perspectivas, tão característicos deste estilo, demonstrando uma tendência para o desenvolvimento num único plano. (Azevedo & Dias, 1988, p. 68-70)
Apesar do modo singular como interpreta o estilo, a casa nobre do século XVIII
tem um conjunto de características barrocas que Carlos Azevedo e Salgado Dias (1988)
sumarizam da seguinte forma: a atenção dada à ornamentação da fachada, exuberante,
contra monotonia no interior da habitação, por sua vez um reflexo da simplicidade da vida
dessa época; o desenvolvimento horizontal, que resulta em longas fachadas com não mais
de dois pisos, tendência que já vinha do século anterior; a importância do ‘andar nobre’, ou
seja, o primeiro piso, em que até as janelas nas fachadas são nitidamente mais trabalhadas,
em oposição ao piso térreo, usualmente reservado para arrecadações; a divisão da fachada
em três secções, ou mais, feita por pilastras pouco salientes, geralmente acentuadas sobre os
telhados; o enaltecimento das linhas superiores dos edifícios através do ornamento; a forte
expressão da entrada nobre, ladeada por pilastras e colunas que sustentam um balcão que
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Fig. 20 - Palácio Andrade, Lisboa

Fig. 21 - Casa Anadia, Mangualde

Fig. 22 - Solar de Mateus,Vila Real
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por sua vez é encimado por uma janela central mais rica que as do resto do conjunto, que
serve normalmente de base ao brasão de armas da família; os interiores muito simples mas
com alguns elementos de decoração peculiares, como os tectos altos trabalhados em madeira ou as paredes revestidas de azulejos; a crescente atenção dada ao jardim que passa a ser
visto como uma continuação da casa e, como tal, merece a mesma atenção que a fachada e
que trás consigo os terraços, as fontes, os lagos, os tanques, os pavilhões e as esculturas, todos
conjugados de modo a encenar uma espécie de pintura, coerente com a tal busca pelo infinito que o barroco não conseguiu impor na casa propriamente dita; o papel destacado da
escadaria principal, geralmente exterior, mas em muitos casos transportada para o interior
e ganhando renovada importância. (Azevedo & Dias, 1988, p. 70-75)
Em relação a este último elemento, que nos interessa por ser fundamental no caso
que iremos estudar, é de salientar o papel de João Antunes, um dos mais eminentes arquitectos portugueses do final do século XVII e princípio do século XVIII. De acordo com Helder Carita e Homem Cardoso (2015), é ele o principal responsável por um novo modelo
de escadas, chamadas “escadas reais” [Fig. 20] devido à sua monumentalidade, que adoptam
um papel central na organização espacial da casa senhorial, passando a ser o núcleo à volta
do qual esta se desenvolve. A sua estrutura consiste num lance central, que a partir de um
patamar intermédio se desdobra em dois, acabando num último patamar, geralmente um
corredor de distribuição para o resto da residência. Esta escadaria era autoportante e era
limitada por paredes laterais de grande espessura (a casa das escadas), que acabavam por se
reflectir no desenho da fachada, demonstrando, mais uma vez, grande influência na composição geral do edifício. (Carita & Cardoso, 2015, p. 239-252)
São exemplos de casas tipicamente barrocas a Casa Anadia15 [Fig. 21], em Mangualde e o Solar de Mateus16 [Fig. 22], em Vila Real.É também nesta categoria que integro a
Casa de Cima, aqui em estudo, escolha que será devidamente justificada mais à frente nesta
dissertação.
Apesar de ter sido o estilo principal do século XVIII, o barroco veio apenas inserirse na tradição daquilo que já era uma longa história da arquitectura doméstica em Portugal.
Num século de prosperidade económica, os senhores das grandes casas investiram tanto da
reabilitação como na construção de novas habitações, ambos os casos reflexos de influência
dos vários estilos aqui já referidos. (Azevedo & Dias, 1988, p. 78-79)

15
“Construída em meados do século XVIII, a Casa Anadia impõe-se pela sua nobre fachada,
sólida e equilibrada, cortada por largas pilastras e rasgada de duas filas de belas janelas, as do andar superior
com a característica concha do estilo rocaille” (Azevedo & Dias, 1988, p. 110)
16
“Uma das mais belas e sumptuosas casas do País, o solar de Mateus representa um dos pontos culminantes da arquitectura barroca em Portugal. Construído em meados do século XVIII, (...) adopta a
planta em U, esta cortada a meio pelo corpo da entrada nobre, donde resulta, por um lado um pátio interior,
de planta quadrada, e para o exterior o pátio de honra, também em U e onde se desenvolve a bela e harmoniosa escadaria.” (Azevedo & Dias, 1988, p. 153).
35

Fig. 23 - Palácio da Brejoeira, Monção

Fig. 24 - Casa de Guimarães, Baião

Fig. 25 - Casa do Cabo, S. João da Pesqueira
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A partir daqui Carlos Azevedo e Salgado Dias (1988, p. 79) distingue 3 tipos de casas
nobres típicas portuguesas; são eles: a casa-torre [Fig. 23] (com as três variações referidas
anteriormente); a casa que integra a capela na fachada [Fig. 24] e a casa comprida [Fig. 25]
(em que a fachada é simétrica e a capela não intervém na sua composição).
De acordo ainda com este autor, no final do século XVIII surge uma corrente neoclassicista na arquitectura civil portuguesa, já notável na arquitectura pombalina, no entanto,
por ser posterior ao período de construção da Casa de Cima, não iremos aprofundar o
estudo dos estilos que se seguiram ao Barroco.
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Fig. 26 - Casa em granito 1, Aguiar da Beira

Fig. 27 - Dólmen, Carapito

Fig. 28 - Abrigo pastoril com cobertura em falsa cúpula
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II. DA CASA PRIMITIVA À CASA POPULAR
“Um dos traços mais impressionantes da civilização do Norte de Portugal é certamente a mestria na construção do granito. Nas casas, nos muros, nos suportes nos monumentos, a pedra constitui sempre o principal material de construção. “(...) É portanto
do granito que se devem procurar as expressões mais perfeitas, ou mais ousadas, de uma
arquitectura popular de pedra.” (Teixeira, 2013, p. 11)
A chamada arquitectura popular identifica-se por ser o resultado de uma série de
factores sociais, económicos, culturais, dependentes do local em que é inserida. Relativamente à construção é o resultado de técnicas e costumes tradicionais locais que geralmente
são praticadas há gerações, por construtores que conhecem bem os materiais, sendo estes
também locais. Esta estratégia básica permite, não só uma diminuição considerável dos custos, como a garantia de qualidade e estabilidade construtiva e ainda uma enorme coerência
com o meio em que as construções se inserem. O processo resulta na formação de um modelo que apesar de repetido inúmeras vezes, nunca acabará numa solução igual à anterior.
A CASA EM GRANITO
Para o presente estudo, interessa concentrarmo-nos na zona do Norte do país, onde
o material mais abundante é o granito [Fig. 26]. Este material, com uma grande diversidade
de texturas e durezas, tem propriedades físicas de que os construtores podem tirar partido
para uma maior qualidade na construção, para além de se inserir perfeitamente na paisagem nortenha, resultando naquilo a que Manuel C. Teixeira (2013) descreve como uma
“verdade construtiva e funcional” (Teixeira, 2013, p. 12). Este material é utilizado não só
nas habitações como em moinhos, sequeiras, palheiros, fontes, capelas, muros, pontes, etc. É
fácil de perceber que é ele que molda o território nesta zona do país, tanto o natural como
o humanizado.
Segundo Manuel Teixeira (2013), as primeiras construções em granito datam da pré
-história, são elas os menires, as antas e dolmens [Fig. 27], símbolos do domínio inicial do
Homem sobre o território, uma primeira tentativa de afirmar a sua presença. Eventualmente a construção em granito alastrou-se aos edifícios religiosos e finalmente à habitação. Os
primeiros abrigos, do final do Neolítico, eram de planta circular por ser uma configuração
que permitia maior estabilidade estrutural, sem quaisquer reforços e consistia num empilhamento rude das pedras em que a cobertura podia ter duas configurações distintas: ou era
de forma “(...) cónica, em materiais vegetais (...)” (Oliveira, Galhano & Pereira, 1969, p. 63),
ou em sistema de “falsa cúpula”, que é, resumidamente, uma continuação das paredes, com
as pedras dispostas umas em cima das outras, com algum desfasamento, de modo a criarem
uma cúpula, geralmente aberta para o escoamento do fumo [Fig. 28]. A única outra abertu39

Fig. 29 - Vestígios de casa castreja

Fig. 30 - Vestígios de castro romanizado

Fig. 31 - Casa da zona do vale
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ra seria a porta de entrada, denotando aqui o desprezo pelo conforto interior.
As técnicas de construção foram evoluindo, resultando na casa castreja [Fig. 29],
inserida numa composição de planta aparentemente aleatória, dentro de um recinto com
muralha de uma ou duas cortinas, o castro [Fig. 30]. Estas habitações apresentavam planta
circular ou rectangular, geralmente com os cantos arredondados, estas últimas mais comuns
após o início da romanização (Silva, 1986, p. 6). No primeiro caso a planta tinha um diâmetro entre os 3 e os 5 metros, distinguindo-se do predecessor abrigo pelas paredes com
espessura de 40 a 60 centímetros, com paramentos pelo exterior e interior e um emparelhamento mais cuidado das pedras.Também a cobertura era diferente: cónica, era composta
por materiais vegetais apoiados numa armação de madeira, por sua vez suportada por uma
estrutura assente num pilar de madeira no centro da casa. Já as casas rectangulares optavam
geralmente por esquinas arredondadas, sendo as coberturas de duas águas, onde a telha foi
progressivamente substituindo o colmo, à medida que a influência romana se foi impondo.
É de notar que a qualidade construtiva destas habitações deixava ainda muito a desejar,
como é de notar na falta de juntoiras (pedras que ligam interiormente as duas faces independentes de uma parede dupla), na maneira como as paredes e ombreiras das portas se encostavam apenas às pedras adjacentes, sendo que só mais tarde foram desenvolvidas técnicas
mais refinadas. (Teixeira, 2013, p. 26-36)
De acordo com Manuel Teixeira (2013, p. 35) a dispersão das populações pelos vales,
que começou durante a presença romana, trouxe a generalização da planta rectangular, e fez
com que passasse a haver dois tipos distintos de habitação no Norte do território português:
a casa da zona do vale, e a casa serrana. Para o propósito deste estudo, podemos considerar
que foram estas as primeiras tipologias da casa popular em Portugal.
A casa da zona do vale [Fig. 31] era uma casa isolada, mais aberta, que dava importância à exposição solar, aos ventos, à humidade do solo e ao aproveitamento dos vários
níveis que o terreno acidentado pode dar à casa, de modo a ter várias entradas, chegando a
criar este desnivelamento artificialmente, quando ele não existia. O pavimento da casa era
geralmente a própria rocha ou terra batida, mostrando, mais uma vez, a forte integração
com a natureza. Nesta casa habitualmente de dois pisos, o térreo era destinado aos animais
que ajudavam no aquecimento do piso superior, designado de sobrado, onde vivia a família.
O acesso a este piso era feito por uma escada de pedra, muitas vezes perpendicular à fachada, que resultava numa varanda em madeira, por onde se tinha acesso aos vários compartimentos. A cozinha era a divisão mais importante da casa, com pavimento em pedra, onde
estava a lareira que tanto podia ter chaminé ou utilizar a telha vã como forma de escoar
o fumo. A iluminação destas casas era pobre, sendo que o local mais solarengo da casa era
a varanda. As casas da zona do vale não abriam directamente para os caminhos, mas sim
para um ‘quinteiro’, um espaço amplo e aberto, rodeado por um muro, à volta do qual se
organizavam a casa e os seus anexos, e era através dele que se tinha acesso ao exterior do
complexo. (Teixeira, 2013, p. 42-47)
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Fig. 32 - Casa serrana

Fig. 33 - Casa de pátio fechado

Fig. 34 - Novos materiais de construção
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A casa serrana [Fig. 32] é, pelo contrário, uma casa fechada, que parecia erguer-se
directamente do granito, onde a qualidade de construção é visivelmente mais pobre. Estas
casas tinham uma estrutura semelhante às anteriormente descritas, sendo que as escadas de
acesso ao sobrado eram sempre encostadas à parede exterior que dava para a rua, por uma
questão de aproveitamento do espaço, já que estas davam directamente para os caminhos, e
as suas varandas eram em granito. (Teixeira, 2013, p. 48-51)
Para além das casas de planta rectangular, existiam também, tanto nos vales como nas
terras altas, as casas de pátio fechado [Fig. 33]. Estes complexos, cuja estrutura tem influências das vilas romanas, consistiam num pátio rodeado pela habitação e os seus anexos em três
lados, e fechado por um muro no sobrante, separando o espaço privado do público. A varanda dava lugar a uma galeria, segura por pilares, que rodeava todo o pátio, dando acesso a
todos os compartimentos, onde se chegava por uma escadaria central. (Teixeira, 2013, p. 50)
Já que a configuração da casa rural se manteve consideravelmente inalterada pela
passagem dos tempos e o granito continuou a ser a matéria prima de eleição na arquitectura popular portuguesa no Norte de Portugal, fazemos uma transição desta fase inicial das
origens da casa popular portuguesa, até ao final do século XIX, altura em que, segundo
Manuel Teixeira (2013, p. 110) devido a fortes transformações sociais e económicas, a vida
rural sofreu grandes transformações. Com a emigração, o êxodo rural e mesmo o próprio
abandono das culturas agrícolas, a arquitectura vernacular estagna, e entra em decadência.
É a partir dos anos 40, do século XX, que se acentua a ruina da casa de granito,
com o aparecimento do betão e a sua promessa de fácil construção. Também a prejudicou
o retorno dos emigrantes, nos anos 60, que, deixando perder a noção de que a casa era o
centro da vida familiar, trazem o espirito orgulhoso de quem singrou na vida e quer deixar
para trás a casa pobre de piso em terra batido, e incía uma vaga de construção em tijolo,
betão e cimento, sem qualquer respeito pela cultura tradicional [Fig. 34]. (Manuel Teixeira,
2013, p. 110-115)
Mais recentemente tem-se vindo a verificar um crescimento na vontade de reanimar o tradicional e recuperar o espólio do património em ruínas que povoa a paisagem
rural portuguesa. Mas com esta vontade deve vir um grande sentido de responsabilidade.
É este o maior desafio da recuperação da arquitectura vernacular do granito. É
preciso recuperar, primeiro, o saber compositivo e construtivo que se perdeu com a
arrogância do poder financeiro. É fundamental não rejeitar o património de soluções
utilizadas durante séculos e séculos, mas sim tirar proveito dele, entendê-lo de modo a
poder adaptá-lo às necessidades dos dias de hoje, da mesma forma que estas serviram os
propósitos de antigamente. Não é quebrando com o passado que chegaremos a novas
e geniais composições, é apostando numa continuidade arquitectónica, em não perder
os materiais locais, mantendo a coerência com a natureza, tendo em conta as exigências
climáticas e geográficas.
Só com um profundo respeito pela herança cultural local, poderemos propor uma
intervenção no património que aproveita o essencial da arquitectura vernacular e a qualifica
segundo as premissas da arquitectura contemporânea.
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Fig. 35 - Casa em granito 2, Aguiar da Beira

Fig. 36 - Casa em granito 3, Aguiar da Beira

Fig. 37 - Parede em granito de grão grosseiro
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III. A CONSTRUÇÃO ANTIGA
“O estudo dos edifícios antigos apresenta um interesse crescente, dada a evidente
importância que tem vindo a ser atribuída à conservação do património construído, entendido de forma muito mais geral do que a simples visão conservacionista de monumentos e
edifícios públicos de grande importância.” (Appleton, 2003, p.1)
Utiliza-se, neste próximo capitulo, a caracterização de “edifício antigo” de João
Appleton (2003, p. 9), ou seja, edifícios que datem desde o século XVI até aos anos 40 do
século XX, altura em que surge a vulgarização do betão armado e do cimento. Foca-se assim em edifícios que fazem uso de alvenarias tradicionais e locais, fazendo um estudo mais
aprofundado, tal como no capitulo anterior, à construção em granito [Fig. 35 e 36].
Para melhor entender a construção em granito, é importante estudar cada elemento
separadamente, perceber as especificidades de cada aspecto individual, de modo a melhor
compreender a obra como um todo. É importante perceber, também, que este material
pode apresentar aspectos e texturas diversos, neste caso, no Norte do país, o mais comum é
o de grão grosseiro [Fig. 37], muito susceptível à erosão, geralmente utilizado na construção
das casas, mas substituído por um de grão mais fino, mais cuidado, para pormenores como
as cantarias. (Teixeira, 2013, p. 64)
AS FUNDAÇÕES
Comecemos pelas fundações, que podem ser directas, em que há apenas um prolongamento dos elementos estruturais até ao solo, semi-directas, em que são criados poços
encimados por arcos de alvenaria sobre os quais assentam as paredes, ou ainda indirectas,
que é o caso das estacarias, geralmente associado a locais inundados, junto a cursos de água.
No caso das fundações directas, as mais frequentes no período a que nos referimos, estas
podem consistir em sapatas isoladas ou continuas, as primeiras utilizadas no caso dos pilares
e as segundas no caso das paredes resistentes. Estas últimas apresentam, muitas vezes, para
além de uma alvenaria mais pobre, maior largura em relação à parede que sustentam, de
modo a assegurar mais estabilidade do terreno e a solucionar possíveis irregularidades no
dimensionamento da sapata. (Appleton, 2003, p. 13-18)
AS PAREDES ESTRUTURAIS
São o elemento mais importante na estrutura do edifício e, no caso das exteriores,
o que mais impacto tem numa primeira impressão.
Segundo Manuel Teixeira (2013), as paredes exteriores duplas são constituídas por
um pano interior independente do exterior, ligados apenas por juntoiras, em que há ge45

Fig. 38 - Comportamento de parede em pedra, em relação
à humidade (esquema)

Fig. 39 - Emparelhamento de parede com perpianhos

Fig. 40 - Cobertura com revestimento em telha de canudo
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ralmente mais cuidado na colocação das pedras nesta última. No caso das paredes de um
só pano, estas surpreendem pela sua grande espessura, que se justifica não só pela utilidade
do seu peso, que funciona como força estabilizadora em relação às forças horizontais, mas
também por ser menos provável a sua curvatura e subsequente instabilidade. Para além disso
são uma excelente protecção contra os factores atmosféricos, dificultando o caminho da
humidade até ao interior [Fig. 38] e criando o típico ambiente das casas em alvenaria de
pedra: fresco no Verão e seco no Inverno. (Appleton, 2003, p. 20)
O modo de emparelhamento das pedras pode ter várias configurações, podendo ser
mais ou menos regular, ao fazer uso das diferentes formas que os blocos podem adoptar.
No caso das grandes pedras paralelepipédicas, estas por vezes nem precisam de argamassas,
noutros casos utilizam-se filas de blocos de perpianho17 [Fig. 39], quadrangulares, que apresentam a mesma altura. Através dos vários tipos de emparelhamento e texturas das pedras,
é possível adivinhar nestas casas apenas com base na observação das paredes, as várias fazes
de construção por que passaram, sendo fácil entender o que faz parte do plano original e o
que lhe foi, mais tarde, acrescentado. (Teixeira, 2013, p. 64)
Quanto aos revestimentos das paredes mestras, são muitas vezes inexistentes no caso
das exteriores. De acordo com João Appleton (2003, p. 57-58), quando são revestidas, é com
rebocos de argamassas fracas, aplicadas em camadas (geralmente três), como a areia e a cal,
com a qual se faz também os acabamentos.
A COBERTURA
A cobertura da típica casa em granito era, inicialmente, ou em xisto ou em colmo,
mas estes acabaram por ser substituídos pela telha de canudo [Fig. 40], lusa ou de marselha,
que até hoje é a mais utilizado nos telhados nortenhos. Segundo João Appleton (2003, p.
68), estas telhas são sobrepostas e por vezes aramadas, ou por grampos ou por argamassa,
de modo a garantir maior estabilidade ao telhado. Em tempos mais antigos era costume
colocar fileiras de pedras sobre as telhas, de modo a proteger a cobertura de fortes rajadas
de vento. (Teixeira, 2013, p. 70)
Nas construções mais pequenas, é comum o telhado ter apenas uma água, com
pendente ao longo da largura do edifício, mas os telhados mais comuns são os de duas
águas (podendo também apresentar três ou quatro). São normalmente de pouca inclinação,
suavizada ainda mais junto ao beirado através da fixação de uma tábua de madeira perto do
extremo dos caibros, o contrafeito. (Teixeira, 2013, p. 71)
Quanto à estrutura, em madeira, apresenta diferentes soluções conforme a situação,
mas todas seguem uma configuração base, que consiste numa cumeeira, apoiada nas paredes
principais (interiores e exteriores) e em asnas, que por sua vez assentam nas paredes exteriores que constituem os alçados principais. É usado ainda um sistema de caibros assentes
17

