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RESUMO 

 

A região de Entre-Côa-e-Távora (Douro Sul, Portugal) regista a existência de um 

considerável número de exemplares de arquitetura doméstica erudita. Este artigo descreve de 

forma sintética um inquérito realizado aos solares da sub-região de Entre-Côa-e-Távora, num 

total de setenta, em que se privilegiou o levantamento exaustivo dos mesmos, a sua observação 

direta e a recolha do maior número possível de elementos informativos relativamente a cada 

um deles. O objetivo maior consistiu em compreender os traços distintivos desta arquitetura, e 

as invariantes de natureza morfológica e tipológica que apresenta. 

 

 

1.  INTRODUÇÃO 

 

A produção arquitectónica e os resultados dessa produção não podem ser entendidos de 

forma desligada dos contextos histórico, cultural, sociológico e económico de cada período de 

vida que a matéria edificada atravessa. Importa, por isso, tecer algumas considerações prévias 

de enquadramento sobre essas questões, para melhor se compreenderem as razões de ser da 

arquitetura dos solares. 

Esta definição, assente na raiz etimológica da palavra, se por um lado, remete para o 

aspecto genealógico, remete dum modo muito mais direto para o lugar que determinada família 

ocupa, sua sede e sua área de influência. O solar é assim a concretização edificada onde se 

concentra a vida de determinada família, e que naturalmente se deve localizar em sítio do 

território de que é originária essa família ou onde tem, em cada tempo, as suas propriedades 

rurais, bem como a sua natural área de influência. 

Estruturas habitacionais ligadas à ocupação e à exploração agrícola, a edificação dos 

solares foi porém imbuída de um cunho qualificado; cada solar comporta na sua formalização 

arquitectónica um investimento suplementar ao das necessidades imediatas resultantes das 

funções que dele se pretende. Nesta medida, o solar constitui uma forma de representatividade 

e de afirmação de poderio através da utilização da arquitetura. As edificações procuram refletir 

elevado estatuto social e o cuidado posto na sua execução denota evidentes preocupações de 

ordem económica e inequívoca vontade de afirmação social. 

Aquando da construção e/ou do melhoramento do solar, procurou-se fazê-lo de modo 

tão grandioso quanto os recursos económicos o permitissem. Em muitos casos, tentou-se fazê-
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lo com ambição maior que a realidade efetivamente permitiu. 

Pelas características que reúnem, o elevado grau de qualidade posto na execução e na 

escolha dos materiais utilizados, bem como o cuidado nas linguagens arquitectónicas, os solares 

constituem bens de natureza cultural cujo valor patrimonial é inquestionável. 

Objetos arquitectónicos singulares que podem ser agrupados em categorias tipológicas, 

os solares revelam-se elementos notáveis de acentuada marcação do lugar e propiciadores de 

urbanidade; em conjugação com o parcelário rural que lhes está adstrito e pela intensa atividade 

de rendibilização agrária desse parcelário, configuram centros de desenvolvimento à escala 

regional e, nesta medida, assumem o papel de pólos de estruturação do território. 

O estudo tipológico da arquitetura dos solares assume relevância especial num trabalho 

desta natureza. Trata-se duma tarefa complexa, que implica diversos procedimentos analíticos 

com incidência em cada exemplar edificado integrante do Inquérito baseados em determinados 

parâmetros de análise, como sejam o modo de implantação e as relações estabelecidas com a 

envolvente, quer no contexto urbano quer nas ligações aos espaços livres públicos e/ou privados 

e aos campos de cultivo, a forma como se dispõe no terreno e o partido que tira da topografia 

do local e da paisagem, a disposição em planta, o modo de articulação dos pisos e a configuração 

volumétrica, o desenho das fachadas, a forma e distribuição dos vãos e das diversas 

componentes compositivas e ornamentais. 

 

 

2.  METODOLOGIA  

 

O levantamento exaustivo dos exemplares de arquitetura doméstica erudita existentes 

na região estabelecida foi assumido como tarefa fundamental do estudo realizado e é a base 

essencial para o Inquérito pretendido. 