“(...) pedra que atravessa o pano de parede de uma face à outra, (...) (Appleton, 2003, p. 25)
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Fig. 41 - Estrutura de apoio à cobertura em madeira

Fig. 42 - Revestimento de tecto em “saia e camisa”

Fig. 43 - Revestimento de tecto em masseira
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nas madres, estas apoiadas nas asnas, e no frechal18, e é sobre eles que são dispostas ripas de
madeira, no sentido da cumeeira, onde vão assentar as telhas, geralmente sem o uso de forro
[Fig. 41]. As diferentes peças desta estrutura são geralmente coladas ou pregadas umas às
outras, fazendo uso ainda de peças de metal para melhorar a qualidade das fixações. (Appleton, 2003, p. 39-46)
OS TECTOS
Na zona do Norte do país, a madeira utilizada nos tectos era de castanho ou carvalho, mais tarde substituídos pelo pinho. (Appleton, 2003, p. 11)
Como geralmente é usada uma cobertura de telha vã, é comum não haver forro,
mas, quando existia, era pregado directamente nos caibros, deixando as vigas à vista, e o
tecto era pregado por baixo do vigamento, com a mesma inclinação do telhado. O tipo
mais comum é o tecto de esteira, simples, em que as tábuas de madeira, geralmente com 10
a 20 centímetros de largura, ou se encostam umas às outras, ou se sobrepõem (‘saia e camisa’
[Fig. 42]), um sistema em que existem tábuas de espera e de cobrir. Estes tectos são usados
nas salas e quartos, sendo que existe um outro tipo, menos comum nas casas mais pobres,
utilizado geralmente nas salas, o tecto de caixotões ou de masseira [Fig. 43]. Este último é
composto por uma esteira plana no centro, que vai ficando mais inclinada ao aproximar-se
das paredes, normalmente aproveitando a inclinação do telhado. (Teixeira, 2013, p. 74)
OS PAVIMENTOS
Enquanto que o chão no piso térreo ficava normalmente em terra batida ou na
rocha pela qual o solo era inicialmente constituído, o material mais comum utilizado no
pavimento do andar nobre é, segundo João Appleton (2003, p. 62), a madeira, excepto na
zona da cozinha, onde é costume preferir-se a pedra. Outra solução usual faz uso de arcos e
abóbadas de alvenaria, mas é na primeira, a mais leve, que se concentra este estudo, por ser
a mais utilizada na zona em foco.
O soalho em madeira é geralmente à portuguesa [Fig. 44], em que as tábuas de solho, com 20 a 30 milímetros de espessura, têm as juntas em meio-fio19 e podem ser colocadas de dois modos distintos: ou com tábuas de espera e de cobrir, em que umas têm os dois
rebaixos nas faces e outras, por sua vez, os têm no tardoz; ou apenas com uma camada de
tábuas, todas com rebaixo de um lado, na face, e do outro, no tardoz. Estas tábuas são encostadas ás paredes, não existindo qualquer tipo de rodapé, o que exigia, muitas vezes, o corte
das madeiras no local, de modo a estas se ajustarem à pedra irregular. (Teixeira, 2013, p. 74)
A estrutura em que assenta o soalho é constituída por em vigas de madeira, com
18
19

“(...)viga de madeira colocado por cima das paredes exteriores.” (Teixeira, 2013, p. 70)
“(...)um rebaixo até ao meio da espessura da tábua, (...)” (Teixeira, 2013, p. 74)
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Fig. 44 - Soalho à portuguesa (esquema)

Fig. 45 - Porta de construção em granito

Fig. 46 - Janela de construção em granito
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afastamento entre si geralmente igual à própria largura, e uma altura inferior a 20 centímetros. Estas vigas estão apoiadas em cachorros, em aberturas nas paredes criadas para o efeito,
ou ainda em frechais, usando, em alguns casos, peças metálicas para uma melhor ligação
entre a madeira e a alvenaria de pedra. De modo a vencer vãos superiores a 4 metros, estas
vigas de pavimento são suportadas ainda por um sistema de vigas principais, com grandes
alturas, dispostas transversalmente. (Appleton, 2003, p. 35-37) Chama-se a este sistema, que
irá constituir o tecto do piso inferior, “alfarge”20.
AS PORTAS E JANELAS
Usualmente com caixilhos em madeira de castanho ou carvalho, os vãos têm no
exterior uma moldura, em pedra mais cuidada, de ombreiras e padieiras, com estruturas
idênticas. Nos edifícios mais antigos não utilizavam ferragens, mas sim um sistema de couções de madeira, com trincas do mesmo material, só mais tarde vindo a ser generalizado o
uso do metal para estes detalhes. (Teixeira, 2013, p. 78)
No caso dos vãos correspondentes a portas [Fig. 45], em madeira e de um só batente, as ombreiras são compostas por pedras verticais, as ‘tranqueiras’, e horizontais, as ‘agulhas’, que têm a função de ligar a moldura ao resto da parede. São rematadas em baixo por
uma soleira, mais alta que o nível do piso para evitar a entrada e água, e em cima por uma
padieira, constituída muitas vezes por uma única pedra. No caso de aberturas de maiores
dimensões, usa-se um arco de descarga, de modo a diminuir o peso que a padieira suporta,
que pode ter várias configurações, por vezes são apenas duas pedras dispostas obliquamente
e formando um ângulo ou, em casos mais sofisticados, consistem num rasgo horizontal, que
faz com que o peso só apoie nas extremidades da pedra. Não é de estranhar que também
as portas do piso nobre apresentem um maior cuidado que as das lojas, apesar de terem
estruturas idênticas, geralmente em taipal ou engradas, com almofadas verticais. (Teixeira,
2013, p. 78)
De acordo com Manuel Teixeira (2013, p. 78), que a moldura dos vãos das janelas
[Fig. 46] é semelhante à das portas, sendo que, ou são de sacada, chegando até ao chão e
protegidas por uma grade em ferro, ou de peitoril, com um muro ou uma laje de pedra a
proteger a parte de baixo. É comum, neste último caso, construir-se no interior bancos de
pedra, encastrados em ambos os lados das janelas, as chamadas namoradeiras. Para além dos
tipos já referidos, existe ainda um terceiro, os postigos, que consistem em pequenas aberturas, sem qualquer protecção, que têm como objectivo iluminar e arejar certas divisões.
A solução de caixilho mais típica do século XVIII é a janela de guilhotina [Fig. 47],
em que apenas a parte inferior era móvel, sendo também comum a janela de abrir, em que
20
“(...) chama-se alfarge ao vigamento do tecto, sem decoração de laço, podendo ser de uma
ordem de vigas ou de duas ordens de vigas.” (Martins, 2008, p. 30)
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Fig. 47 - Janela de guilhotina

Fig. 48 - Cantaria à volta de janela

Fig. 49 - Guarda de varanda em ferro forjado
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há um eixo vertical em torno do qual a folha roda. As portadas exteriores eram a forma
mais generalizada de protecção solar antes do aparecimento do vidro, só mais tarde, por volta do século XIX, vindo a surgir as venezianas, persianas e portadas interiores, em madeira.
(Appleton, 2003, p. 76)
OS ELEMENTOS DECORATIVOS
A cantaria o principal método de decoração na construção antiga, e sobretudo
aquele de maior duração, que até hoje podemos admirar nas cornijas, pilastras, contornos de
portas e janelas [Fig. 48], etc. Para estes elementos era usada uma pedra de maior qualidade,
de grão mais fino e acabamento mais cuidado que o escolhido, por exemplo, para as paredes.
(Appleton, 2003, p. 77)
A partir do século XVIII, com o aparecimento do ferro forjado [Fig. 49], e mais tarde do ferro fundido, é vulgar a sua utilização em guardas de varandas e janelas, detalhes que
em muito influenciam a imagem dos edifícios. Este material começa a surgir também em
pequenos elementos das estruturas das construções e nas ferragens. (Appleton, 2003, p. 84)
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“A casa beirã deve integrar-se no ambiente, apegada à generosidade da pedra e ao
carinho de quem a trabalha” (Costa & Portugal, 1985, p. 203)
Não existindo registos da sua construção, é através da análise dos vários elementos
que compõem a Casa de Cima, e depois do estudo feito no capítulo anterior, que chegamos
à conclusão de que este edifício se trata de uma casa do século XVIII.
Esta construção em granito combina elementos básicos da casa rural da Beira Interior com soluções da era barroca, resultando num imponente edifício que não dispensa a
linguagem vernacular. O que este edifício acaba por traduzir é uma leitura do tradicional
aplicada ao que era o estilo do tempo em que foi construído, mantendo-se sempre fiel ao
seu contexto, vertente essencial deste estudo e pelo qual se começa este próximo capítulo.
Uma análise da região, da zona de implantação e até mesmo da família que vivia na
casa e respectiva influência na localidade, são o ponto de partida para este estudo, seguida
de uma descrição aprofundada das infra-estruturas que dão apoio ao corpo principal da
habitação, e, finalmente, da Casa de Cima propriamente dita.
O objectivo aqui é, através da observação directa do edifício e de todas as suas condicionantes, perceber qual a sua evolução construtiva, compositiva e funcional, enfatizando,
mais uma vez, a importância de conhecer o edifício no passado, de modo a compreender o
seu estado no presente, para melhor intervir no futuro.
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Fig. 50 - Localização no mapa

Fig. 51 - Vista aérea

Fig. 52 - Vista do castelo
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I. AGUIAR DA BEIRA
“Naquela vasta área em declive, como balcão debruçado sobre a amplidão dos campos de tonalidades esmeraldinas que se estendem a oriente e que o raio visual alcança dominadoramente para além da estrada, temos bem a sensação das alturas que nos lembram
encontrarmo-nos nas proeminências da serra da Lapa. De feição vetusta é a fisionomia
local, onde a silharia nua abunda nos monumentos e nos prédios de cor trigueira, em cuja
face batida através dos séculos pelas ventanias serranas, se revela o carácter de ancianidade e
conservantismo daquela vila beiroa. “ (Guedes Real, como referido em Costa & Portugal,
1985, p. 14-16)
Vila do distrito da Guarda, Aguiar da Beira [Fig. 50, 51 e 52] é sede de concelho.
Inserida na comarca de Trancoso e na relação de Coimbra, faz parte da Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões e pertence ainda à Região de Turismo do Centro. A
freguesia em que está inserida, com o mesmo nome, integra ainda Coja, Fontearcadinha,
Quinta da Estrada, Quinta do Meio, Quinta de Açores e Fumadinha, traduzindo-se numa
área total de 34,04 km2 e 1473 habitantes (segundo os censos realizados em 2011). Estende-se do mais alto ponto da serra do Pisco, a sudoeste, ao mais alto ponto da serra da Lapa,
a noroeste, e dista 40 quilómetros de Viseu e 70 quilómetros da Guarda.
A HISTÓRIA
“Ainda não havia reino de Portugal e já Aguiar da Beira era vila.” (Gil, 1984, p. 92)
Não existindo notícias escritas de Aguiar da Beira antes do século XII, não é fácil
determinar a origem do povoado, reputado castrense por alguns, ainda que sem dados concretos para o comprovar.
Segundo Fernando Costa e João Portugal (1985, p. 307) , foram os Iberos e Lígures,
os primeiros a ocupar a região, já que é possível encontrar vestígios das suas habitações de
planta rectangular, assim como das “citânias”, de planta circular, estas próprias dos Celtiberos, que terão surgido entre o século VIII e VI a.C.. Afirmamos, por isto, que a vila já
existia na altura em que os Romanos ocuparam a Península Ibérica. Destes últimos, que se
julga terem ficado por aqui até ao ano 410 d.C., são várias as marcas deixadas na zona, por
exemplo a ponte do rio Távora na povoação de Ponte do Abade e, mais importante para o
caso, os vestígios do castelo de Aguiar da Beira, construído claramente devido à sua situação
estratégica, no local altivo onde se julga ter estado anteriormente o castro lusitano. (Costa
& Portugal, 1985, p. 17)
Acredita-se que a vila só terá começado a prosperar sob o domínio árabe, este fácil
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Fig. 53 - Vista da encosta para o vale

Fig. 54 - Brasão

Fig. 55 - Plantações de árvores de fruto
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de deduzir já que, no tempo da invasão moura, Almançor, o Velho, califa de Córdova e emir
de Badajoz, “(...) arrasa a região das Beiras”. (Costa & Portugal, 1985, p. 18)
Aguiar da Beira terá tido dos primeiros forais do distrito da Guarda, em 1120,
atribuído por D. Teresa em conjunto com D. Afonso I. Ainda que não haja registo deste
documento, esta informação é dada como facto. Em arquivo estão, no entanto, os forais
atribuídos por D. Afonso II (1220), D. Afonso III (1258), D. Dinis e ainda D. Manuel I
(1512). Foi com D. Dinis, alto impulsionador do progresso nas vilas beirãs, que Aguiar da
Beira se tornou altamente comercial, já que este chegou inclusivamente a atribui-lhe uma
feira mensal de 3 dias que, apesar de rapidamente ter perdido a sua imponência e dimensão,
devido ao aparecimento de outras e ás restrições da altura, continua a realizar-se até aos dias
de hoje. (Costa & Portugal, p. 17-25)
É inegável a importância de Aguiar da Beira na Alta Idade Média nacional, já que
tinha “um dos castelos mais notáveis do País, de fundação ignorada, mas, sem qualquer
dúvida, anterior à Nacionalidade.” (Costa & Portugal, 1985, p. 24) No entanto, depois
desta época, a vila foi decaindo em importância e mergulhando na pobreza.21
A VILA
Situada na encosta da Serra da Lapa22 [Fig. 53], Aguiar da Beira escorrega até ao vale
profundo que divide a serra, decorrente das margens do rio Távora até às margens da ribeira de Coja, com os cumes dos montes gelados como fundo. As escarpas de rocha e saibro,
desgastadas e demolidas pelo Homem, fazem a imagem desta vila cansada, dominante sobre
a paisagem vasta do vale, já ele também a começar a ser ocupado pela construção.
São muitas as teorias sobre a origem do nome desta vila, sendo a mais comum associar a etimologia da palavra ao latim aquilaris que significa “o sitio onde existem águias ou
que é frequentado por elas”, o que será coerente com a existência de uma águia de prata no
brasão da vila [Fig.54], no entanto a memória da existência destas aves na região é escassa e
provavelmente sugestionada pelas histórias de há muito contadas, o que deixa impossível a
determinação exacta do motivo por que Aguiar da Beira assim se chama. (Costa & Portugal,
1985, p. 16)
A AGRICULTURA
Aguiar da Beira dispõe de muito pouca área arável, tornando admirável a variedade
de culturas, que provavelmente advém da sua favorável topografia [Fig. 55]. A cultura do
21
“A história de Aguiar da Beira quedou na idade contemporânea por uma estagnação e paz
social digna de nota (...)” (Costa & Portugal, 1985, p. 40)
22
“Aguiar empina-se no alto, soberba e dominiosa na linha do horizonte, em arcabouço de
casario antigo à mistura com as casinhas de berrante aparato.” (Costa & Portugal, 1985, p. 14)
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Fig. 56 - O largo dos monumentos

Fig. 57 - “Diário de Governo” nº167

Fig. 58 - Fonte ameada
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centeio teve sempre grande destaque, já que são menores as exigências a nível de solo e de
trabalho. Ainda assim destacam-se outras, como a da batata, do milho, do trigo, tal como a
cultura da vinha23, e das árvores de fruto, especialmente a macieira, mas também o abrunheiro, a figueira, a cerejeira e o castanheiro. Este último, junta-se ao pinheiro e ao carvalho
como as árvores que mais abundam nas matas da região, muito fustigadas pelos incêndios
que todos os anos roubam mais uns hectares à herança arbórea de Aguiar, que de resto é
também muito rica em pastos, ainda que nos tempos de hoje lhe faltem os pastores. A zona
é também conhecida pelos seus queijos de cabra e de vaca, em especial o famoso queijo da
serra. (Costa & Portugal, 1985, p. 6-11)
As propriedades agrícolas estão maioritariamente divididas em minifúndios, ilustrando bem o tipo de agricultura aqui praticada, a chamada agricultura de subsistência,
de consumo caseiro, levando a um tipo de cultura muito heterogénea. Segundo Fernando
Costa e João Portugal (1985, p. 7), esta zona só muito tarde se deu conta da revolução industrial, tendo um desenvolvimento consideravelmente atrasado.
Com a evolução dos tempos, das técnicas, o aparecimento da produção em massa e
o elevado custo agora associado à produção local, esta agricultura parece estar em vias de
extinção. Não ajudou a vaga de emigração, o forte envelhecimento da população, o grande
abandono de jovens para os grandes centros de cidade, mas também o novo interesse público em grande parte dos terrenos que dantes faziam a orla da vila antes do extenso vale que
nos leva às montanhas, que agora se encontra à beira da grande avenida que circunda a vila
quase de uma ponta a outra, passando a ser um local privilegiado para construção.
OS MONUMENTOS
É no centro da vila que encontramos o maior orgulho da população, uma combinação
de três monumentos [Fig. 56], todos classificados como Monumentos Nacionais [Fig. 57],
tão única como incoerente. Circundados de casas modestas, mas também dos antigos
Paços do Concelho, todas construções de um pardo granito, descobrimos a fonte ameada,
guardada pela torre do relógio, e, um pouco mais deslocado, o pelourinho.
A fonte ameada [Fig. 58], ou “ameias”, consiste num monumento de planta quadrangular com cobertura em terraço, este delineado em três lados por uma cortina ameada
de merlões, em que o acesso se faz por degraus no lado sobrante. Este terraço é dotado ainda de um banco corrido a toda a volta, onde “(...) se sentavam os homens bons para resolver
os problemas do concelho”(Gil, 1984, p. 93). Apresenta uma porta ogival de acesso à fonte,
na parte inferior, que actualmente se encontra encerrada por uma grade de ferro. Atribui-se
esta construção aos Árabes, visto poder encontrar-se, no lado poente, uma inscrição desta
origem, á qual corresponde, precisamente do lado oposto, uma escultura das armas de Portugal, mais tardia24. (Costa & Portugal, 1985, p. 169)
23
“Aguiar da Beira pertence à região demarcada dos vinhos do Dão, desde 1908 (...)”(Costa
& Portugal, p. 9)
24
”(...)considerada Monumento Nacional, por Decreto 8330, de 17 de Agosto de 1922.”
(Costa & Portugal,1985, p.169)
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Fig. 59 - Pelourinho

Fig. 60 - Torre do relógio

Fig. 61 - “Castelo”
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O pelourinho25 [Fig. 59], ou picota, de Aguiar da Beira é, como não será de estranhar,
uma construção em granito. A sua coluna prismática octogonal de base quadrada assenta
sobre quatro degraus, também octógonos, elevando ainda mais a sua posição. Atendendo à
classificação de Luis Chaves - segundo Júlio Gil (1984, p. 97) -, baseada no coroamento dos
pelouros, este é do tipo “gaiola” aberta, cuja cúpula se liga à “base” através de um colunelo
lateral, exterior, que une dois vértices correspondentes, reforçado por uma haste de ferro.
Ainda que não tenha quaisquer inscrições em que basear esta dedução, o pelourinho aguiarense deverá ser do tempo do foral de D. Manuel l (1512), facto comprovado apenas pela
esfera armilar que remata o monumento26. (Costa & Portugal, 1985, p. 275-276)
A Torre do Relógio [Fig. 60], ou “Torre da Cabicanca”, onde na realidade já não
se encontra qualquer relógio, adivinha-se do século XV, provavelmente com a função de
posto de vigia. Esta construção, de planta quadrangular, tem 15 metros de altura e torna-se
mais estreita a 9 metros da base. No Alçado Sul possui três aberturas e uma alminha27, de
construção mais recente, e na face oposta encontramos a porta mourisca, alta e em arco
estreito. A torre é coroada por uma fileira de vinte ameias acasteladas e ainda quatro gárgulas, provavelmente também posteriores à construção inicial, e que encerram o inadequado
telhado de quatro águas, na típica telha de canudo28. (Costa & Portugal, 1985, p. 343-344)
No local onde se acredita ter existido o primeiro castro de defesa, depois transformado em acrópole aquando da romanização das Beiras, assentou, por volta de 1300,
um castelo restaurado por D.Dinis. Aqui pousa agora um conjunto de objectos estranhos,
desconfortavelmente dispostos uns ao lado dos outros, que nada fazem jus à sua passada
imponência. São eles o depósito de abastecimento de água da vila e uma imagem de Nossa
Senhora da Assunção, rodeados de escassos vestígios da muralha, completamente desfeita
pelos abusos da população que ao longo dos anos usou o local como fonte de materiais
de construção. Continua a ser, ainda assim, um local privilegiado, com uma vista soberba
da vila e do vale adjacente. O castelo de Aguiar da Beira [Fig. 61], ou pelo menos o que
dele resta, foi considerado Monumento Nacional por Decreto nº8.330, de 17 de Agosto de
1922. (Costa & Portugal, 1985, p. 100-101)
AS IGREJAS
Como qualquer boa vila Beirã, a arquitectura religiosa desempenha um papel principal na imagem de Aguiar da Beira, assim como do dia-a-dia dos seus habitantes. São duas
as igrejas que abrigam o culto dos devotos Aguiarenses.
25
“Símbolo da autonomia administrativa concelhia, o pelourinho recorda o que foi esse poder local tão característico da tradição política portuguesa e definido nas Cartas de Foro” (Gil, 1984, p. 97)
26
”(...) considerado Monumento Nacional em 4 de Agosto de 1922, por Decreto nº 8331, e
por decreto de 16 de Junho de 1910.” (Costa & Portugal, 1985, p. 276)
27
“As alminhas são singelos e humildes monumentos de religiosa piedade erguidos pelo povo
cristão como forma de lembrar os seus mortos. (Costa & Portugal, 1985, p. 44)
28
”A torre ameada foi considerada monumento nacional por Decreto nº 8331, de 4 de Agosto de 1922. (Costa & Portugal, 1985, p. 344)
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Fig. 62 - Igreja da Misericórdia

Fig. 63 - Igreja Matriz

Fig. 64 - Capela de Nossa Senhora do Castelo
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A Igreja da Misericórdia [Fig. 62] esconde-se na orla do casario que circunda o
monte rochoso do castelo, em alvenaria de pedra e com os motivos principais da fachada coruchéus, frontões, etc - de ordem dórica. A sua planta rectangular é ocupada apenas por
uma nave central de tecto abobadado em madeira, decorado com as Armas Reais Joaninas,
o que nos leva a crer que a data de construção - ou reconstrução - seja algures durante o
século XVIII. Nas paredes laterais encontramos dois altares encimados por um arco de talha
dourada e colunas barrocas. A capela-mor, de tecto em abóbada heptagonal em madeira,
com pinturas iconográficas em 28 caixotões (que se julgam datar dos finais do século XIX)
encerra o altar principal, ladeado de colunas decoradas com motivos florais em dourado
branco e marfim. A este opõe-se o coro alto em madeira, com acesso próprio. Num dos
nichos destaca-se uma escultura que representa S. Pedro, da autoria do escultor do século
XVIII João de Ruão. Esta pequena, mas rica construção teve algumas alterações posteriores
à sua construção, nomeadamente a abertura de uma janela no alçado lateral direito, absolutamente incoerente com a imagem da igreja. (Costa & Portugal, 1985, p. 212-214)
A Igreja Matriz de Aguiar da Beira [Fig. 63], situada junto à nova Câmara Municipal, é onde se celebra a missa todos os domingos. De planta rectangular, tem uma nave
com tecto em madeira, sem qualquer decoração, tal como o coro. Possui dois altares laterias,
assim como dois vitrais, um de cada lado, que rasgam as paredes já da capela-mor. A separar
esta última da nave principal, existe uma estrutura em arco de volta perfeita, que enquadra
o altar-mor barroco, considerado dos mais belos do concelho. (Costa & Portugal, 1985, p.
214-215)
Existem ainda várias capelas espalhadas pela vila, destas é de destacar a Capela de
Nossa Senhora do Castelo [Fig. 64], ou Ermida de Nossa Senhora do Leite, que se encontra
nas proximidades do antigo castelo.
De acordo com Fernando Costa e João Portugal (1985, p. 166-167), foi uma personagem muito importante na história recente de Aguiar da Beira o padre José Augusto
da Fonseca [Fig. 65]. Nascido na freguesia de Carapito no ano de 1918, foi em 1946 que
se mudou para Aguiar da Beira. Para além das várias acções de benevolência que lhe são
conhecidas, é de salientar a sua intervenção na imagem arquitectónica da vila. Responsável pela construção da Residência Paroquial de Aguiar da Beira e ainda do Externado de
Aguiar da Beira, foi impulsionador de um movimento educativo que incentivava os jovens
solteiros a construir as suas próprias casas em labor comunitário, criando assim o Bairro de
Autoconstrução [Fig. 66], “(...) simpático a todos os títulos” (Gil, 1984, p. 92).
A HABITAÇÃO
A casa rural da região das Beiras segue o modelo da casa popular nortenha, estudada
no capitulo anterior: é alta, com o piso térreo a servir de local para guardar os animais ou
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Fig. 65 - Padre José Augusto da Fonseca

Fig. 66 - Bairro de Autoconstrução

Fig. 67 - Casa típica da região
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armazenar os cereais e outras produções agrícolas, sendo no piso superior que a família vive
o seu dia-a-dia. Estas casas são aqui chamadas “casas de altos e baixos” [Fig. 67], opondo-se
à “casa térrea”, de um só piso e quase nunca usada para habitação. O telhado de duas águas
segue também a estrutura e materiais tipo e o acesso ao piso nobre faz-se pela escadaria
exterior em pedra que leva a um balcão, todos temas já abordados. O granito é, como já
vimos, o material de excelência nesta zona e é muito raro as casas serem caiadas de branco29.
(Costa & Portugal, 1985, p. 202-204)
Vitima dos tempos, pouco resta da habitação vernacular da região de Aguiar da
Beira, já com bairros construídos em estilos diversos, muitas vezes desenquadrados das
construções vizinhas, fazendo da vila em si um conjunto de remendos estranhos que não se
interligam especialmente bem uns com os outros, sendo que a única coisa que uns edifícios
têm em comum com os outros seja talvez o código postal. Ainda assim, com algum esforço
por parte do visitante, conseguimos encontrar alguns exemplos daquilo que foi em tempos
a arquitectura típica da região, a base de pedra granítica cuja dureza conferia em tempos
uma aura quase mística à vila, apenas interrompida por “(...) uma ou outra casa senhorial
ou solarenga (...)” (Costa & Portugal, 1985, p.202). É precisamente sobre uma destas que se
debruça o estudo da presente dissertação e que iremos aprofundar a seguir.
A FAMÍLIA MATOS SOBRAL CID
“Dr. António de Matos Sobral Cid
Natural de Aguiar da Beira. Licenciou-se em Direito pela Universidade de Coimbra, não chegando, porém, a exercer advocacia. (...)
Senhor da Casa de Cima, foi casado em segundas núpcias com Rosa Cristina Barroso
de Matos Sobral Cid.
Faleceu, na cidade de Lisboa, em 2 de Março de 1966.” (Costa & Portugal, 1985, p.
106)
António de Matos Sobral Cid [Fig. 68] foi dos últimos senhores conhecidos da
Casa de Cima [Fig. 69]. É facilmente deduzível, pela simples observação da dimensão desta
habitação, que era de uma família abastada, pelo menos em comparação com o resto da
modesta vila.
Era a família Cid a proprietária da maioria dos campos agrícolas que em tempos
preencheram a orla de Aguiar da Beira, empregando um número considerável de pessoas,
clarificando um forte contributo para a economia local. Dentro do próprio terreno da casa
existem até hoje infra-estruturas, de dimensões consideráveis, destinadas ao armazenamento
dos cereais e outras culturas, tal como ao abrigo de vários tipos de gado.
29
“Apenas o mau gosto moderno e o bichinho da ostentação levam alguns moradores a borrifarem o vetusto granito para transformarem o genuíno em mamarracho.” (Costa & Portugal, 1985, p. 203)
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Fig. 68 - Dr António de Matos Sobral Cid

Fig. 69 - Fachada da Casa de Cima

Fig. 70 - Benz de 1910
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A título de curiosidade, é de acrescentar que foi António de Matos Sobral Cid o
proprietário do primeiro carro a circular na vila, um Benz de 1910 [Fig. 70], actualmente
em exposição no Museu Automóvel do Caramulo. (Costa & Portugal, 1985, p. 144-145)
Sobre a história dos habitantes da casa, anteriores à família Cid, pouco ou nada se
sabe, não havendo registos físicos, ou memórias, referentes a tempos mais antigos. Já sobre
o actual proprietário, Carlos Manuel Sobral Cid da Costa Alvares, descendente de António
de Matos Sobral Cid, sabemos que faz uma utilização diminuta da casa, com visitas mais
frequentes nos meses de Verão, deixando-a no resto do ano entregue à caseira, que se encarrega da sua manutenção.
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Fig. 71 - Implantação 1:5000

Fig. 72 - A Casa de Cima vista do Largo da Barreirinha
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II. IMPLANTAÇÃO30
“A casa rural é aquela que melhor expressa a relação com o meio e a que está melhor integrada no ambiente natural.” (Teixeira, 2013, p. 8)
A Casa de Cima, também referenciada como “Casa Grande de Cima”, localiza-se
numa zona central de Aguiar da Beira [Fig. 71]. O seu portão principal abre para o Largo da
Barreirinha [Fig. 72], que resulta do cruzamento de vária vias importantes na estrutura de
acessos da vila e que, por ter o seu pavimento em pedra, não diferencia passeios para peões
da circulação de carros, podendo confundir-se com uma grande praça em horas de menor
afluência de veículos. A via mais larga deste cruzamento separa a casa que aqui estudamos
do Largo da Carvalha, uma zona em tempos importante na cultura popular de Aguiar da
Beira, onde se queimava um enorme tronco de carvalho, à volta do qual os habitantes se
reuniam, esperando que ardesse até ao fim.
O resto dos edifícios que limita este núcleo é de construção recente, alguns com
rasgos de pedra aqui e ali, mas, de uma maneira geral, já com muito poucos vestígios da típica povoação beirã. Numa tentativa de a preservar, ergue-se a medo um outro pelourinho
em granito, junto ao muro adjacente ao portão da Casa de Cima, em modo de lembrança
de tempos mais prósperos. Este muro rodeia todo o terreno pertencente à casa, separando-o,
nas traseiras, de uma data de caminhos antigos em pedra, que levam ao largo principal da
vila, onde encontramos os monumentos de que tanto se orgulha: o pelourinho, as ameias
e a torre.
A ENVOLVENTE
Para lá do muro baixo e gradeado, que precisa do auxilio de enormes árvores para
melhorar a privacidade deste complexo, encontramos uma imponente construção em granito, implantada a sul do conjunto. O terreno em frente ao alçado principal [Fig. 73] é em
terra batida, com vestígios daquilo que parece uma tentativa de desenho de jardim, que
mais se assemelha a um parente pobre de um qualquer ajardinado barroco, resultando numa
composição estranha de arbustos e árvores de pequeno porte, inadvertidamente misturados
na confusão das plantações nos limites interiores do muro periférico [Fig. 145]. Os caminhos circundantes ás fachada principal e laterais [Fig. 74, 75 e 76], que permitem acesso às
cotas superiores, são separados das traseiras por muros, que escondem o verdadeiro bosque
que abraça a casa e os seus anexos.
Seguindo pelo lado Poente [Fig. 146] da fachada principal deparamo-nos com uma
grande rampa no sentido ascendente, em terra batida, com largura suficiente para passagem de veículos, em que o terreno da cota superior é sustentado por um muro em pedra.
30
p. 155-166

Este subcapítulo deve ser lido com a consulta dos desenhos nos Anexos 1-9 e Fotografias
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Fig. 73 - Alçado principal

Fig. 74 - Perfil 1:1000 - Fachada principal

Fig. 75 - Perfil 1:1000 - Fachada lateral (Poente)

Fig. 76 - Perfil 1:1000 - Fachada lateral (Nascente)
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Rapidamente nos deparamos com outro muro, com gradeamento interrompido por outra
rampa e umas escadas de acesso à cota superior, e ainda um corpo em granito, correspondente à garagem (C) [Fig. 147]. O seu telhado de barro denota antiguidade na construção,
mas a grande porta em chapa metálica, oxidada, e o remate superior da fachada principal
em tijolo de cimento, marca uma intervenção posterior.
É na cota superior que chegamos ao nível da entrada lateral da casa [Fig. 148], onde
o pavimento elevado em pedra forma uma espécie de zona de chegada em alpendre [Fig.
149], com canteiros e árvores decorativas de pequenas dimensões, mas também da entrada
da cozinha [Fig. 150], um recanto escuro na composição da fachada, escondido por vegetação. São as árvores de grande porte que dominam a zona Oeste do terreno, formando um
pequeno bosque [Fig. 151] murado, em que, se nos colocarmos de costas para o resto do
conjunto, temos a sensação de estar no meio de uma típica mata da Beira Interior, não fosse
o vislumbre de um poço rectangular em granito e uma nora [Fig. 152], ao fundo.
A este nível do terreno está também a piscina [Fig. 153] e respectivos balneários
[Fig. 154], provavelmente de construção do final do século XX, altura em que foi feito um
plano de reabilitação da Casa de Cima que nunca chegou a ser executado em pleno. O
pequeno corpo em granito podia eventualmente já existir, sendo que a cobertura é na telha
original, de barro, e o emparelhamento das pedras na fachada é feito sem uso de argamassa,
apesar de ter sido feito, claramente, um restauro do material. Já as portas em alumínio pintado de branco, destoam da composição, assim como a pedra calcária que pavimenta as bordas
da piscina, por sua vez em pastilha azul turquesa. Este núcleo destaca-se pelos materiais
recentes e deslocados, mas liga-se fisicamente ao resto do conjunto por muros de granito.
Um [Fig. 155], agregado à fachada lateral direita, que contém um portão com acesso à cota,
inferior, a que se encontra o terreno do outro lado, e se une ao muro que delimita um pátio,
a sul, de cota ainda mais baixa. Outro [Fig. 156], surge como a continuação da fachada de
trás, que dobra em direcção aos anexos no extremo norte do terreno e serve como barreira
entre a zona de arvoredo descrita anteriormente e a de descampado que se estende dos
estábulos até à casa, em sentido descendente.
Se por outro lado, optarmos por seguir pelo lado Nascente [Fig. 157] da propriedade, deparamo-nos com um caminho em terra batida, ladeado por um relvado que se estende até à orla do muro, este por sua vez delimitado por altos pinheiros e, a certa altura, um
banco [Fig. 158] composto por um sistema de pedras em granito, formando uma espécie
de zona de estar ao ar livre. Este caminho leva-nos a um muro, transversal, alto, com uma
passagem dotada de escadas, que nos permitem atingir a cota mais alta, onde se encontra
o tal descampado em frente à zona dos estábulos. Mas antes disso deparamo-nos com um
murete baixo que marca uma entrada na propriedade por um portão em ferro, a Nordeste
[Fig. 159] do murado exterior, assim como uma passagem [Fig. 160], à esquerda, para um
pátio de apoio à casa principal, vedada por um portão num muro alto agregado à sua fachada lateral, e que continua, por sua vez constituindo a fachada lateral da casa dos caseiros.
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Fig. 77 - Casa dos caseiros vista do pátio das traseiras

Fig. 78 - Perfil 1:500 - Casa dos caseiros e pátio das traseiras

Fig. 79 - Perfil 1:500 - Estábulos
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A CASA DOS CASEIROS
A casa dos caseiros (A) [Fig. 77 e 78] serve como remate de um pátio fechado com
acessos ao interior da casa. Este pátio [Fig. 161], de cota inferior ao terreno envolvente, é
rodeado de muros a toda a volta, interrompidos por um portão com uma rampa de acesso
à zona de descampado e complementado por uma varanda com um pequeno anexo de telhado de duas águas, uma escada de pedra que leva a uma entrada para a cozinha da casa, e
ainda dois portões de acesso aos níveis superiores do terreno, próximos da zona de arvoredo
mais intenso e da piscina.
A pequena habitação é uma construção em granito, de dois pisos e telhado de uma
água, muito coerente com a construção típica da pequena casa rural da Beira Interior, até
no seu acesso, feito por uma escada de pedra que leva ao piso superior, encostada à fachada
lateral [Fig. 162 e 163]. Tal como as antigas casas das zonas de vale, esta faz uso dos vários
níveis do terreno, sendo que, nas traseiras, onde o chão atinge a cota do primeiro piso, existe
não só um acesso lateral, como aquilo que parecem os vestígios de um alpendre [Fig. 164],
com acesso, agora vedado, à escada exterior, e do qual sobram apenas o muro e as colunas
de pedra que o delimitavam, nada restando da cobertura que em tempos o terá protegido.
A estrutura do pavimento e da cobertura é em madeira, esta última consistindo num
conjunto de vigas (varas) dispostas paralelamente entre si, seguindo a orientação do telhado,
apoiadas no frechal e na cumeeira, onde é pregado um forro, em que assentam as telhas
agora em cimento. Tem apenas quatro aberturas no alçado principal [Fig. 165], duas janelas
quadrangulares no piso nobre e uma porta e um postigo no piso térreo, todos com caixilharia mais recente que a construção original, em madeira. É perceptível um maior cuidado no
emparelhamento das pedras nesta parede, ao contrário das laterais, seguramente de tempos
anteriores, tal como a escada composta por blocos emparelhados sem uso de argamassas.
Esta pequena construção, que agora nada mais é que um complemento de uma edificação bem mais marcante visualmente, pode ter sido em tempos a única construção deste
local. Por ser um exemplo quase perfeito da casa rural beirã, é provável que seja a parte mais
antiga no terreno que agora pertence à Casa de Cima, que por sua vez se terá agregado ao
pré-existente, apesar de, numa primeira impressão, se poder deduzir que a ordem de acontecimentos foi a contrária.
OS ESTÁBULOS
Na parte norte do terreno, a uma cota mais elevada, encontramos uma série de
construções de pequena escala, agregadas umas às outras segundo um ângulo obtuso, que
em tempos abrigaram o gado (B) [Fig. 79, 80, 81, 82 e 83]. A orientação aparentemente
aleatória das fachadas [Fig. 166] é resultado de uma utilização do muro que faz o limite da
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Fig. 80 - Estábulos

Fig. 81 - Alçado Sul 1:500 - Estábulos

Fig. 82 - Corte Longitudinal 1:500 - Estábulos

Fig. 83 - Corte Longitudinal 1:500 - Estábulos
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propriedade como parede estrutural das traseiras destes edifícios, que exibe uma configuração muito irregular [Fig. 167 e 168].Todos estes anexos conservam ainda o telhado original,
em telha de barro, mas através dos materiais usados nas paredes exteriores é possível deduzir
que datam de alturas diferentes.
O módulo mais antigo [Fig. 169] será provavelmente o que se encontra no extremo
do lado direito [Fig. 84 e 85]. Ao observarmos a planta regular que apresenta, constituída
por dois corpos simétricos, unidos por um local de passagem a meio, em que a cobertura é
continua, verificamos aberturas até ao chão em ambas as fachadas laterais, uma delas agora
ligada a um outro anexo, mas que em tempos provavelmente levaria ao exterior, deixando-nos com a sensação de que aquele volume se erguia sozinho no topo do terreno. A
utilização única e exclusiva do granito nas paredes, o estado de degradação do telhado e
os vestígios de tábuas de madeira em algumas portas - noutras apenas restam as dobradiças
- são outros factores que contribuem para esta dedução. Também os muros exteriores em
pedra, que seguem o ritmo das portas que ocupam todo o alçado frontal, lhe concedem um
carácter diferenciador.
A nível de alterações mais recentes do que a construção original, podemos notar a
falta de portas nas aberturas do núcleo da esquerda [Fig. 170] e a construção, no interior,
de muros baixos em alvenaria de tijolo rebocado [Fig. 171], que certamente serviam de
compartimentos para os diferentes animais. Já no volume da direita [Fig. 172], houve provavelmente uma alteração de dois dos muros exteriores, de modo inserir-se uma porta em
ferro na passagem entre eles, criando uma espécie de alpendre, semelhante a uma gaiola em
rede e ferro, com cobertura de chapa metálica, que serve agora de galinheiro. Junto a este
lado do anexo, está agora plantada uma horta, rodeada de vegetação selvagem que cobre
parte do alçado, permitindo apenas um vislumbre das portas de madeira que protegem o
interior, tanto na fachada principal como na lateral. A estrutura da cobertura [Fig. 173] de
todo o volume é em madeira, utilizando um sistema de asnas já muito degradadas, com estacas de madeira a sustentar várias vigas com ar precário que constituem o sistema primário
de apoio. As varas assentam em duas madres, uma de cada lado da cumeeira, e apoiam um
sistema de ripas onde as telhas são colocadas sem qualquer forro. Há ainda uma viga, paralela à cumeeira, que une as linhas das asnas ao meio, e se apoia nas paredes exteriores laterais.
Este conjunto, em madeira muito degradada, parece correr o risco de colapso eminente.
Todo o edificado à esquerda deste primeiro volume [Fig. 174] demonstra já uma
construção diferente, em que pelo menos parte da fachada é rebocada, e os vãos são preenchidos com vidro no caso das janelas, e madeira no caso das portas. Verifica-se também
uma melhor conservação dos telhados, mais uma vez dando aso à suposição de que é mais
recente.
O corpo adjacente ao anteriormente descrito, que tem acesso pela porta lateral já
referida e uma outra de acesso ao anexo seguinte, é de pequenas dimensões e foi claramen79