Uma inventariação de bens patrimoniais pode limitar-se a efetuar a enumeração de todos 

os espécimes encontrados numa determinada área geográfica que reúnam os critérios 

previamente definidos; pode ainda pormenorizar a descrição desses espécimes, num esforço de 

caracterização por forma a permitir aprofundado conhecimento sobre cada um deles.

 Assim, importava não só a identificação dos imóveis enquadráveis na tipologia em 

apreço existentes na região de Entre-Côa-e-Távora, mas também e, sobretudo, a recolha de 

informações, em quantidade e em qualidade, relativas a cada um deles. 

O trabalho desenvolvido lista os espécimes de solares detectados, identificando-os com 

rigor, localiza-os cartograficamente e compila para cada solar uma série de informações de 

natureza topográfica, arquitectónica, fotográfica, aero-fotográfica e, em muitos casos, 

planimétrica; e, principalmente, reúne um conjunto de informações concretas que permitam 

compreender a situação em que se encontra atualmente em termos de propriedade e de estado 

de conservação, incluindo as transformações que ao longo do tempo terá sofrido na forma e no 

uso. 

Para a realização do levantamento tomou-se como base inicial um conjunto de solares 

que eram já conhecidos e avançou-se, depois, para a inquirição exaustiva de outros existentes 

no interior da área delimitada. Estabeleceu-se contactos com as câmaras municipais dos seis 

concelhos abrangidos, no sentido de obter informações sobre os solares situados no respectivo 

território e recorreu-se à investigação em fontes bibliográficas, a qual se revelou da maior 

utilidade. Fez-se também pesquisa em bases de dados digitais que, embora ainda em fase de 

implementação, estão já felizmente disponibilizadas para consulta, designadamente na internet, 

com especial referência para a da Direção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, em 

www.monumentos.pt, na qual sob o título ‘Inventário do Património’ existe um motor de busca 

organizado por distritos, concelhos e freguesias, e segmentado por tipos de património: 

monumentos, imóveis e conjuntos. 

http://www.monumentos.pt/
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Numa segunda fase, partiu-se para o terreno em visitas aos locais para uma abordagem 

a cada um dos solares. É um processo demorado, que implica o aproveitamento de 

oportunidades de viagem à região, ou desencadeá-las sempre que isso se revele indispensável, 

e empreender visitas propositadamente, como se impõe para alcançar os sítios mais longínquos 

ou os mais periféricos aos itinerários habitualmente percorridos. Isto ocorreu com inúmeros 

lugares, como por exemplo Santa Comba ou Muxagata, no concelho de Vila Nova de Foz Côa, 

Almendra e Castelo Melhor, no mesmo concelho, já perto da fronteira com Espanha, ou também 

Granjal, no concelho de Sernancelhe; outros povoados há que embora relativamente centrais na 

área territorial definida são muito pouco acessíveis por constrangimentos da rede viária, como 

Soutelo do Douro ou Nagozelo do Douro, no concelho de São João da Pesqueira. 

Tabuaço e S. João da Pesqueira são, no território estabelecido, concelhos centrais e o 

mesmo ocorre com partes dos concelhos de Moimenta da Beira e de Sernancelhe. O restante 

território, por condicionalismos de natureza viária, de distância e de maior raridade dos 

pretextos de viagem, é claramente periférico. Há muitos locais situados tão fora de mão, que 

para lá chegar e fazer o indispensável levantamento com recolha de informações minimamente 

aceitáveis é necessário empregar toda uma longa jornada de viagem e trabalho. 

No decurso do trabalho de campo efectuado, muitos foram os exemplares de arquitetura 

doméstica erudita descobertos, novos casos que não se encontravam documentados. 

Todas as casas inventariadas e referidas neste estudo foram alvo de visita e objecto de 

observação direta. Na ocasião, efetuou-se o seu registo fotográfico o mais completo possível. 