Fig. 84 - Interior dos estábulos

Fig. 85 - Corte Transversal 1:200 - Estábulos
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te construído para colmatar o ângulo irregular formado pelos volumes vizinhos, já que, ao
contrário deles, este espaço de geometria invulgar não apresenta paredes rebocadas no interior, nem acesso pelo exterior. A estrutura do telhado [Fig. 175] em madeira é muito simples, constituída apenas por uma cumeeira e varas de apoio, que sustentam um forro em tela.
Os dois volumes seguintes, com acesso interior entre si, têm a cobertura semelhante ao anterior, mas com uma madre a reforçar a estrutura, visto conterem áreas maiores.
Ambos estes espaços, de paredes rebocadas no interior, apresentam ainda os muros que formavam os comedouros dos animais. São, no entanto, de fachadas e estrutura interna muito
diferentes. O primeiro de apenas um nível [Fig. 176], com duas portas para a entrada do
gado e duas pequenas janelas, o segundo com dois pisos [Fig. 177], o superior provavelmente acrescentado mais recentemente, atendendo à qualidade da estrutura do pavimento
[Fig. 178], com duas vigas principais a apoiar um sistema de vigas transversais onde assenta
o soalho. Este segundo piso tem acesso por um escadote de madeira e era provavelmente
utilizado para armazenar cereais. O alçado do andar térreo é centrado por um grande vão,
onde em tempos deverá ter existido um portão, e três postigos de cada lado. No piso superior o vão central é mais estreito, mas não deixa de ser de sacada, e é ladeado apenas por
duas aberturas de cada lado, correspondentes ás de baixo.
O volume final vê a sua fachada preenchida por duas enormes aberturas [Fig. 179]
que o tornam quase exterior, e era onde, diz-se, se chegou a abrigar os cavalos da guarda,
em tempos mais antigos. A estrutura da cobertura é, mais uma vez, cópia das anteriores e as
paredes interiores são na pedra original.
Todo este conjunto é rematado por um muro alto em “U”, mas com cobertura, de
uma água, também em telha de barro sustentada por uma estrutura em madeira, aqui apoiada por pilares no lado em que não há paredes [Fig. 180]. Este muro, que serve agora como
armazém de madeiras, é aquele referido anteriormente que vai de encontro às traseiras do
volume dos balneários, unindo-se, por sua vez, ao sistema de limites do pátio, este ligado ao
corpo principal, finalmente consolidando toda a envolvente da Casa de Cima.
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Fig. 86 - Fachada principal
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III. A CASA31
“As casas senhoriais (...) são às vezes a modificação erudita ou a corrupção pedante
da modesta casa de lavoura” (Rocha Peixoto, 1990, como referido em Teixeira, 2013, p. 107)
Do seu posto permanente, a uma cota mais elevada que o nível da rua para lá dos
seus muros, o volume principal, de dois pisos, que se destaca do conjunto de elementos que
formam o complexo da Casa de Cima [Fig. 86], observa os Aguiarenses desde há gerações.
Como já foi referido, esta construção demonstra influências da pequena casa rural
agrícola, maioritariamente estruturais e materiais, assim como da casa nobre barroca, por
sua vez de carácter compositivo e funcional.
É um edifício de dois pisos, com as funções segundo os preceitos das casas nobres
do século XVIII, que provavelmente se inspiravam na casa popular, onde o piso térreo
é destinado a lojas que, no passado, serviam para o armazenamento dos cereais e outras
culturas, e talvez até, em tempos mais remotos, para guardar animais. Já o primeiro piso, o
andar nobre, é destinado à habitação da família. O facto da casa se desenvolver horizontalmente, não ultrapassando os dois níveis, é consequência da linguagem barroca, mas a maior
influência deste estilo na Casa de Cima será, sem dúvida, a planta em “U” [Fig. 87]. Apesar
de não se apresentar na sua forma mais pura, devido a vários acrescentos nas traseiras, há
uma clara tentativa de simetria na organização em planta, reforçada pelo posicionamento
da escadaria, de dimensões consideráveis, no centro do conjunto. A importância dada a este
elemento é também prova da influência barroca, apesar desta se encontrar no interior da
casa, ao contrário do que era mais comum, mas em conformidade com as “escadas reais” de
João Antunes, estudadas no capítulo anterior. Também a atenção dada à ornamentação da
fachada, contrastando com a austeridade e simplicidade da decoração interior nos remete
para o estilo setecentista, sem esquecer a tentativa de desenho de jardim em várias zonas do
terreno, já referidas anteriormente nesta dissertação.
Construída em grandes blocos de granito, em cantaria manual e com uso de argamassas, uma técnica tradicional local utilizada durante séculos, a Casa de Cima utiliza
um tipo de pedra de tom cinzento amarelado e maioritariamente de grão grosso, não
apresentando qualquer revestimento nas fachadas.
A cobertura é actualmente em telha de cimento preto, uma substituição da original,
em barro, feita há cerca de 40 anos atrás.Terá sido nessa altura que foram eliminadas três das
suas chaminés e reconstruídas as três que restaram, em alvenaria de tijolo. O telhado é uma
composição complexa, de múltiplas secções de orientações, que encaixam umas nas outras,
formando ângulos irregulares de difícil compreensão. Podemos identificar uma estrutura
geral composta por um telhado de duas águas no corpo central, longitudinal, rematado nos
31
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extremos por telhados de quatro águas no sentido perpendicular, correspondentes aos dois
braços da planta em “U”. Um destes últimos, o que encima a ala poente, tem uma configuração mais complexa nas traseiras, sendo interrompido por dois telhados de quatro águas no
sentido longitudinal. A estrutura em que assenta o telhado é em madeira, provavelmente de
castanho, num esquema de asnas, ainda que isto seja impossível de verificar, já que, no piso
superior, todo o sistema estrutural é coberto por tectos, também em madeira, alternando
entre soluções em esteira e masseira.
Os pavimentos deste piso são também em madeira e assentam num sistema de vigas, do mesmo material, que estão à vista no piso inferior, formando assim o seu tecto. A
excepção é o piso da cozinha e da escadaria central, ambos em pedra granítica, esta última
estendendo o material até ao átrio de entrada no piso inferior. Com excepção desta e outra
divisão que lhe é adjacente e tem o piso em madeira, todo o pavimento térreo é em terra
batida, facto justificável pela sua função.
As paredes mestras que fazem a estrutura principal da casa, para além das exteriores
que atravessam ambos os pisos, são em pedra e perpendiculares à fachada principal, quatro,
no seu todo. É importante destacar as duas mais próximas do centro, já que fazem parte de
um sistema que se agrega à monumental escadaria, essencial para a estabilidade da estrutura.
As paredes divisórias, ou pelo menos aquelas em que é possível observar a estrutura, devido à acentuada degradação, são construídas em madeira, num sistema de tabique,
em que se prega um fasquiado a tábuas de madeira dispostas ao alto e se reveste tudo com
argamassa, de modo a obter-se uma parede de acabamento liso. As paredes interiores têm
quase todas este acabamento, salvo raras excepções em que as paredes estruturais deixam a
pedra à vista.
OS ALÇADOS
Apesar de todos os alçados apresentarem a mesma materialidade, o granito nas paredes e a madeira nos caixilhos das janelas - e correspondentes portadas interiores - e nas
portas, assim como um muito maior cuidado com as aberturas correspondentes ao andar
nobre, existem claras diferenças compositivas entre eles, tornando necessária uma análise
separada de cada um.
Comecemos pelo Alçado Sul [Fig. 88 e 89] [Fig. 181], onde se encontra a entrada
principal da casa. Primeiramente é de referir a sua organização segundo os preceitos barrocos, em que a fachada correspondente, em planta, ao limite interior do corpo longitudinal
do “U”, é dividida em três secções por pilastras pouco salientes, sem adornos e do estilo
dórico. O friso que contorna e acentua a linha do telhado também é típico das fachadas
setecentistas, assim como a maneira como a porta de entrada, ao centro, é assinalada com
cantaria mais ornamentada, quer no seu contorno, quer sobre a padieira, encimada por uma
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varanda a eixo, de laje de pedra e guarda em metal forjado com as iniciais “A” E “S” (António Sobral, supomos), com acesso por uma janela de sacada no piso superior. Existem ainda
duas outras varandas, uma de cada lado do alçado, que quando alcançam os extremos deste
troço, dobram segundo a orientação da fachada, formando, em planta, um “L” que delimita
os ângulos interiores do desenho em “U”. Também estas têm guarda em ferro forjado e
são fortemente ornamentadas, constituindo o elemento decorativo que mais sobressai neste
alçado.
Como já foi referido, há uma maior preocupação no desenho do andar nobre, em
que as dez janelas em madeira são de abrir com duas folhas, cada uma subdividida em dez
quadriculas. Existem três destas de cada lado da janela de sacada central, e duas em cada uma
das fachadas viradas a sul correspondestes em planta ao remate dos corpos laterais do desenho em “U”. Nos locais onde existe varanda, em que é necessário ter-lhes acesso, as janelas
são de sacada e seguem o mesmo desenho das outras. Existem cinco destas nesta fachada, a
do centro, referida anteriormente, e duas em cada extremo.
Já no piso inferior, a maioria das aberturas são portas em madeira, ao todo seis, umas
mais cuidadas que outras, sendo a central a mais ornamentada, de duas folhas e com três
almofadas em forma de losangos. Existe uma janela de dimensões consideráveis, protegida
por uma grade em ferro, mas que se supõe ter sido em tempos uma porta, já que, para além
de fazer sentido a nível de simetria de fachada, corresponde ao único compartimento interior do piso térreo que teve uma intervenção de modo a ser habitável. A ladear esta janela e
a porta que lhe corresponde simetricamente, estão duas aberturas rectangulares, que passam
a janelas circulares dos lados da porta principal, todos elas de dimensões diminutas.
As fachadas que correspondem em planta aos limites interiores dos corpos transversais do desenho em “U”, um virado a nascente e outro a poente, têm também impacto
na chegada a casa, e agregam-se a este conjunto através da cantaria que contorna todas as
aberturas, sem excepção, e forma ainda um rodapé continuo que unifica todo o desenho
destas cinco fachadas. Estas duas a que nos referimos agora, têm ambas duas janelas de sacada com acesso às varandas em “L” no piso superior, diferenciando-se na composição do
piso inferior, a nascente com duas enormes aberturas sem protecção, e a poente com uma
porta bastante ornamentada e uma janela de abrir quadrada, protegida por uma grade e que
provavelmente terá também, em tempos, sido uma passagem.
Na cobertura - de duas águas no corpo central e de quatro nos transversais - apresenta duas chaminés em alvenaria de tijolo, toscamente construídas, nos extremos dos volumes correspondentes aos braços da planta em “U”. Estas secções da fachada são rematadas
por pilastras de pouca expressão que marcam também os extremos das fachadas que lhe são
contiguas em ambos os lados (viradas a poente e a nascente).
O Alçado Poente [Fig. 90 e 91] [Fig. 182] vê o seu piso térreo progressivamente coberto pelo terreno, à medida que avançamos para norte, ou seja, para as traseiras do terreno
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da casa, onde a cota é superior, deixando inclusivamente de existir, mais ou menos a meio
da composição. É neste ponto que se nota uma das divisões de estilos nesta fachada, que,
ao todo, podemos subdividir em três, segundo o emparelhamento das pedras e o desenho
das cantarias no piso superior. Mais à direita temos duas janelas que seguem o estilo do
alçado principal, com as cantarias iguais, sendo que uma é de pequenas dimensões, correspondendo a instalações sanitárias no interior. A partir daqui, há um muro perpendicular à
parede exterior de que estamos a tratar, possivelmente de construção posterior, e que pode
ser a razão dos diferentes tipos de blocos de pedra no desenho da fachada, neste ponto. À
esquerda deste muro temos duas janelas de abrir semelhante às anteriores, mas com cantaria
de desenho diferente, adivinhando datas de construção distintas. É nesta secção, imediatamente antes de ser suprimido, que o piso térreo apresenta as únicas aberturas orientadas a
poente, dois postigos minúsculos ao nível do terreno exterior, protegidos apenas por grades
de ferro. É aqui que surge também um alpendre em pedra, com altura superior à cota do
solo, que serve de local de chegada para a porta de acesso lateral. É facilmente deduzível
que este ponto, imediatamente à direita desta porta, onde passa a haver só andar nobre,
marca um acrescento de um novo volume à casa e, consequentemente, à fachada lateral.
Basta observar a quebra na continuidade do friso, a inexistência de cantaria e uso de uma
madeira diferente nas aberturas à esquerda da porta, a própria inexistência de piso térreo, a
configuração das pedras de granito, o fim daquilo que seria, talvez, o telhado original e até
pela observação da planta, em que verificamos que, perpendicular a este ponto no alçado,
está uma parede estrutural.
Virado a poente está também o alçado correspondente ao acesso ao corpo da cozinha, com apenas uma porta, coberta por um pequeno toldo em telha de cimento, e uma
janela horizontal, com caixilhos em alumínio pintado de branco, substituição dos antigos,
provavelmente na altura em que se construíram os balneários da piscina, por ser de material semelhante. Esta caixilharia contrasta de uma forma especialmente agressiva com a
materialidade da fachada, já que o emparelhamento dos blocos de granito demonstra maior
antiguidade na construção, e provavelmente nunca sofreu qualquer restauro. Mais uma vez
devemos questionar se o corpo correspondente à cozinha não será anterior à construção da
casa principal.
Como já foi referido, a cobertura nesta zona da construção tem uma configuração
relativamente confusa, sendo que a este alçado corresponde um telhado de quatro águas
longitudinal, intersectado por dois, com o mesmo número de águas, que lhe são perpendiculares.
Em relação ao Alçado Norte [Fig. 92 e 93] [Fig. 183] verificamos um variado
conjunto de soluções, com datas de construção diversas que resulta numa combinação de
desenhos complicada de justificar. Claramente tratado como traseiras, há um muito menor
cuidado no desenho desta fachada, que abre para um pátio limitado por muros e constru89
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ções anexas, já descritos anteriormente. Começando pela secção correspondente aos dois
corpos que formam também o Alçado Poente descrito acima, o principal, acrescentado
mais recentemente, e o da cozinha, presumivelmente mais antigo, verificamos que, ambos
correspondentes apenas ao piso superior - aqui ao nível do terreno -, são dotados de janelas
horizontais com caixilhos em alumínio pintados de branco. Distinguem-se, no entanto, e
mais uma vez de acordo com as suposições referentes às suas datas de construção, pelo emparelhamento e sistema usado na disposição das pedras na parede. O primeiro, mais à direita,
com argamassas novas e aquilo que até parece cimento a cobrir parte da parede, sugerindo
uma tentativa, algo falhada a nível de concretização, de restauro. O segundo, mais à esquerda,
apresentando o tal emparelhamento mais primitivo, que sugere antiguidade.
A partir daqui, depois de uma interrupção feita por um dos muros que limita o
pátio, a uma cota mais baixa, começa o troço mais comprido deste alçado, já com dois pisos,
o térreo parcialmente enterrado, sendo que as duas portas que o constituem têm acesso
ao nível exterior por escadas em granito, escavadas no terreno em frente a cada uma. Estas
portas em madeira velha têm aspecto de já não serem abertas há décadas, mais uma vez
contrastando com o brio do piso superior. Para além delas, o piso inferior tem mais três
aberturas nesta secção, uma janela, de portadas em madeira, sem vidro e encerrada por uma
grade, e dois postigos rectangulares de dimensões muito reduzidas. As cinco janelas do andar
nobre, construídas a um ritmo regular e com caixilho em madeira, são de duas folhas de
abrir, subdivididas em dez quadriculas, mas apresentam ainda uma folha fixa como remate
superior do desenho. No extremo direito desta parede, em que o seu remate superior não é
horizontal, verificamos uma interferência no desenho mais ou menos regular dos blocos de
pedra, que é coerente com a teoria de que o corpo da cozinha era mais antigo e independente da construção original da casa, sendo este o local de ligação dos dois volumes. É de
notar ainda que, no extremo oposto, a fachada dobra em direcção a sul, deixando-nos com
uma fachada virada a nascente com mais uma porta de acesso ao andar térreo e uma janela
correspondente em cima, que segue o desenho das anteriores.
Á esquerda da parede mais longa virada a norte, temos três níveis de fachada. O
primeiro correspondente a um anexo, com cobertura independente e dimensões muito
pequenas, com uma janela no piso nobre que segue a configuração das dos outros alçados,
mas mais estreita e sem cantaria. Este corpo terá ainda uma pequeníssima fachada virada
a nascente, com uma porta de acesso ao piso térreo. De seguida aquilo que supomos ser o
único troço visível do alçado original, por mais nenhum apresentar o friso que imita o da
fachada principal, e que tem como única abertura uma janela, de configuração semelhante à
anterior, mas com cantaria, sendo que terá sido esta a servir de modelo à outra. Finalmente,
a rematar a fachada a nascente, temos o corpo correspondente à capela, que supomos ter
sido acrescentado posteriormente à construção original. Este apresenta uma fachada, mais
longa, virada a poente, com quatro janelas protegidas apenas por portadas de madeira inte91
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riores, em ruína e sem vidros, e uma porta de acesso ao piso térreo, no mesmo material, no
mesmo estado, ladeada por duas aberturas rectangulares de dimensões muito reduzidas.Virada a norte está a última secção do alçado que temos vindo a descrever, com uma pequena
abertura no piso térreo, e uma janela no piso superior que, ao contrário das da fachada que
lhe é contigua, ainda tem o seu caixilho original, em muito mau estado, e que corresponde
uma janela de guilhotina com a folha superior fixa e a inferior móvel, ambas subdivididas
em oito quadriculas. É provável que este caixilho tenha sido o original, não só do volume
da capela, mas de toda a casa principal, já que era este o tipo de janela mais comum no
século XVIII.
Relativamente à cobertura, ela expressa a mesma irregularidade dos volumes a que
corresponde: no extremo, à esquerda, encontramos o telhado de quatro águas que cobre o
volume lateral da planta em “U”, que no seu equivalente simétrico adopta o sentido contrário nesta zona de traseiras; no corpo da cozinha um telhado que segue a orientação do
primeiro, mas apenas de três águas; e finalmente, na extensão maior da fachada, um enorme
telhado de três águas que vai intersectar a cobertura longitudinal principal, de duas águas,
que apoia no Alçado Sul.
Resta o Alçado Nascente [Fig. 94 e 95] [Fig. 184], o mais simples de todos. Rematada no extremo esquerdo por uma pilastra no cunhal com o Alçado Sul, esta fachada
apresenta cinco aberturas no andar nobre, correspondentes a janelas de abrir de duas folhas,
divididas em 12 quadriculas cada, com caixilho em madeira e contorno em cantaria. No
piso térreo, tem duas aberturas de pequenas dimensões, rectangulares, e uma maior, imediatamente abaixo da janela do andar nobre que se sai do ritmo das outras, no limite nascente,
de forma circular, com cantaria da mesma geometria. O friso que, tal como na fachada
principal da casa, acompanha a linha do telhado, é interrompido no local em que começa o
corpo da capela, deixando também de ter qualquer abertura, facto que encaixa na teoria de
que este volume é posterior ao da casa. Esta parede continua ainda, a seguir à capela, num
muro com pedras irregulares de emparelhamento menos cuidado, que vai ligar à fachada
lateral da casa dos caseiros. A cobertura correspondente a este alçado é de quatro águas.
O PISO TÉRREO
Como já foi referido, a planta da Casa de Cima tem o seu desenho básico em “U”,
mas, devido a acrescentos feitos nas traseiras do edifício, este traçado fica um pouco distorcido, resultando num agregado de soluções que iremos de seguida explicar. Para facilitar
este processo, referir-nos-emos a todas as divisões à esquerda da escadaria central como Ala
Poente, e às que se encontram à direita deste elemento a Ala Nascente [Fig. 96], começando
pelo piso térreo [Fig. 97].
É precisamente por esta monumental escadaria (1) [Fig. 185] que iniciamos este
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processo descritivo. Como analisámos no capítulo anterior, a escadaria assumiu no século
XVIII uma nova importância, surgindo como o núcleo central das casas senhoriais. É essa
mesmo a função que a escadaria em pedra granítica da Casa de Cima desempenha, tanto
ao nível inferior como superior. No piso a que nos dedicamos agora, o primeiro lanço da
escada tem acesso por um portal redondo, em pedra cuidada [Fig. 98], que é rematado por
um alto rodapé, do mesmo material, que continua para as paredes – rebocadas - laterais
do espaço de recepção da casa (2) [Fig. 186], mas aqui em madeira. Este arco suporta uma
laje em pedra correspondente no andar de cima apenas ao corpo das escadas, formando o
último patamar onde os dois lanços em que se desdobra o primeiro se vão apoiar, e cuja
descrição aprofundaremos a seguir. A porta principal da casa [Fig. 187], de dois panos e
central no Alçado Sul, abre a eixo com a passagem para a escadaria, e a parede exterior
onde se encontra não é dotada de qualquer revestimento interior, deixando a descoberto
os grandes blocos de granito que formam a fachada. O facto de a pedra também ser usada
no pavimento deste espaço de entrada, aliado ás duas minúsculas aberturas redondas que
ladeiam a porta, dão a este espaço um ambiente sombrio e austero, melhorado apenas pelas
paredes laterais brancas, uma delas com acesso à Ala Nascente por uma porta em madeira,
com ombreiras e padieira do mesmo material, todo o conjunto pintado com uma tinta plástica num tom acinzentado. Com este mesmo acabamento é o tecto em madeira, de esteira
simples nos dois terços extremos e côncavo na faixa central, criando um arco oval na parede
da porta principal, e na pedra por cima do arco de acesso à escada [Fig. 188]. Nos limites do
tecto há um friso, mais uma vez com a mesma materialidade, que acompanha todo o espaço
e é apenas interrompido pelo granito que encima a passagem para a escadaria.
A Ala Poente [Fig. 99] do piso térreo tem acesso pelo interior apenas através do piso
superior, por uma escada de madeira [Fig. 189] que vem da copa atrás do corpo das escadas,
e que chega ao seu espaço correspondente no andar de baixo (3) [Fig. 190]. É de referir
que existe aqui, imediatamente ao lado deste acesso, uma porta que liga o nível inferior ao
patamar intermédio das escadas. A estrutura em madeira que divide os dois pisos neste local,
terá sido construída depois desta porta, já que ela tem mais altura que as vigas que formam a
divisão dos andares, que por sua vez têm um recorte de modo a ela poder abrir. Este acesso
parece, no entanto, não ser usado há muito tempo. O que também parece estar em completo desuso é todo a área correspondente à ala sobre a qual nos debruçamos (4) [Fig. 191]. O
espaço onde acaba a escada, com um pequeno arrumo adjacente em que a parede divisória
em madeira é revestida por argamassa e pintada de branco, continua em direcção a oeste e
dobra para sul, em direcção à fachada principal [Fig. 192 e 193], com alguns fragmentos de
parede a subdividi-lo. As paredes são todas deixadas com a pedra à vista, com as portas de
acesso ao pátio das traseiras em ruína, e as vigas de madeira em mau estado e corte irregular
deixam-nos decifrar a parte inferior do soalho do andar nobre. O piso, em terra batida, é
descendente em direcção ao alçado Sul, por onde tem também acesso, dando ao conjunto
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uma atmosfera que lembra as lojas das pequenas casas rurais. Para além deste espaço continuo, a Ala Poente é ainda composta por mais três divisões: duas interiores (5)(6), contiguas
uma à outra, com as mesmas características descritas anteriormente, em que a mais a oeste,
de maiores dimensões, tem duas minúsculas aberturas correspondentes ao Alçado Poente,
sendo que ambas têm acesso pelo Alçado Sul; e uma terceira (7), exterior, com acesso pelas
duas enormes aberturas na parte virada a nascente que compõe a fachada principal da casa,
a que já nos referimos anteriormente, onde o tecto se diferencia dos espaços agora descritos
por ser em betão de cofragem em madeira [Fig. 194], com uma viga do mesmo material a
suster a estrutura a meio – resultado de uma intervenção recente.
Regressando ao espaço por trás da escadaria central, existe uma parede que o divide
da Ala Nascente. Esta parede, rebocada de branco, tem uma porta de acesso com ombreira
e padieira em madeira, que serve de passagem para uma pequena divisão com as mesmas
características materiais e aspecto que a anterior, sendo que é nesta divisão que encontramos os contadores da água, luz e gás (8) [Fig. 195]. Na parede exterior paralela a esta há
uma porta que abre para o pátio das traseiras, enquanto que na sua perpendicular existem
duas pequenas aberturas pertencentes ao Alçado Norte. A parede paralela a esta última, em
pedra, sem uso de argamassas, tem um emparelhamento muito irregular, e é ela que faz a
divisão entre a parte mais pobre e o único espaço neste piso que sofreu uma recuperação e
teve uso quando a família aqui habitava. É a esta divisão (9) [Fig. 196] que tem acesso a porta
no espaço de recepção da casa a que nos referimos anteriormente. De paredes rebocadas
e pintadas de branco, com três aberturas correspondentes à fachada principal, uma delas
seguramente uma porta transformada em janela, esta pequena sala está ainda subdividida
por uma espécie de arco rectangular, cujos vértices são aligeirados com ornamentos. Este
elemento é revestido a madeira pintada de castanho, que forma ainda um rodapé que se
trasnforma em ombreira e padieira da porta e da janela, e faz ainda o contorno das aberturas
para o exterior mais pequenas. Do mesmo material é o soalho, em tábuas largas com claro
desgaste pela humidade, e ainda o tecto em esteira simples, em sistema de “saia e camisa”,
pintado num tom amarelado, que iremos encontrar na maioria dos elementos de madeira
do andar nobre. É ainda de notar que o tecto é interrompido por uma viga, de dimensões
razoáveis, revestida a madeira de corte liso e pintada na mesma cor que os rodapés. Segundo
a caseira, responsável pelo actual cuido da casa, esta sala era utilizada para fazer teatros, sendo
o uso esporádico a provável justificação para ser localizada neste andar.
As quatro divisões por descrever da Ala Nascente [Fig. 100] pouco têm de novidade,
todas elas com acesso apenas pelo exterior - duas pelas paredes que compõem a fachada
principal (10)(11) e duas viradas para o pátio nas traseiras (12)(13) - e sem ligação entre elas,
apresentam todas a mesma imagem: vigamento do tecto à vista, pavimento de terra batida e
paredes de pedra pobremente emparelhada, sempre fieis à imagem do piso térreo típico de
uma casa rural da Beira.
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Fig. 102 - Escadaria Central
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O ANDAR NOBRE
Na descrição do andar nobre [Fig. 101] tomamos como ponto de partida, novamente, o corpo da escadaria central [Fig. 102]. Como já foi referido, o primeiro lanço de
escadas de granito atinge um primeiro patamar em pedra, onde se desdobra em dois, indo
apoiar num último patamar do mesmo material. É a partir deste último patamar que se
irá desenvolver o corredor de distribuição principal da casa, tanto para a esquerda como
para a direita. A caixa de escadas tem uma enorme expressão a nível de desenho, já que é
muito mais que um simples local de acesso entre pisos. Não bastasse já a força do granito
na imagem geral do espaço, que invade não só a escada mas também os rodapés do primeiro patamar, dos degraus, e a estrutura onde assenta o corrimão em ferro forjado e madeira
- este de expressão mais delicada -, vemos ainda uma certa monumentalidade na parede
oposta ao nível de chegada da escada [Fig. 197], com a tal porta que liga ao piso inferior
a que nos referimos antes – tapada por um cortinado de veludo e um pesado móvel, mais
uma vez comprovando a falta de uso - duas enormes janelas subdivididas em grande número de quadriculas (trinta e duas) e vidro fosco, e ainda um óculo central oval, encimado por
um sino em ferro. Não é difícil passar imediatamente a afirmar que esta era a antiga fachada
do edifício, sendo que agora estas aberturas dão para o interior da casa, neste caso para a
copa com acesso ao piso térreo. O tecto desta divisão de pé direito duplo é em masseira,
com um friso pouco ornamentado na parte central, em que se torna de esteira simples e é
pintado no mesmo tom de cinzento que as madeiras do átrio no piso inferior. É de referir
a fraca luminosidade, apesar das enormes aberturas, coerente com as paredes em pedra com
a tinta branca a descascar, deixando o reboco cinzento à vista, assim como o mobiliário em
madeiras escuras e as pinturas emolduradas nas paredes em tonalidades sombrias, formando,
no seu todo, um espaço que podia pertencer a um qualquer castelo medieval.
É a partir daqui que se desenvolve a distribuição tanto para a Ala Nascente como
Poente, através de dois corredores que começam nos extremos da casa e culminam neste
núcleo. Mas antes de descrevermos o que acontece para além das portas de duas folhas que
dão acesso aos corredores de ambos os lados, ficou por referir uma sala com acesso directo
ao último patamar das escadas, com porta em madeira escura envernizada, também de duas
folhas, mas com quadricula envidraçada na sua parte superior. Esta sala de estar dotada de
piano de cauda (14) [Fig. 198], é a divisão central no Alçado Sul, e é através da sua janela
de sacada que se tem acesso à varanda principal que constitui a fachada, sendo que as duas
janelas que a ladeiam também iluminam este espaço. Há ligação com as duas divisões que se
seguem em ambas as direcções, através de portas com a mesma configuração que a que nos
leva de volta à escadaria. O pavimento é em soalho de madeira, provavelmente de castanho,
e o tecto é em esteira, em sistema de “saia e camisa”, com as tábuas de madeira pintadas
com uma tinta de acabamento brilhante num tom amarelado, que encontramos de novo
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Fig. 103 - Corredor Ala Poente (Piso 1)

Fig. 104 - “Quarto da Senhora” (Piso 1)
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nos rodapés e contornos das aberturas, quer para o interior quer para o exterior do edifício.
O revestimento anteriormente descrito é o que é usado na grande maioria dos
detalhes em madeira na Casa de Cima, como tal, a partir daqui, será apenas feita descrição
de revestimento dos rodapés, frisos, tectos e portas, que apresentem alguma variação nos
acabamentos. Da mesma maneira é de assumir que, quando não há menção dos tectos, é
porque estes são em madeira, de esteira simples, no sistema de “saia e camisa” e com o mesmo acabamento dos outros detalhes em madeira.Todos os pavimento a partir de agora serão
em soalho da mesma madeira (possivelmente carvalho) e as paredes interiores serão todas
rebocadas e pintadas de branco, exceptuando os casos que se refere o contrário.
Seguimos agora para uma análise da Ala Poente [Fig. 103], começando desde já pelo
corredor que lhe faz a distribuição. Deixando para trás o piso granítico do corpo das escadas, atravessamos as duas folhas da porta de três almofadas e tom acinzentado que nos leva
a um espaço estreito e acidentado de soalho em madeira. À nossa direita encontramos um
outro corredor [Fig. 199], perpendicular ao anterior, que nos levará à copa, um elemento de
ligação das duas alas sobre o qual nos debruçaremos mais à frente. Por agora deparamo-nos
com a primeira secção deste longo corredor com acesso ao exterior na sua outra extremidade. O facto de ser atravessado por paredes estruturais e ter de servir de ligação entre
volumes de épocas diferentes, interfere com a continuidade que este elemento deveria ter,
resultando num espaço de passagem subdividido em quatro troços, separados por portas.
O troço inicial tem o tecto em esteira simples interrompido a meio por uma clarabóia redonda protegida por uma espécie de rede, tornando a pouca luz que entra muito
difusa, não permitindo uma iluminação com qualidade. É ladeado por duas portas a sul,
uma de acesso a uma escadaria que sobe até à cobertura, para manutenção da mesma, outra
que nos leva ao “quarto da Senhora” (15) [Fig. 104] [Fig. 200], e duas a norte, que escondem
arrumos. O “quarto da Senhora”, assim referido por Dona Aurora, a caseira, por ser o quarto onde dormia a Senhora da casa, é a divisão contigua à sala central, com acesso a ela na
parede lateral, assim como ao espaço seguinte, na parede oposta. O minúsculo corredor [Fig.
201] que nos permite entrar no quarto, é ladeado pela escada para a cobertura e uma instalação sanitária (16) [Fig. 202], esta última com azulejo acastanhado a cobrir o pavimento e
as paredes, e uma pequena janela de quadricula regular e vidro fosco, na parede que a separa
da zona de dormir. O quarto propriamente dito tem a particularidade de o tom das paredes
seguir o amarelado dos rodapés, que nesta divisão são complementados por um friso liso
a um terço da altura da parede, de igual material. Este espaço é iluminado por duas janelas
do Alçado Sul e conta ainda com um armário embutido na parede de pedra lateral, onde
se encontra o acesso à sala, e com uma salamandra, hoje sem chaminé por onde expelir o
fumo.
Em relação aos arrumos (17) a norte do corredor, é de referir que estão ligados
interiormente a outros, maiores, que abrem para um pequeno corredor [Fig. 203] junto ao
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Fig. 105 - Chaminé da cozinha (Piso 1)

Fig. 106 - Lareira da sala de estar (Piso 1)
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alçado das traseiras que liga a copa à cozinha antiga.
Seguimos agora para o segundo troço do corredor de distribuição, o mais curto de
todos, este com tecto semelhante ao anterior e apenas uma porta de cada um dos lados. A
sul, numa parede em pedra de espessura considerável, encontramos o acesso a um quarto
(18) [Fig. 204], com duas janelas de sacada de acesso à varanda de canto mais a oeste na
fachada principal, e, mais uma vez, portas laterias de acesso às divisões contiguas. Já a norte,
temos o acesso a uma pequena cozinha (19), construída recentemente para uso diário, com
pavimento e paredes em azulejo e tecto em madeira com uma pequena clarabóia como
única entrada de luz. É a partir desta divisão que temos acesso à cozinha antiga (20) [Fig.
205], com ligação à copa e ao exterior por duas aberturas, uma que nos leva ao pátio nas
traseiras, outra à zona próxima da piscina. Com uma lareira de enorme chaminé [Fig. 105],
sustentada por paredes e um pilar em pedra, a cozinha é a única divisão fora do corpo das
escadas que usa o granito como revestimento do chão. O mesmo material alastra-se a todas as paredes excepto a que a separa do acesso à copa, rebocada e caiada de branco, assim
como a uma mesa comprida fixa aos blocos do chão, que serve de centro à divisão. Como
já foi referido, os caixilhos das duas janelas e da porta do Alçado Poente são em alumínio, a
solução mais recente da casa a nível de caixilharia, usada naquilo que será talvez o volume
mais antigo. Um aspecto que poderá justificar esta suposição é o tecto com parte de uma
asna visível, ou seja, o único caso em que a estrutura da cobertura é deixada visível, ainda
que parte esteja coberta por argamassa pintada, acabada de forma a dar um aspecto interior
liso e uniforme às águas do telhado.
Na secção seguinte do corredor, verificamos que o tecto passa a ser, excepcionalmente, em masseira, apesar de manter a materialidade dos que lhe são adjacentes [Fig.
206]. Neste caso temos uma porta de acesso, a norte, a uma instalação sanitária (21) [Fig.
207], subdividida em duas partes, sendo que a única fonte de luz é uma janela em alumínio
correspondente à fachada de trás. O tecto é rebocado e caiado de branco, assim como a
metade superior das paredes, sendo a inferior, tal como o pavimento, em azulejo de tons
verdes. Esta divisão terá sofrido alguns melhoramentos recentes. Já a sul do corredor, a porta
de dois panos leva-nos a um complexo e algo confuso sistema duas áreas de passagem (22)
[Fig. 208], perpendiculares à anterior que fazem a distribuição para três divisões: o quarto
com acesso do troço do corredor principal anteriormente descrito; um outro quarto (23)
[Fig. 209] – que não tem outro acesso possível - com tecto de esteira simples, mas de tábuas
encostadas umas às outras e um friso ornamental ao centro, cujas janelas que ladeiam uma
pequena lareira desactivada formam parte do Alçado Poente, assim como a pequena abertura que ilumina a instalação sanitária (24) [Fig. 210] que lhe é adjacente, que por sua vez usa
os mesmos materiais que o último destes equipamentos acima descrito, mas em tons rosa; e
finalmente a divisão correspondente à sala de estar (25) [Fig. 211]. Esta última sofreu claramente reabilitação, já que a parede que forma a fachada principal tem a pedra em excelente
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Fig. 107 - Sala de jantar (Piso 1)

Fig. 108 - “Biblioteca do Padre Fonseca” (Piso 1)
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estado e a argamassa que a segura pintada de branco, para além de a lareira apresentar um
sistema moderno de controlo do calor [Fig. 106]. Duas pedras são usadas como mesas de
apoio de ambos os lados da lareira, duas peças em granito de grão fino, indicando modernidade. Esta sala tem acesso à varanda de canto poente, mas pela parte da fachada principal
virada a nascente, através de duas janelas de sacada. O pavimento em alcatifa e o tecto liso,
rebocado, são mais um indicativo de que o aspecto desta sala de estar tem muito pouco do
original.
Finalmente chegamos à última secção do corredor de distribuição, este com uma
porta de acesso ao exterior, mais especificamente ao alpendre de pavimento em granito a
oeste da casa. Este troço leva-nos apenas a um quarto (26) [Fig. 212] referido como “novo”
pela caseira, que será da altura dos melhoramentos à sala de estar, instalações sanitárias e cozinha. O que mais salta à vista é o sistema utilizado no tecto, de vigas assentes em cachorros
de madeira, que sustentam um tecto em esteira simples com as suas tábuas dispostas lado a
lado pintadas de branco, assim como as paredes.
Concentramo-nos agora na Ala Nascente, tomando de novo como ponto de partida
a escadaria central. Desta vez, quando atravessamos as portas na parede lateral a este, não
chegamos imediatamente ao corredor de distribuição, já que este se encontra desfasado, em
planta, do anterior, e é a pequena área entre eles que serve de nó entre as divisões das traseiras e da frente da casa. Apelidada de “sala do telefone” (27) [Fig. 213], provavelmente por
ter sido aqui ligado o primeiro telefone de que o edifício foi dotado, tem portas em todas as
suas quatro paredes. A norte encontramos o acesso à sala de jantar (28) [Fig. 107] [Fig. 214],
que se distingue de todas as outras pela tinta em tom rosado que reveste as madeiras e o
seu tecto em masseira, de configuração semelhante ao da escadaria central, mas de menores
dimensões. Com três janelas abertas para as traseiras, esta sala é francamente iluminada, e é
apoiada pela copa à qual tem acesso directo e ainda por um arrumo (29), adjacente à sala do
telefone. A copa (30) [Fig. 215], a que já nos referimos múltiplas vezes, tem duas aberturas
que fazem o Alçado Norte e distingue-se pelo seu tecto, no mesmo sistema que os outros,
mas sem revestimento, deixando a madeira à vista, o que lhe confere estatuto de infra-estrutura de apoio e não de divisão principal da casa. A sul da sala do telefone temos acesso
à chamada “biblioteca do Padre Fonseca” (31) [Fig. 108] [Fig. 216], personagem a que nos
referimos anteriormente, por ter uma enorme importância para os habitantes de Aguiar da
Beira. O tecto em masseira, inclinado e decorado ao centro dá-lhe alguma monumentalidade, apesar da área reduzida. As janelas abrem para sul e a divisão tem acesso à sala que lhe
é anterior e à que se lhe segue, dotando estes três espaços de funções semelhantes de uma
continuidade que quase as une numa só.
Regressando à sala do telefone, encontramos uma porta a nascente que nos guia
até ao tal corredor desfasado, que desempenha as funções do outro a oeste. Também este
está dividido em troços, neste caso dois, e o primeiro tem apenas uma porta a norte com
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Fig. 109 - Corredor da Ala Nascente (Piso 1)

Fig. 110 - Quarto com paredes revestidas com azulejos (Piso 1)
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acesso ao arrumo da sala de jantar, e outra a sul com acesso à biblioteca. Ultrapassando a
porta que nos leva ao segundo troço, mais comprido, chegamos a uma parte da casa que
os donos mantêm encerrada por motivos de segurança. Tudo o que acontece depois desta
porta e a norte deste corredor pintado num tom forte de azul, está em ruínas [Fig. 109]:
a tinta das paredes está a descascar, as tábuas do soalho partidas e abauladas, a madeira das
portas a apodrecer e os tectos a ceder ao peso da cobertura. Entre estas divisões em muito
más condições encontramos, por ordem, uma instalação sanitária (32) [Fig. 217] subdividida
em dois espaços, sendo que o mais a norte forma o piso superior do pequeno volume anexo das traseiras, um quarto (33) [Fig. 218] de pequenas dimensões com uma janela também
virada a norte, uma sala (34) [Fig. 219] agora ocupada por uma mesa de jogos ao abandono
que por sua vez tem acesso à antiga capela (35) [Fig. 220], que consiste no piso superior do
volume mais à esquerda do Alçado Norte, hoje uma sala que só se distingue das outras pela
pintura da parede num tom verde escuro, e pela falta de vidros nas janelas. O corredor fantasmagórico acaba numa divisão de passagem (36) [Fig. 221] que leva a outra (37) [Fig. 222],
a sul, de igual carácter, ambas sem qualquer função específica, ambas com janelas viradas a
nascente. A sul, este corredor tem um acesso à biblioteca e à sala (38) [Fig. 223] que lhe é
adjacente, esta com tecto em masseira, numa estrutura semelhante à outra – descrita antes
-, mas atingindo maior altura, tornando o espaço ainda mais monumental.
Resta-nos a última divisão da casa, que corresponde ao “braço” este da planta em
“U”, que deste lado tem a função de quarto (39) [Fig. 224]. Este é, sem dúvida, o espaço
mais impressionante de toda a casa, por adoptar soluções únicas e pouco comuns. Comecemos pelo tecto, em masseira [Fig. 225], formando uma espécie de caixotões, preenchidos
por tábuas dispostas em sistema em “saia e camisa”, com forma octogonal dividida em
trapezóides, que se adequam à inclinação da cobertura, terminando num caixotão central,
dividido em dois, em que a madeira horizontal é decorada com motivos cravados nas tábuas. O tecto não é pintado, mantendo o aspecto escuro e austero da madeira, que é também utilizada no pavimento, onde as tábuas do soalho formam um padrão fora do comum,
subdividindo-o em quatro secções. Não fosse o forte impacto da madeira pura suficiente,
este quarto apresenta ainda a metade inferior das suas paredes revestida com azulejos Hispano-Mouriscos [Fig. 110], de aresta32,curiosamente iguais a uns existentes na Sé Velha, em
Coimbra. O resto da parede é pintado num tom amarelado, que torna o conjunto ainda
mais pesado visualmente. Este quarto tem aberturas em três das paredes, a nascente, a sul e
a poente, onde as janelas de sacada dão acesso à varanda direita da fachada principal. Tem
ainda uma porta que leva à zona abandonada da casa.