Procurou-se também aceder aos interiores. Em muitos casos isso revelou-se difícil e 

noutros impossível, por estarem fechadas, pela dificuldade em articular a disponibilidade dos 

proprietários com a oportunidade das visitas, ou por outras razões várias. Ainda assim, pôde 

visitar-se interiormente trinta solares e em cada um destes foi possível efetuar inspeção 

detalhada do estado em que atualmente se encontra o seu interior. Houve também a 

possibilidade de realizar o levantamento planimétrico de diversos solares. 

Efectuados os procedimentos enumerados, obtém-se um conjunto de objetos 

arquitectónicos que na sua totalidade forma o acervo inventariado e que constitui a base de 

incidência do estudo. Sem prejuízo de se ter realizado uma pesquisa o mais exaustiva possível, 

há que ter consciência de que eventualmente poderá existir ainda algum outro solar na região 

de Entre-Côa-e-Távora, que de uma forma ou de outra não tenha sido detectado; por esta razão, 

um inventário não deve nunca considerar-se absolutamente encerrado. Resultante do 

levantamento efectuado, o mapa seguinte (Figura 1) apresenta a forma como os solares se 

distribuem no território da região de Entre-Côa-e-Távora.  

São assinalados os povoados onde ocorre a localização de solares, sendo que em muitos 

deles há mais do que um exemplar deste género de arquitetura (Tabela 1). 

Seguidamente elaboraram-se as listagens dos solares, segmentadas por concelho e com 

indicação do aglomerado em que cada um se situa, e mapas com a respectiva distribuição 

geográfica em cada concelho. A designação adoptada para cada solar é aquela por que é mais 

vulgarmente conhecido, quer localmente quer em resultado da pesquisa bibliográfica efectuada. 

O número de ordem de cada solar é sequencial e assenta numa ordenação alfabética por 

concelho, freguesia e designação do próprio solar; é seguida a mesma ordenação nas fichas 

individuais do Inquérito. 
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Figura 1 – Mapa de Distribuição Geográfica dos Solares na região de Entre-Côa-e-Távora. 
Fonte: levantamento próprio mapeado na carta militar de Portugal 

Tabela 1 – Distribuição dos Solares por Concelho na região de Entre-Côa-e-Távora 

Distribuição dos Solares por Concelho    Nº Solares  Peso relativo 

Moimenta da Beira 13 19% 

Penedono   3   4% 

São João da Pesqueira 21 30% 

Sernancelhe 15 21% 

Tabuaço   8 11% 

Vila Nova de Foz Côa 10 14% 

                                   Total 70 100% 

 
Em resultado da análise dos solares integrantes do levantamento realizado, analisou-se 

a situação em que presentemente se encontra cada um deles em termos de propriedade, de 

estado de conservação e de utilização. 

Relativamente à propriedade, faz-se a distinção entre os solares pertencentes a 

particulares e os que estão na posse de entidades públicas e religiosas. 

No que se refere ao estado de conservação em que atualmente se encontram os solares, 

a partir das observações colhidas na inspeção efectuada a cada solar, ao seu exterior e quando 

possível ao seu interior, faz-se uma classificação do respectivo estado de conservação, ordenada 

da letra A à letra F. Esta ordenação tem por base um amplo conjunto de critérios de avaliação, 

nomeadamente, se o edifício mantém as suas características originais; que obras de conservação 

e restauro, de beneficiação, reabilitação, ou adaptação a novos usos sofreu; se essas obras foram 

as mais corretas e adequadas; se tem manutenção e de que modo; entre outros. Resulta daí uma 

classificação do estado de conservação de cada solar com os seguintes níveis: 

A – Excelente, quando há obras de manutenção frequentes e executadas de acordo com as 

técnicas tradicionais de construção; também quando houve intervenção, reabilitação e/ou 

adaptação a um novo uso e isso foi realizado em boas condições. 

B – Bom, se estão globalmente preservadas as características originárias, e não tenha sido 

objecto de intervenções dissonantes. 