32
“As arestas eram filetes relevados de barro, resultantes da compressão de moldes de madeira,
sobre a superfície do biscoito cru, que continham o negativo do desenho ornamental finalmente desejado.”
(Gomes, 2011, p. 23)
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Fig. 111 - Caixilho degradado

Fig. 112 - Tecto danificado
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Ao longo da descrição da Casa de Cima, foram feitas algumas alusões ao estado de
conservação de vários elementos que a compõem. No entanto é importante compilar as
patologias observáveis de modo a definir quais os aspectos construtivos que devem ser restaurados ou substituídos na fase de projecto.
Relativamente ao exterior do edifício, este apresenta um estado de conservação razoável, com apenas algumas secções das fachadas demonstrando necessidade de restauro dos
blocos de pedra, ou reforço das argamassas usadas para o seu emparelhamento. A cobertura
encontra-se em bom estado, já que foi substituída nos anos 70. O que talvez necessite de
uma maior intervenção são os caixilhos das janelas [Fig. 111], em que a tinta que cobre a
madeira, de tom semelhante ao desta, está a descascar, deixando à vista uma estrutura em
madeira bastante deteriorada. Num estado semelhante está a grande maioria das portas
exteriores, muitas delas a precisar de substituição imediata, por já nem cumprirem a função
de encerrar o espaço interior. Estes elementos apresentam maior factor de ruína no Alçado
Norte, correspondente às traseiras da casa, maioritariamente nas aberturas correspondentes
ao piso térreo.
No interior, é precisamente no andar inferior que encontramos as áreas que mais
necessitam de reabilitação. Como já foi descrito em maior detalhe, o vigamento que constitui a laje do edifício, que está à vista neste piso, encontra-se praticamente em ruína em
quase todas as divisões, especialmente as correspondentes à Ala Nascente, assim como as
paredes divisórias e estruturais.
No andar nobre, na zona da Ala Nascente que anteriormente referimos como encerrada, em total desuso, os tectos [Fig. 112] e os pavimentos precisam todos de substituição, e as paredes de restauro dos materiais de revestimento. No resto deste piso, o que é
efectivamente utilizado pelos proprietários, os tectos e os pavimentos em madeira não se
encontram em risco de ruir, mas apresentam um aspecto frágil, desgastados pelo tempo, a
precisar de reabilitação. Algumas paredes apresentam sinais de humidade e fissuração, apesar
de se notar que há o cuidado de as pintar regularmente, já que se encontram, no geral, em
bom estado.
A casa não apresenta qualquer tipo de isolamento térmico, sendo muito fria durante
todo o ano, tornando difícil suportar o severo Inverno das Beiras. A espessura das paredes
ajuda na impermeabilização da casa, não deixando a humidade chegar à face interior das
paredes, mas pela falta de isolamento a água encontra outras formas de entrar, acabando por
se tornar uma habitação muito desconfortável nas estações frias.
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Fig. 113 - Plantas 1:2000 - Hipótese da evolução da envolvente
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IV HIPÓTESE DE EVOLUÇÃO
“(...) a casa não é um elemento estático” (Oliveira, 1992, p. 367)
É difícil de determinar a evolução construtiva [Fig. 113 e 114] de uma propriedade complexa como a Casa de Cima, especialmente não havendo registos fotográficos ou
escritos sobre o edifício. No entanto, há uma série de factores observáveis, através de uma
simples visita ao local, que podemos analisar para melhor compreender o desenvolvimento
dos volumes que agora compõem este terreno. É de deixar bem claro, que as afirmações
que se seguem nada mais são do que hipóteses, deduzidas através da observação baseada no
estudo efectuado no primeiro capítulo desta dissertação, que de modo nenhum pretendem
ditar verdades absolutas. Para além disso, é uma reconstituição meramente volumétrica, ou
seja, pretende apenas analisar o modo como os vários elementos que caracterizam a propriedade da casa grande de cima, foram sendo modificados, aumentados ou eliminados, ao
longo do tempo.
Começamos por supor quais as construções que existiriam no terreno antes da
Casa de Cima estar sequer em hipótese de ser construída, ou seja, antes do século XVIII.
Por apresentar claras semelhanças, ainda hoje, com uma casa rural típica da Beira Interior,
é provável que o volume que hoje corresponde à casa dos caseiros já existisse como casa
familiar independente, antes de ser apropriada pelos donos actuais. Da mesma maneira,
a parede que hoje pertence à cozinha parece, assim como a varanda em pedra que lhe é
adjacente e respectiva escada de acesso, ter sido também em tempos uma construção independente, agora anexada à casa nova. Esta conclusão resulta não só do modo como as pedras
estão emparelhadas no que supomos ser o resto da parede original, mas também da própria
orientação, não só dessa parede como da varanda, que não encosta à nova fachada da casa,
que lhe é perpendicular. Assim chegamos à possível planta do que seria esta zona antes do
século XVIII, em que existiam apenas estas duas construções num terreno algo acidentado,
sem muros a delimitar a propriedade, visto que esta
provavelmente não existia na altura.
No século XVIII, deu-se então a construção da Casa de Cima, que passou a ser uma
propriedade murada, que para além de conter os dois volumes pré-existentes, incluía também os estábulos a norte do terreno, uma construção que equivale ao remate do armazém
de lenha que hoje encontramos, no limite do muro a noroeste, um volume mais pequeno,
hoje adaptado a balneários e ainda o volume da garagem. Para além disso o terreno começava a ganhar forma, com muros e acessos que permitiam percorrer as diferentes cotas. É
fácil deduzir que a casa em si não tinha a mesma planta de hoje. Pela observação do desenho das paredes estruturais, supomos que o volume que contém a cozinha velha, a cozinha
nova, o quarto e casa-de-banho novos (na Ala Poente) não existia ainda, tal como, na Ala
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Séc. XVIII (Piso 0)

Séc. XVIII (Piso 1)

Séc. XVIII - XX (Piso 0)

Séc. XVIII - XX (Piso 1)

Séc. XX (Piso 0)

Séc. XX (Piso 1)

Fig. 114 - Plantas 1:1000 - Hipótese da evolução interior

A CASA DE CIMA

Nascente, a capela, a sala de jantar e a copa. Partimos então do pressuposto que o Alçado
Norte original da casa fosse a parede norte da caixa de escadas, um volume que sobressaía
na composição das traseiras, com a parede à sua esquerda correspondente ao nível da única
que hoje é rematada por um friso, que supomos original, e à direita pela que corresponde à
parede mestra que acompanha, a sul, todo o lado oeste do actual corredor principal, que na
altura começaria só onde esta última é intersectada por uma outra que lhe é perpendicular.
Daqui para a frente a evolução da Casa de Cima torna-se difícil de datar, por isso
iremos apenas supor em que situação estaria quando a sua cobertura foi substituída no final
dos anos 70, altura em que teria obrigatoriamente de ter a composição volumétrica actual.
Deste modo, supomos que, até à data de substituição do telhado, se deram os seguintes
acontecimentos, não necessariamente por esta ordem: terá sido anexada a pequena casa que
hoje corresponde à cozinha antiga, tendo esta sido em parte demolida e transformada na
cozinha principal da casa com uma enorme chaminé, que seria conectada ao resto da construção pelo novo volume, anexado à fachada traseira formando o novo Alçado Norte que
incluía a copa, a sala de jantar e a área que lhes é até hoje equivalente no piso térreo. Terá
sido construído um pequeno volume adjacente este alçado, que corresponde hoje à instalação sanitária da Ala Nascente e acrescentado o volume da capela e correspondente espaço
no piso inferior, por sua vez agora ligada por um muro à casa dos caseiros. Foi também
construído o pátio das traseiras, assim como o resto dos estábulos, o toldo que hoje serve
de armazém de lenha adjacente ao pequeno volume que abriga actualmente os balneários
e o corpo da garagem. Por sua vez, terá sido destruída a pequena edificação pré-existente
adjacente ao muro exterior, a noroeste do terreno.
Seguramente depois destas intervenções, foi acrescentado, na Ala Poente, o volume
correspondente ao remate do corredor principal, que contém o quarto, casa-de-banho e
cozinha novos, e provavelmente foi nesta altura feito o restauro da sala de estar que em
planta corresponde ao remate do corpo oeste do desenho em “U”.
Finalmente, é no final do século XX, resultado de um projecto de arquitectura que
visava transformar a Casa de Cima em turismo de habitação - nunca levado a cabo na sua
integridade - que irá decorrer a construção da piscina e reabilitação do edifício onde são
os balneários, dos muros que ligam este volume ao pátio das traseiras, e ainda do alpendre
e respectivos elementos decorativos, que servem de zona de recepção na entrada no Alçado
Poente do edifício.
Considero importante frisar novamente o carácter hipotético destas afirmações, e
referir ainda que este é apenas um resumo daquilo que pode ter sido a complexa evolução
da construção da Casa de Cima. Esta análise ajuda no processo de selecção dos elementos
realmente essenciais do caso em estudo, o que auxilia no processo criação de uma intervenção coerente com o seu desenvolvimento ao longo do tempo, melhorando a sua qualidade.

113

CAPÍTULO 3
PROPOSTA DE REABILITAÇÃO

115

PROPOSTA DE REABILITAÇÃO

A Casa de Cima é uma habitação do século XVIII, num estado de conservação razoável, e com dimensões consideráveis. Encontra-se numa zona central da vila de Aguiar da
Beira, que por sua vez é uma localidade importante do distrito da Guarda, com uma série
de pontos de potencial interesse para o turismo da região. Fazem parte desta lista, por exemplo, o largo dos monumentos, já descrito nesta dissertação, onde figuram o pelourinho, a
torre e a fonte ameada, assim como as várias capelas espalhadas pelo distrito. Nas proximidades de Aguiar encontramos ainda uma série de antas e dolmens do período Neolítico (na
freguesia de Carapito) e ainda um complexo de águas termais, as Caldas da Cavaca, com
grande afluência, especialmente na altura do Verão. Como centros urbanos mais próximos
temos as cidades de Viseu e da Guarda.
Aguiar da Beira não se encontra propriamente localizada num grande centro turístico, é o seu carácter tradicional que desperta maior interesse. Considero que é um local
propício a um equipamento de turismo rural, por apresentar um ambiente típico de uma
vila beirã: calmo, tranquilo e sem a azáfama das grandes cidades. Chama pelo turista de fimde-semana, a quem basta pegar no carro e rumar ao Norte Interior, para uma pausa na sua
vida atarefada do dia-a-dia urbano.
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Fig. 115- Paço de Calheiros, turismo de habitação

Fig. 116 - Torre de Palma, wine hotel
© Do mal o menos

Fig. 117 - Paço de Pombeiro, hotel rural
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I. TURISMO RURAL
Actualmente tem-se vindo a verificar um crescente interesse pelo turismo em espaços rurais, sendo que este chega mesmo a competir com o turismo balnear, já que tem a
vantagem de poder ser utilizado todo o ano. São vários os factores que contribuíram para
o crescimento da procura por este género de equipamento, por exemplo o cada vez maior
interesse no património arquitectónico português, que tem recentemente levado à requalificação de muitos espaços inseridos no meio rural, assim como o melhoramento das redes
viárias que facilita o acesso a zonas mais remotas.
A questão que provavelmente mais impulsiona este tipo de turismo é a busca pela
autenticidade. Há cada vez mais uma valorização do que é nosso, do que marca a história
dos portugueses, quer ao nível da arquitectura, da gastronomia ou dos costumes de cada
região, incluindo as festas tradicionais, as roupas, os eventos religiosos, etc.
“São empreendimentos de turismo no espaço rural os estabelecimentos que se
destinam a prestar, em espaços rurais, serviços de alojamento a turistas, dispondo para o
seu funcionamento de um adequado conjunto de instalações, estruturas, equipamentos
e serviços complementares, tendo em vista a oferta de um produto turístico completo e
diversificado no espaço rural.” (Portaria nº 937/2008)
Segundo a Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR),
existe uma série de características que um espaço teve ter para poder ser considerado um
local de turismo rural, são elas: estar situado num espaço rural e ter uma ligação significativa
às suas tradições e costumes; atender às actividades desenvolvidas na zona, disponibilizando
uma série de actividades e serviços que se relacionem com elas; ter as características arquitectónicas e materiais típicas da região; ser sustentável, utilizando os recursos da região
contribuindo para o seu desenvolvimento, não descaracterizando a zona; ser de carácter
familiar e gerido de acordo com a tradição de acolhimento de cada comunidade. Resumidamente, deve inserir-se no contexto da região onde está construído, não perturbando a
tradição local.
É essencial distinguir o conceito de Turismo de Habitação [Fig. 115] (TH) do de
Turismo no Espaço Rural (TER), ambos regulamentados pelo Decreto de lei nº 15/2014.
A principal diferença é que, o primeiro, implica a habitação permanente dos proprietários
no local, havendo normalmente uma área reservada para esse efeito, já o segundo é destinado apenas ao alojamento de turistas.
É ainda importante referir que existem vários tipos de Turismo Rural: a casa de
campo33; o agro-turismo34 e o hotel rural35, categoria em que acreditamos vir a inserir-se a
33
“São casas de campo os imóveis situados em aldeias e espaços rurais que prestem serviços
de alojamento a turistas e se integrem, pela sua traça, materiais de construção e demais características, na arquitectura típica local.” (Portaria nº 937/2008)
34
“São empreendimentos de agro-turismo os imóveis situados em explorações agrícolas que
prestem serviços de alojamento a turistas e permitam aos hóspedes o acompanhamento e conhecimento da
actividade agrícola, ou a participação nos trabalhos aí desenvolvidos, e acordo com as regras estabelecidas pelo
seu responsável.” (Portaria nº 937/2008)
35
“São hotéis rurais os hotéis situados em espaços rurais que, pela sua traça arquitectónica e
materiais de construção, respeitem as características dominantes da região onde estão implantados, podendo
instalar-se em edifícios novos que ocupem a totalidade de um edifício ou integrem uma entidade arquitectónica única e respeitem as mesmas características.” (Portaria nº 937/2008)
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Fig. 118 - Paço de Pombeiro

Fig. 119 - Projecto, EZZO

Fig. 120 - Paço de Pombeiro após a execução do projecto
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Casa de Cima, que tem como bons exemplos o caso da Torre de Palma [Fig. 116], em Monforte, do arquitecto João Mendes Ribeiro, e o Paço de Pombeiro [Fig. 117], em Felgueiras,
dos arquitectos EZZO, que iremos desenvolver mais aprofundadamente a seguir.
II. O CASO DO PAÇO DE POMBEIRO
O Paço de Pombeiro de Riba Vizela [Fig. 118], situado na freguesia de Santa Maria
de Pombeiro de Riba Vizela, no concelho de Felgueiras, é uma casa-torre que data do século XII, mais especificamente do ano de 1163 e foi fundada por Dom Reymão Paez de Riba
Vizela. Mais tarde, em 1610, o senhor da casa da altura decide demolir a metade superior da
torre, de modo a construir uma sala adjacente, passando o edifício a inserir-se na categoria
de casa-torre em que a ala residencial se encontrava adossada à torre (tipo 1), configuração
que mantém até hoje. Não é de estranhar que seja construído em granito e coroada por
merlões chanfrados e algumas gárgulas em três das suas fachadas, que delimitam um telhado
de quatro águas, coerente com a aparência das primeiras torres medievais.
O edifício de planta em “L” tem três pisos, exceptuando no local onde se faz a entrada para a casa, a oeste, através de uma plataforma elevada em granito, onde encontramos
também o brasão da família Melo. Existe um outro acesso, de serviço, efectuado através de
um percurso elevado nas traseiras. Os alçados denotam diferenças de nível no terreno, isto é,
a fachada principal, a sul, que dá acesso directo à rua, é de piso e meio, já os alçados laterais
e o das traseiras são constituídos por três pisos. As janelas em todos os alçados são abertas
maioritariamente nos pisos superiores, numa malha regular e do tipo guilhotina.
As maiores semelhanças, em termos de pré-existência, entre o Paço do Pombeiro
e o objecto em estudo nesta tese são a nível material. Esta casa-torre em granito aparente,
partilha ainda as paredes rebocadas no interior, a cobertura em telha de barro assente em
estrutura de madeira, tectos em madeira (ainda que se encontrem alguns estucados), pavimentos em madeira ou mosaico, caixilharia de madeira pintada e ainda grades em ferro
forjado.
Em 2005 foi realizado um projecto [Fig. 119], entretanto executado, pelo grupo
EZZO, de modo a transformar o Paço de Pombeiro num turismo de habitação, com capacidade para alojar 22 pessoas, e ainda uma série de salas de apoio e uma piscina. Apesar
de não se inserir na categoria de Turismo no Espaço Rural, mas sim na de Turismo de
Habitação, já que, neste caso, o proprietário continua a viver no local, este complexo tem
consideráveis semelhanças com o da Casa de Cima, a mais notável o facto de serem ambas
constituídas por uma casa principal, uma casa destinada aos caseiros e uma série de outras
pequenas construções à volta.
Mas aquilo que torna este caso extremamente proveitoso para esta dissertação é o
projecto de reabilitação [Fig. 120], já que demonstra objectivos muito semelhantes na intervenção nos diferentes elementos.
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Fig. 121 - Perfil - Fachada principal e casa dos caseiros

Fig. 122 - Perfil - Casa principal e novo edifício

Fig. 123 - Quarto no novo edifício
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Começando pela casa principal, apesar do uso diferente, já que, no caso do Paço,
parte deste edifício é destinado ao proprietário, facto que não acontece na Casa de Cima,
a intervenção prende-se apenas no restauro das fachadas, novas instalações sanitárias e algumas adaptações de funções no interior. A ideia de preservar a identidade do edifício é
essencial nesta proposta, e das mais importantes para o presente trabalho.
A antiga casa dos caseiros [Fig. 121] foi adaptada para incluir uma sala de pequenos
-almoços no piso térreo e um apartamento no piso superior, um programa semelhante ao
que se pretende para os anexos da Casa de Cima.
Foi requalificado todo o espaço envolvente, por sua vez inserido numa propriedade
de 10 hectares, maioritariamente ocupado por vinhas, criando novos muros que geram
percursos que interligam as várias dependências, inserindo-se perfeitamente na paisagem,
demonstrando grande preocupação com a coerência da intervenção, um aspecto muito
importante no desenvolvimento neste tipo de projecto.
Finalmente, uma outra semelhança com o projecto que iremos descrever a seguir, é
a criação de um edifício anexo à casa mãe [Fig. 122] com seis suites, que servirá de apoio à
casa mãe. Este novo edifício, todo construído em betão, é dotado de uma textura peculiar e
um tom avermelhado que pretende aproximar-se da cor da terra encontrada nas escavações
efectuadas, e que combina com os caixilhos da casa principal. A construção, perpendicular
à casa principal, encontra-se a uma cota inferior que o resto do edificado, misturando-se na
paisagem como se dela fizesse parte. A piscina encontra-se na cobertura plana relvada deste
novo edifício. Os percursos em saibro levam às entradas individuais de cada uma das seis
suites, por sua vez marcadas por corpos semelhantes a pequenas torres, que em conjunto
formam uma fachada que lembra, em alçado, o remate de uma torre medieval e aproximam
o visitante da envolvente, nunca permitindo esquecer o meio rural em que se insere este
conjunto.
O interior dos quartos [Fig. 123] está dividido em três zonas distintas: a zona de
estar, por onde é feita a entrada, virada a nascente, para os campos, com um grande envidraçado, a zona de dormir, separada da anterior por uma parede a meia altura, que esconde
também uma instalação sanitária e o pátio interior para onde ambos estão virados. Deste
modo é conferida maior protecção às zonas mais privadas, não deixando o quarto de usufruir das vistas privilegiadas para a paisagem natural.
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Fig. 124 - Planta vermelhos e amarelos 1:1000 - Piso 0

Fig. 125 - Planta vermelhos e amarelos 1:1000 - Piso 1
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III. PROJECTO DE REABILITAÇÃO DA CASA DE CIMA36
A proposta de transformar a Casa de Cima num equipamento de turismo não é
uma novidade. Em 1996 foi inclusivamente feito um projecto de recuperação, pelos arquitectos João Gonçalves da Cunha e João Rei, de modo a criar um turismo de habitação
em Aguiar da Beira que nunca chegou a ser concretizado, apesar de ter sido aprovado pela
Direcção Geral do Turismo.
Se há vinte anos atrás o edifício em questão já precisava de uma intervenção considerável, especialmente a nível construtivo, o passar do tempo só tornou essa necessidade
mais urgente, sendo que existe uma série de mudanças e melhoramentos a serem feitos, de
modo a garantir uma adaptação eficaz e segura à sua nova utilização. O que se propõe aqui é
uma manutenção dos elementos vernaculares mais marcantes do edifício, ao mesmo tempo
adaptando-o à sua nova função. É mantida a dicotomia interior-exterior, preservando-se a
carapaça austera e monumental da casa, mas melhorando consideravelmente as condições
de conforto no interior. Ao mesmo tempo é procurada uma maior simetria em planta, de
modo a regressar ao desenho regrado das plantas em U do século XVIII. As paredes entruturais são mantidas, havendo uma série de demolições de paredes divisórias para melhor
aproveitar o espaço interior. A configuração do espaço exterior é consideravelmente alterada [Fig. 124 e 125].
A nível de funções, este hotel rural será dotado de seis quartos na casa principal,
apoiados por três salas de estar, uma zona de refeições dedicada apenas aos pequenos-almoços e ainda o restaurante, que ocupa o piso térreo, e um bar na antiga casa dos caseiros,
ambos de utilização pública. Estes últimos são equipamentos que permitirão á propriedade
manter-se em funcionamento em época baixa, de modo a não sofrer demasiado com a
sazonalidade deste tipo de turismo. É por este motivo também que a casa é dotada de uma
sala de conferências, mais uma vez alargando o espectro de potenciais utilizadores. Fora do
edifício principal, nos anexos que antes serviam de estábulos, propõe-se uma adaptação a
seis pequenos apartamentos, dotados de cozinha e todos os equipamentos necessários para
a utilização independente da casa. É junto a estes que se propõe ainda a construção de uma
nova estrutura que albergará uns balneários e um pequeno bar de apoio à nova piscina.
A proposta desta dissertação recai não só sobre o edifício principal, a casa, mas
também sobre toda a área envolvente, delimitada pelos muros da propriedade [Fig. 126].
Considerando que o contexto é tão importante como a obra em si é pelos novos percursos
e acessos que começa a descrição deste projecto, para melhor entender a relação com o
exterior, com a casa e os seus equipamentos e ainda as relações entre cotas que ligam todos
esses elementos.

36

Este subcapítulo deve ser lido com a consulta dos desenhos nos Anexos 18-43
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Fig. 126 - Planta aérea 1:1000

Fig. 127 - Perfil 1:1000 - Fachada principal

Fig. 128 - Perfil 1:1000 - Fachada lateral (Poente)

Fig. 129 - Perfil 1:1000 - Fachada lateral (Nascente)
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A ENVOLVENTE
Comecemos pela entrada pedonal principal da propriedade, um portão virado a sul,
que rasga o muro de granito, abrindo para uma perspectiva privilegiada da fachada principal
da Casa de Cima [Fig. 127]. No espaço entre a casa e o muro que serve de limite ao terreno
temos uma malha regular de oliveiras (com cinco a seis metros de altura), num pavimento
em saibro, que conferem alguma privacidade às divisões da casa viradas a Sul. Seguindo por
um caminho que contorna esta fachada do edifício, em lajetas de betão rebocado de branco
a contrastar com as paredes exteriores da casa e reforçando a dureza do granito, chegamos à
porta principal de acesso à casa, ladeada pelos acessos ao restaurante e a entrada de serviço,
para a cozinha. Este percurso continua a contornar a casa a oeste chegando até às cotas mais
altas das traseiras.
Tendo em conta que, dentro dos limites da propriedade, o terreno vai desde a cota
789,5m até à cota 792,5m, era necessário transformar as ligações entre elas, de ambos os
lados do edifício, num percurso estimulante e com algum propósito. Qual o objectivo de
contornar a casa para chegar às traseiras do terreno? Os dois percursos criados têm carácter
muito distinto, ainda que ambos mantenham uma função pertinente.
No lado Poente [Fig. 128] temos o acesso rodoviário, em que os veículos fazem a
entrada na propriedade por um portão paralelo à fachada principal da casa, mas virando
imediatamente à esquerda, onde se encontra uma zona de estacionamento em gravilha.
Este espaço está conectado ao resto pelo percurso referido anteriormente, que começa
no portão principal a sul, passa pelos principais acessos ao interior da casa e segue, sempre
junto às paredes exteriores, transformando-se em escadas e levando-nos ao segundo nível
do terreno (791m), onde se encontra então a zona de estacionamento. Daqui o caminho
transforma-se numa rampa que nos leva à cota superior (792,5m), a que se encontra todo
o terreno a partir daqui. A separar este nível do anterior temos o muro em granito que já
existia ali, agora com mais altura para vencer a diferença maior de cotas. Alcançamos então
a zona oeste do terreno, onde se mantêm as árvores de grande porte, dando uma atmosfera
de floresta cerrada, que ladeia toda a nova zona da piscina. É aqui também que continua a
haver o acesso lateral à Ala Poente e à antiga cozinha, agora sala de refeições.
Seguindo pelo lado Nascente [Fig. 129] do terreno, o percurso é definido por saibro
no pavimento, mantendo um aspecto de caminho natural, limitado por relva, onde serão
plantadas novas árvores, semelhantes aos pinheiros que ainda fazem a orla interior do muro
que limita a propriedade, em granito. Chegamos ao nível do pátio das traseiras (791m) e
encontramo-lo à esquerda, ladeado pela antiga casa dos caseiros que mantém as suas paredes exteriores em granito, mas é rematada por uma nova cobertura em telha de canudo
de barro. Aqui propõe-se um bar (44) no piso superior, com acesso pelas escadas exteriores
originais, em granito, apoiado por uma esplanada no pátio e de acesso público. Já não existe
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Fig. 130 - Alçado Sul 1:500 - Estábulos

Fig. 131 - Corte Longitudinal 1:500 - Estábulos

Fig. 132 - Corte Longitudinal 1:500 - Estábulos
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Fig. 133 - Planta Piso 0 1:500 (Funções) - Estábulos
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nenhuma barreira entre este pátio e o percurso, sendo agora uma área continua, com o mesmo pavimento, que vai desde o extremo oeste da esplanada proposta até ao portão lateral de
acesso à propriedade, a nordeste. Este é ladeado pelos mesmos muros de antes: um, à direita,
transformado num banco em betão rebocado de branco; o outro, à esquerda, em granito,
interrompido por umas escadas de acesso à cota superior (792,5m).
A partir daqui encontramo-nos naquilo que foi um descampado que separava os
estábulos da casa mãe, que agora é um jardim com árvores de porte médio, delimitado por
um muro branco com 1m de altura, à volta do qual se desenvolvem vários percursos. Em
direcção a norte está um caminho em gravilha que nos leva aos apartamentos nos antigos
estábulos em granito, e acaba na zona da piscina, junto aos novos balneários (51) e bar (54),
no seguimento dos quais encontramos um acesso ao exterior da propriedade. Em direcção
a oeste, o percurso é ladeado a sul por um muro que nos separa da cota inferior do pátio das
traseiras, para onde há um acesso junto ao corpo da antiga cozinha, e chegamos também à
zona da piscina. Aqui o pavimento é em madeira, de modo a distingui-la das diferentes áreas
que a limitam: a vegetação intensa a oeste, o novo anexo em betão rebocado de branco a
norte, o jardim murado a este e a casa mãe, em granito, a sul.
É de salientar que o muro que faz o limite da propriedade é em granito, tendo sido
retirada a grade que anteriormente o completava, e aumentada a sua altura, de modo a
conferir mais privacidade ao hotel. Todos os muros pré-existentes que foram aproveitados
mantêm o material original, o granito , sofrendo restauro da pedra e quase sempre um aumento na altura. Os novos muros são todos contruídos em betão rebocado de branco, de
modo a ser clara a diferença entre o novo e o reabilitado, exacerbando a imponência dos
blocos de granito.
Os anexos do terreno, que anteriormente albergavam o gado, serão recuperados,
de modo a serem transformados em seis apartamentos (45-50) [Fig. 130, 131, 132 e 133].
Passam a utilizar o granito como material único na fachada, para além dos caixilhos e portas
em madeira. Terão todos a mesma altura, duas águas e a cobertura em telha de canudo em
barro, sustentada por uma estrutura nova de asnas em madeira de castanho, semelhante à
original. No interior o pavimento será também em madeira e as paredes revestidas em gesso
cartonado, de modo a melhorar o desempenho térmico dos espaços. As portas em vidro
terão todas portadas em madeira pelo exterior, e são criadas novas aberturas nas fachadas
a sul, de modo a iluminar os quartos. No entanto, a maior parte da iluminação será feita
através das aberturas a sul, já que as caixas em madeira que encerram as instalações sanitárias
e separam as zonas de dormir das zonas de estar, não chegam, em altura, até à cobertura,
permitindo uma iluminação de todo o apartamento, ainda que indirecta. O corpo mais a
nascente do conjunto, conserva os muros exteriores e alguns dos interiores dos estábulos
originais, mantendo o carácter vernacular da construção. É construído um novo anexo,
adjacente aos anteriores, com a mesma configuração, mas em betão rebocado de branco,
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de modo a diferenciar-se do pré-existente, seguindo a lógica material dos muros novos e
antigos.
Todo o desenho da envolvente, entre muros, da Casa de Cima, é uma tentativa contemporânea de recriar a importância dada ao jardim da casa típica barroca, e ainda que seja
incomparável ao desenho e requinte do mesmo, observa-se uma clara sucessão de soluções
diferentes, que resultam num percurso com vários momentos diversificados que transmitem
diferentes experiências ao utilizador, à medida que este se vai embrenhando na propriedade.
Em conclusão, das construções pré-existentes anexas à Casa de Cima, são mantidas
e recuperadas as correspondentes aos antigos estábulos e à casa dos caseiros, assim como
três dos muros que fazem a divisão entre cotas, e são demolidos a garagem, os balneários, a
piscina, os muros do pátio interior e os que lhe eram adjacentes.
A CASA EXTERIOR
O edifício principal na propriedade mantém a sua materialidade exterior: o granito
nas paredes, com a pedra limpa e substituída nalgumas zonas de maior degradação; a madeira nas portas e nos caixilhos, sendo que estes últimos passam a ser apenas de uma folha e
sem quadricula, com portadas pelo interior, de modo a aumentar a qualidade da iluminação
natural (o motivo pelo qual não é utilizado um caixilho com sistema em guilhotina, aquele
que se acredita ter sito o original em toda a casa, tem a ver com o desempenho energético,
já que, nesta solução, não é possível a utilização do vidro duplo. Este foi dos poucos casos em
que se sacrifica a tentativa de regresso ao tradicional, a favor das necessidades contemporâneas); e o metal nas guardas das varandas, restauradas e agora revestidas com uma camada de
tinta preta, de modo a esconder a possível degradação que advém do clima drástico da região. A maior mudança na imagem do edifício será a proposta de uma nova cobertura, que
virá substituir a actual em telha de cimento, regressando ao seu material original, a telha de
canudo em barro. Também as três chaminés, anteriormente em alvenaria de tijolo, tomam
nova configuração, agora em alvenaria de pedra – granito – coerente com o material usado
na grande chaminé que domina a cobertura nas traseiras.
Definidos os materiais, é importante salientar as mudanças propostas em cada um
dos alçados, que advêm maioritariamente das alterações feitas no interior a nível de funções.
Começando pelo Alçado Sul [Fig. 134], as aberturas do piso superior mantêm-se inalteradas, já no piso térreo são feitas várias mudanças. Os dois pares de portas nos extremos são
transformadas em janelas de sacada, para uma melhor iluminação no interior, já a janela
que ladeava a porta principal do lado direito é transformada numa porta, coerente com a
sua abertura simétrica, do lado esquerdo da entrada principal, consistindo numa porta de
madeira nova, mas semelhante em configuração à que anteriormente ali se encontrava. A
porta principal é a única que permanece de duas folhas, com a configuração original, mas
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servindo agora de portada a um segundo pano de portas em vidro, que irão iluminar a recepção, uma divisão demasiado sombria para a sua função. Fazem ainda parte desta fachada
um segmento virado a este, em que as duas grandes aberturas são fechadas com vidro e
portadas em madeira com aberturas, de modo a ventilar a zona da lavandaria, e um outro
virado a oeste, em que se mantêm as aberturas originais, havendo substituição da porta por
uma nova, de configuração igual à anterior.
No Alçado Poente [Fig. 135] são retiradas as duas pequenas aberturas do piso térreo, devido a um acerto nas cotas do terreno, e é aumentada uma das janelas de modo a
ser coerente com o desenho da fachada, quer no interior, quer no exterior. A porta lateral
de acesso passa a ser em vidro, mais uma vez para uma melhor iluminação interior, e as
aberturas que correspondem à antiga cozinha têm a caixilharia de alumínio substituída por
uma em madeira, diminuindo a dimensão da janela para as dimensões de todas as outras no
edifício. É de notar que o emparelhamento da pedra neste corpo mantém o aspecto rústico, diferenciando-se de todo o resto da construção, não deixando dúvidas de que este é o
elemento mais antigo de toda a casa.
O Alçado Norte [Fig. 136] será aquele que sofrerá uma maior transformação. Começando nas aberturas mais a poente, que eram mais longas que as restantes e apresentavam
caixilharia em alumínio, e agora sofreram as mesmas alterações que a janela da cozinha antiga na fachada anterior: construídas em madeira e com um novo desenho coerente com o
resto do alçado. Para além disso a abertura correspondente ao corpo da cozinha transformase em duas, de modo à iluminação interior não perder qualidade, e a porta virada a nascente
que antes dava acesso ao pátio passa a ser uma janela. No troço mais continuo do alçado
o piso superior mantém as mesmas aberturas, sendo criado, no piso térreo, um conjunto
de janelas que lhe corresponde, estas com menos altura, como se fossem intersectadas pelo
terreno. Na área da fachada mais recuada, a mais antiga do conjunto, é retirado o anexo deixando mais do alçado original à vista, onde se continua o friso pré-existente. É aberta uma
nova janela em que se recria a cantaria da que já lá estava, de modo a atribuir a esta secção
um aspecto diferenciado, por fazer parte da fachada antiga. Já no piso inferior, as aberturas
que lhe correspondem seguem a lógica das do troço anterior, sem cantaria. Na parte desta
fachada virada a oeste abrem-se duas novas janelas no piso térreo, correspondentes às do
piso superior, que ladeiam uma porta em vidro com acesso ao restaurante. Esta e uma outra
parede paralela a ela, virada a este, em conjunto com o troço mais antigo da fachada, limitam
uma pequena área a uma cota inferior em relação ao resto do pátio das traseiras.
No Alçado Nascente [Fig. 137] o andar nobre também se mantém inalterado, sendo
criadas quatro novas aberturas no piso térreo, correspondentes às pré-existentes do piso superior. Esta fachada deixa de ter o muro contiguo que fechava o pátio das traseiras, passando
a terminar no limite do corpo correspondente à divisão que no passado terá tido função de
capela.
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A CASA INTERIOR [Fig. 138]
No interior propõem-se várias alterações a nível construtivo. A estrutura geral
mantém-se: as paredes estruturais em pedra e a estrutura do telhado e do pavimento em
madeira, ainda que se proponha que estas últimas sejam totalmente substituídas e reforçadas.
As estruturas em betão, correspondentes às alterações feitas recentemente, voltarão a ter
constituição original, em madeira. O pavimento, em vez assentar directamente sobre as
vigas, passa a ter uma subestrutura de sarrafos de madeira, com espaço para isolamento
acústico e térmico nalguns locais, e será em tábuas de madeira de castanho. As portas interiores serão todas substituídas por umas do mesmo material que o soalho, e as paredes
divisórias [Fig. 139], de estrutura em madeira mantêm apenas a moldura original, passando
a ser revestidas com gesso cartonado, assim como todas as paredes em pedra, uma solução
que permite um isolamento térmico eficaz de todo o interior da casa. Os tectos em madeira
serão todos recuperados, nalguns casos reconstruídos até noutras divisões, com acabamento
de tinta branca. O branco das paredes e tectos e o castanho escuro da madeira nos pavimentos, nas portas e nos caixilhos, farão a imagem interior do edifício, captando a nova luminosidade que entra agora pelas janelas. No caso das instalações sanitárias, estas passam a ser
todas revestidas com mosaico hidráulico nas paredes e nos pavimentos, e gesso cartonado
no tecto. Propõe-se manter as várias lareiras que se encontram pela casa, ainda que muitas
tenham apenas carácter decorativo.
O andar térreo [Fig. 140] será adaptado à função de restaurante [Fig. 141], com
acesso tanto pelo exterior, como através do interior do hotel. Será dotado também de uma
cozinha (9-11), com armazém (13) e lavandaria (14), e ainda de instalações sanitárias (6)(7).
Os tectos aqui mantêm a estrutura em madeira à vista, mas restaurada e pintada de branco, a
não ser no caso das instalações sanitárias e da lavandaria, em que se utiliza o gesso cartonado,
e a divisão que constitui a nova recepção (1) [Fig. 142] do hotel, que mantém o tecto em
madeira, com o mesmo desenho mas agora branco. O pavimento é em soalho de madeira
de castanho, excepto na cozinha e nas instalações sanitárias, em que se utiliza o mosaico
hidráulico. Para além das paredes brancas, existe uma em pedra à vista, que divide a zona de
chegada (2), dotada de um bar, a sala maior do restaurante (3). Esta sala, em conjunto com
outras duas (4)(5) mais privadas com acesso ao pátio exterior, preenche a Ala Nascente do
piso inferior, agora transformada numa enorme divisão continua. Também na Ala Poente,
onde se encontram os serviços, é gerada uma continuidade entre os espaços, havendo apenas divisão das áreas que dela necessitam, como a lavandaria e o frigorífico (12). Estas duas
alas são separadas pelo corpo de escadas e ligadas por uma copa a norte, com acesso ao piso
superior, e pela recepção a sul. Esta última consiste na recepção do hotel, agora iluminada
por grandes portas em vidro e dotada de um elevador de acesso ao piso superior e um balcão - ambos em madeira e com continuidade material no andar nobre - a ladear a grande
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escadaria em pedra. Este elemento será agora despido no seu corrimão em ferro e granito,
passando este a ser quase invisível, em vidro. A pedra dura e sombria do pavimento é amenizada pelas grandes paredes e tecto de masseira brancos, que reflectem a luz que agora entra
pelas enormes janelas que abrem para a copa.
No andar nobre [Fig. 143] a distribuição continua a ser feita pelo mesmo corredor
que culmina na caixa de escadas, ainda que com algumas diferenças importantes. Cria-se
agora, tanto a nascente como a poente, uma zona de chegada depois das escadarias, um pequeno átrio (17) (33), mais largo que os corredores, separada deles por um pano de parede
em madeira de modo a dissimular o desfasamento que estes apresentam um em relação ao
outro, e gerando uma simetria em planta que não era possível na composição original.
Este átrio liga, a sul, em ambas as alas, às salas de estar que lhes correspondem: a
que tinha anteriormente função de quarto (18), cujo novo desenho do tecto corresponde
ao de uma antiga sala na Ala Nascente (no átrio a poente (17)); e a antiga biblioteca (34),
que preserva não só a função como o desenho do tecto (no átrio a nascente (33)). Entre
estas duas divisões encontramos uma sala central (16), separada da caixa de escadas por uma
parede pré-existente mas agora revestida a madeira, material que continua para o interior,
emoldurando a entrada da divisão e constituindo o elevador à direita e um arrumo à esquerda, duas caixas, com as mesmas dimensões, que não chegam a alcançar o tecto original
em sistema de “saia e camisa”, e que reforçam a ideia de centralidade desta sala, que acaba
por funcionar como recepção das que lhe são adjacentes.
Do lado norte do átrio poente (17), temos acesso às instalações sanitárias (28)(29),
com pavimento em mosaico hidráulico e tecto em gesso cartonado, e que resultam da
demolição dos antigos arrumos, enquanto que no seu simétrico, a nascente (33), abrem-se
duas portas para uma sala de conferências (32), com o desenho do tecto em masseira original. A ligar as duas alas a norte, está agora uma sala de apoio à área de conferências (31),
com passagem para uma nova copa (30) com acesso à antiga cozinha, agora sala de refeições (26), que permite que a cozinha do restaurante, no piso térreo, possa servir também o
piso superior. Esta é dotada de um novo tecto, com a mesma estrutura do antigo, mas de
dimensões menores de acordo com o tamanho da nova divisão, resultante da supressão de
um corredor a poente.
Depois deste átrio, que serve como uma espécie de núcleo à volta do qual se distribuem as áreas comuns do hotel, desenvolvem-se então os corredores que dão acesso aos
quartos, a área mais privada. Estes mantêm sempre a estrutura do tecto que era a mais comum nos locais de passagem, o tecto em esteira simples.
Na Ala Poente, onde é feito também o acesso à sala de refeições (26), propõem-se
três quartos, todos dotados de instalações sanitárias privadas (20)(21)(25). Um a norte (24), de
dimensões consideravelmente mais reduzidas que os outros, correspondente ao quarto mais
recente da construção antiga, apresentando uma versão mais simplificada do tecto original e
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duas janelas viradas a poente. Os outros a sul, o primeiro (19) preservando a antiga função da
divisão, assim como a estrutura do tecto original e as aberturas a sul, duas janelas de sacada
com acesso a uma varanda. E finalmente o segundo , o maior do conjunto, constituído por
uma zona de vestir (23) - que era anteriormente um quarto –, orientada a poente, para onde
se estende a zona de banho, e uma zona de dormir (22), anteriormente com função de sala
de estar e instalação sanitária, com aberturas a poente – uma destas aumentada em altura -,
a sul e a nascente, estas últimas com acesso à mesma varanda do anterior, agora dividida para
maior privacidade. Os dois espaços que formam este módulo mantêm os tectos originais e
é de notar que, nesta configuração de quarto [Fig. 144], que se irá repetir na Ala Nascente,
a zona de banho da área de vestir é delimitada, no chão e nas paredes, pelos azulejos mudéjares encontrados num dos antigos quartos da casa, restaurados.
Na Ala Nascente, o corredor de acesso aos três quartos propostos é alargado para
norte, aumentando a qualidade do percurso. A subdivisão para lá deste é, no entanto, mantida a norte e alterada a sul, de modo a dotar todos os quartos de instalações sanitárias
próprias (36)(37)(42) e reforçando a simetria do edifício em planta. O quarto a norte ocupa
uma área que correspondia a um pequeno quarto, onde se propõe uma instalação sanitária,
uma sala de jogos, ocupada no projecto pela zona de vestir (40), e a capela, agora área de
dormir (41). São replicados todos os tectos originais destas divisões, segundo as novas dimensões, excepto o da primeira, seguindo a lógica de todas as outras com a mesma função.
Os dois quartos a sul (35) (38-39) apresentam a mesma configuração do conjunto a poente,
sendo que, no maior dos dois, o tecto é novo na zona de vestir (39), por ter correspondido
em tempos a duas pequenas divisões de passagem, e mantido na estrutura e cor originais da
madeira na área de dormir (38), o único caso em que o branco não é preferido devido ao
seu bom estado de preservação, mas sobretudo à sua autenticidade.
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CONCLUSÃO
É sinal de uma evolução muito positiva das mentalidades, o crescente interesse pela
reabilitação do património arquitectónico civil em Portugal. Há, no entanto, que ter em
conta uma série de factores essenciais para uma melhor recuperação desse património, de
modo a evitar uma intervenção desregulada, que resulta numa total descaracterização da
arquitectura tradicional do nosso país. Para isso, torna-se essencial uma análise específica do
contexto e da sua evolução, assunto exaustivamente abordado nesta dissertação.
Foi através do conhecimento das tradições eruditas e populares, passando pelo método construtivo associado a cada uma delas, que foi possível compreender o modo como
este edifício se nos apresenta hoje. A partir daí foi possível a realização detalhada dos desenhos de levantamento, um registo importante na história da vida deste edifício, e um
contributo que seguramente poderá vir a ser útil aos proprietários.
O estudo intensivo do contexto em que se insere a Casa de Cima em Aguiar da
Beira, assim como dos eventos do passado que levaram à sua construção e consequente
evolução, foi uma ferramenta essencial para a realização de uma proposta de projecto de
reabilitação. Terminado este processo, tornaram-se mais claros os aspectos principais a ter
em conta na proposta de reabilitação deste edifício, nomeadamente relativos à utilização de
materiais locais e respectivas técnicas de manuseamento e construção, que resultam não só
na preservação do carácter original da Casa de Cima, mas também numa intervenção mais
económica. Para além disso contribui para a manutenção de técnicas tradicionais que de
outro modo acabarão por desaparecer, estranguladas pela revolução tecnológica e industrial.
O maior desafio deste projecto foi precisamente manter a componente histórica,
ao mesmo tempo que se adaptava o edifício ás necessidades contemporâneas, assim como à
sua nova função. Não perder a continuidade cultural, fazendo ao mesmo tempo a transição
para o presente, chegando a um ponto de equilíbrio entre a tradição e a novidade, foi o mais
importante principio seguido no presente trabalho.
O projecto resulta num conjunto coerente, funcional, contemporâneo, dotado de
uma enorme componente vernacular, preservando a herança cultural local. É da minha
absoluta convicção, que a nova função proposta seria do maior valor cultural e económico
para a região, contribuindo para dinamização desta vila da Beira Alta, uma entre tantas que
se vêem hoje quase ao abandono, desprovidas da importância de tempos mais remotos. É
através da requalificação deste tipo equipamentos que é possível recuperar a prosperidade
que em tempos dominava o Interior português, de outro modo o futuro desta região adivinha-se cinzento. E que outra função mais importante tem a arquitectura, do que a de
melhorar a qualidade de vida daqueles que se propõe a servir?
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Fig. 145 - Fachada vista do portão principal

Fig. 146 - Lado Poente

Fig. 147 - Garagem
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Fig. 148 - Entrada lateral

Fig. 149 - Alpendre da entrada lateral

Fig. 150 - Entrada da cozinha
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Fig. 151 - Arvoredo

Fig. 152 - Nora

Fig. 153 - Piscina
159

Fig. 154 - Balneários

Fig. 155 - Muro em granito 1

Fig. 156 - Muro em granito 2
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Fig. 157 - Lado Nascente

Fig. 158 - Banco em pedra

Fig. 159 - Portão Noroeste
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Fig. 160 - Portão do pátio das traseiras

Fig. 161 - Pátio das traseiras

Fig. 162 - Entrada da casa dos caseiros
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Fig. 163 - Escadas exteriores da casa dos caseiros

Fig. 164 - Alpendre da casa dos caseiros

Fig. 165 - Fachada da casa dos caseiros
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Fig. 166 - Fachada dos estábulos

Fig. 167 - Muro exterior 1

Fig. 168 - Muro exterior 2
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Fig. 169 - Fachada dos estábulos 1

Fig. 170 - Fachada dos estábulos 2

Fig. 171 - Interior dos estábulos 1
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Fig. 172 - Fachada dos estábulos 3

Fig. 173 - Interior dos estábulos 2
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Fig. 174 - Fachada dos estábulos 4

Fig. 175 - Interior dos estábulos 3

Fig. 176 - Interior dos estábulos 4

Fig. 177 - Interior dos estábulos 5
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Fig. 178 - Interior dos estábulos 6

Fig. 179 - Fachada dos estábulos 5

Fig. 180 - Muro em granito 3
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Fig. 181 - Alçado Sul

Fig. 182 - Alçado Poente

Fig. 183 - Alçado Norte
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Fig. 184 - Alçado Nascente

Fig. 185 - Escadaria

Fig. 186 - Átrio de entrada (Piso 0)
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Fig. 187 - Porta de entrada (Piso 0)

Fig. 188 - Tecto do átrio de entrada (Piso 0)

Fig. 189 - Escadas da copa
171

Fig. 190 - Área atrás da escadaria (Piso 0)

Fig. 191 - Ala Poente (Piso 0)

Fig. 192 - Ala Poente (Piso 0)
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Fig. 193 - Ala Poente (Piso 0)

Fig. 194 - Ala Poente (Piso 0)

Fig. 195 - Ala Nascente (Piso 0)
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Fig. 196 - Ala Nascente (Piso 0)

Fig. 197 - Escadaria

Fig. 198 - Sala do piano (Piso 1)
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Fig. 199 - Corredor de acesso à copa - Ala Poente (Piso 1)

Fig. 200 - “Quarto da Senhora” - Ala Poente (Piso 1)

Fig. 201 - “Quarto da Senhora” - Ala Poente (Piso 1)
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Fig. 202 - Instalação sanitária - Ala Poente (Piso 1)

Fig. 203 - Corredor dos arrumos - Ala Poente (Piso 1)

Fig. 204 - Quarto - Ala Poente (Piso 1)
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Fig. 205 - Cozinha - Ala Poente (Piso 1)

Fig. 206 - Corredor da Ala Poente (Piso 1)

Fig. 207 - Instalação sanitária - Ala Poente (Piso 1)
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Fig. 208 - Corredores na Ala Poente (Piso 1)

Fig. 209 - Quarto - Ala Poente (Piso 1)

Fig. 210 - Janela de instalação sanitária - Ala Poente (Piso 1)
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Fig. 211 - Sala de estar - Ala Poente (Piso 1)

Fig. 212 - “Quarto novo” - Ala Poente (Piso 1)

Fig. 213 - “Sala do telefone” - Ala Nascente (Piso 1)
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Fig. 214 - Sala de jantar - Ala Nascente (Piso 1)

Fig. 215 - Copa - Ala Nascente (Piso 1)

Fig. 216 - “Biblioteca Padre Fonseca” - Ala Nascente (Piso 1)
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Fig. 217 - Instalação Sanitária - Ala Nascente (Piso 1)

Fig. 218 - Quarto - Ala Nascente (Piso 1)

Fig. 219 - Sala de jogos - Ala Nascente (Piso 1)
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Fig. 220 - Capela - Ala Nascente (Piso 1)

Fig. 221 - Área de passagem - Ala Nascente (Piso 1)

Fig. 222 - Área de passagem - Ala Nascente (Piso 1)
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Fig. 223 - Sala de estar - Ala Nascente (Piso 1)

Fig. 224 - Quarto dos azulejos - Ala Nascente (Piso 1)

Fig. 225 - Tecto do quarto dos azulejos - Ala Nascente (Piso 1)
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LEVANTAMENTOS
1 Implantação 1:1000
2 Planta Cobertura 1:500
3 Planta Piso 0 1:500
4 Planta Piso 1 1:500
5 Perfis A, B, C e D 1:500
6 Perfis E, F, G e H 1:500
7 Estábulos Alçados 1:200
8 Estábulos Plantas 1:200 (estrutura da cobertura)
9 Estábulos Cortes I, J, K, L e M 1:200
10 Casa Alçados 1:200
11 Casa Planta Piso 0 1:200 (estrutura da cobertura)
12 Casa Planta Piso 1 1:200 (estrutura da cobertura)
13 Casa Planta Piso 0 1:200
14 Casa Planta Piso 1 1:200
15 Casa Cortes N e O 1:200
16 Casa Cortes P, Q, R e S 1:200
17 Casa Cortes T, U, V e X 1:200
PROPOSTA
18 Implantação 1:1000
19 Planta Cobertura 1:500
20 Planta Piso 0 1:500
21 Planta Piso 1 1:500
22 Perfis A’, B’, C’ e D’ 1:500
23 Perfis E’, F’, G’ e H’ 1:500
24 Apartamentos Alçados 1:200
25 Apartamentos Planta Piso 0 1:200 (estrutura da cobertura)
26 Apartamentos Planta Piso 0 1:200
27 Apartamentos Cortes I’, e J’ 1:200
28 Apartamentos Cortes JJ’, K’, L’, M’ e MM’ 1:200
29 Apartamento 45 Planta Piso 0 1:50
30 Apartamento 45 Corte JJ’ 1:50
31 Apartamento 45 Detalhes A e B 1:10
32 Casa Alçados 1:200
33 Casa Planta Piso 0 1:200 (estrutura da cobertura)
34 Casa Planta Piso 1 1:200 (estrutura da cobertura)
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35 Casa Planta Piso 0 1:200
36 Casa Planta Piso 1 1:200
37 Casa Cortes N’ e O’ 1:200
38 Casa Cortes P’, Q’, R’ e S’ 1:200
39 Casa Cortes T’, U’, V’ e X’ 1:200
40 Casa Secção Ala Nascente Planta Piso 0 1:50
41 Casa Secção Ala Nascente Planta Piso 1 1:50
42 Casa Secção Ala Nascente Corte Z’ 1:50
43 Casa Secção Ala Nascente Detalhes C e D 1:10
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2. Átrio de entrada
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4/5/6/7. Lojas da Ala Poente
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14. Sala do piano
15. “Quarto da Senhora”
16. Instalação sanitária
17. Arrumos
18. Quarto
19. Cozinha nova
20. Cozinha antiga
21. Instalação sanitária
22. Áreas de passagem
23. Quarto
24. Instalação sanitária
25. Sala de estar
26. “Quarto novo”
25. Sala de estar

26. “Quarto novo”
27. “Sala do telefone”
28. Sala de jantar
29. Arrumo
30. Copa
31. Biblioteca do Padre Fonseca
32. Instalação sanitária
33. Quarto
34. Sala de jogos
35. Capela
36. Área de passagem
37. Área de passagem
38. Sala de estar
39. Quarto dos azulejos
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17 Átrio (Poente)
38/39 Quarto
18 Sala de Estar
40/41 Quarto
19 Quarto
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20/21 Instalações Sanitárias 43 Arrumo
22/23 Quarto
44 Bar
24 Quarto
45/46/47/48/49/50 Apartamentos
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Detalhe B
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Apartamento 1:50
45

Granito
Madeira
Gesso Cartonado
Mosaico
Betonilha
Brita
Betão
Gravilha
Solo
Poliestireno Extrudido

Corte JJ’
JJ’

Revestimento, Telha de canudo, Barro, 0.15m x 0.40m
Base de Fixação, Ripado, Madeira, esp 0.05m
Estrutura, Vara, Madeira
Isolamento, Poliestireno Extrudido, esp 0.03m x2
Barreira Pára-vapor, esp 0.005m
Revestimento, Forro, Madeira de Castanho Pintada de Branco,
esp 0.02m 0.012m x 3m

Detalhe A
Estrutura, Frechal, Madeira de Castanho
Estrutura, Asna, Madeira de Castanho
Fixação, Braçadeira, Metal
Estrutura, Linha, Madeira de Castanho

Revestimento, Granito, esp 0.4m
Isolamento, Poliestireno Extrudido, esp 0.03m x2
Fixação Gesso Cartonado, Perfil Metálico, esp 0.001m
Revestimento, Gesso Cartonado, esp 0.13m x2

Impermeabilização, Tela Betuminosa, esp 0.005m
Fixação Caixilho, Perfil Metálico, esp 0.003m
Caixilhos Vidro Duplo, Madeira
Vidro Duplo, esp 0.005m
Portadas, Madeira de Castanho, esp 0.03m
Caleira, Alumínio
Soalho, Madeira de Castanho, esp 0.02m 0.12 x 1.5m
Base de Fixação, Sarrafo, Madeira, esp 0.08m
Impermeabilização, Tela de Polietileno esp 0.003m
Camada de Regularização, Betonilha com Malhasol AQ40
Enrocamento, Brita
Solo
Camada de Gravilha
Geotextil, esp 0.005m
Solo
Geotextil, esp 0.005m
Camada de Gravilha
Impermeabilização, Tela Betuminosa, esp 0.005m
Betão Projectado

Detalhe B
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2/3/4/5 Restaurante
6/7 Instalações Sanitárias
8 Zona Técnica
9/10 Cozinha
11 Copa
12 Frigorífico
13 Armazém
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15 Arrumo
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16 Sala de Estar
33 Átrio (Nascente)
17 Átrio (Poente)
34 Biblioteca
18 Sala de Estar
35 Quarto
19 Quarto
36/37 Instalações Sanitárias
20/21 Instalações Sanitárias 38/39 Quarto
22/23 Quarto
40/41 Quarto
24 Quarto
42 Instalação Sanitária
25 Instalação Sanitária
43 Arrumo
26 Sala de Refeições
44 Bar
27 Arrumo
45/46/47/48/49/50 Apartamentos
28/29 Instalações Sanitárias 51 Balneários
30 Copa
52 Zona Técnica Piscina
31 Apoio à Sala de Conf. 53 Armazém
32 Sala de Conferências 54 Bar
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Secção Ala Nascente
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Madeira
Gesso Cartonado
Mosaico
Poliestireno Extrudido

Detalhe D

Corte Z’
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Casa 1:50
Secção Ala Nascente

Granito
Madeira
Gesso Cartonado
Mosaico
Betonilha
Brita
Betão
Gravilha
Solo
Poliestireno Extrudido

Corte Z’
Z’

Revestimento, Telha de canudo, Barro, 0.15m x 0.40m
Base de Fixação, Ripado, Madeira, esp 0.05m
Estrutura, Vara, Madeira
Isolamento, Poliestireno Extrudido, esp 0.03m x2
Barreira Pára-vapor, esp 0.005m
Revestimento, Forro, Madeira de Castanho Pintada de
Branco, esp 0.02m 0.012m x 3m

Estrutura, Frechal, Madeira de Castanho
Revestimento, Tecto “Saia e Camisa”, Madeira de Castanho Pintada de Branco

Fixação Caixilho, Perfil Metálico, esp 0.003m
Caixilhos Vidro Duplo, Madeira
Vidro Duplo, esp 0.005m
Portadas, Madeira de Castanho, esp 0.03m
Caleira, Alumínio

Soalho, Madeira de Castanho, esp 0.02m 0.12 x 1.5m
Base de Fixação, Sarrafo, Madeira, esp 0.08m
Isolamento, Tela de Polietileno esp 0.002m
Revestimento, Madeira de Castanho Pintada de Branco, esp 0.02m 0.012m x 3m
Estrutura, Viga, Madeira de Castanho Pintada de Branco, 0.15m x 0.15m
Revestimento, Granito, esp 0.4m
Isolamento, Poliestireno Extrudido, esp 0.03m x2
Fixação Gesso Cartonado, Perfil Metálico, esp 0.001m
Impermeabilização, Tela Betuminosa, esp 0.005m
Revestimento, Gesso Cartonado, esp 0.13m x2

Camada de Gravilha
Impermeabilização, Tela Betuminosa, esp 0.005m
Betão Projectado

Detalhe D

Impermeabilização, Tela de Polietileno esp 0.003m
Camada de Regularização, Betonilha com Malhasol AQ40
Enrocamento, Brita

Detalhe C
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Secção Ala Nascente
Detalhe C
Detalhe D