C – Razoável,  quando se encontra conservado nas suas características originárias, sem que 

tenha tido intervenções de manutenção com alterações relevantes (ou se teve, estas não foram 

desadequadas), e se está ainda perfeitamente passível de reabilitação e restauro. 

D – Mau, quando apresenta alguma degradação, ou se foi objecto de intervenções pontuais 

dissonantes mas estas são reversíveis e há ainda a possibilidade de vir ser recuperado. 
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E – Muito mau,quando apresenta avançada degradação, e só por meio de obras complexas e 

muito onerosas poderá fazer-se a sua recuperação ou reabilitação. 

F – Ruína, quando o estado de ruína é extremamente avançado, não podendo já ser recuperado 

ou tal só sendo possível através de profunda intervenção radical. 

Quanto ao uso atual, considerou-se importante distinguir: os solares que se mantêm 

como habitação permanente daqueles que apenas são utilizados para residência temporária, 

independentemente da frequência e da duração; contabilizar os que foram adaptados e que agora 

se encontram afectados ao uso como unidades de turismo no espaço rural (TER); os que 

perderam a função doméstica e que têm hoje uma outra utilização, designadamente 

equipamentos de utilização colectiva a qual é referida para cada imóvel; os que estão devolutos 

ou em estado de abandono; e, finalmente, os que se encontram em estado de ruína. 

 

 

3.  CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  

 

Através dos tempos o homem sempre soube fazer recurso dos materiais existentes em 

cada região para a edificação dos dispositivos de abrigo e de acomodação das atividades 

funcionais de que necessita para a sua sobrevivência e para a sua comodidade. 

Os solares são invariavelmente construídos em alvenaria de pedra. Grossas paredes 

portantes fundadas em maciços de alvenaria, assumem papel preponderante no sistema 

construtivo. A sua disposição em planta tem por base uma organização racional. Efetivamente, 

embora exista uma diversidade de plantas, estas denotam racionalidade na disposição das 

paredes portantes, pela constituição de modulações em geral muito precisas. Os contornos 

exteriores são quase sempre bastante simples e regulares; a organização dos interiores faz-se 

geralmente com soluções de compartimentação também regulares e simplificadas, em que a 

ortogonalidade predomina; no piso superior há uma transposição das paredes-mestras, 

complementada por compartimentação secundária com paredes em tabique. 

Todo o perímetro exterior dos edifícios é composto por paredes de pedra aparelhada, 

cuja espessura média é de sessenta a setenta centímetros, e que pode chegar aos oitenta ou 

oitenta e cinco centímetros em certas casas mais qualificadas. Nota-se, em geral, uma grande 

segurança no dimensionamento das alvenarias, tanto na espessura como no tipo de aparelho, 

em cuja execução há normalmente sérios cuidados no travamento transversal dos panos interior 

e exterior. Interiormente dispõem-se uma ou mais linhas de paredes portantes, tanto 

longitudinal como transversalmente ao edifício, por forma a que os vãos máximos obtidos entre 

elas não ultrapassem os oito a dez metros; esses vãos serão bastante menores nas casas de 

dimensões mais modestas. 

A pedra utilizada é a que mais abunda na respectiva zona: granito e xisto, consoante os 

casos. Nas zonas graníticas, este é o componente exclusivo das alvenarias e das cantarias; 

naquelas em que há predominância de xisto, este é utilizado como material de enchimento e em 

todos os panos de paredes que devam ser revestidos por argamassas. Nas zonas de xisto, porém, 

e tal como acontece nas graníticas, toda a pedra das componentes construtivas que ficará à vista 

– em embasamentos, cunhais, pilastras, cornijas e molduras de vãos, bem como em frontões e 

em toda a multiplicidade de elementos ornamentais – é sempre o granito. 

O segundo material em ordem de importância nas construções, pelas quantidades em 

que é utilizado e pelas funções que assegura, é a madeira. As espécies mais frequentes são o 

castanho e o pinho, e na sua utilização há clara hierarquização, em função dos esforços que 

deles se exige e da durabilidade que deles se pretende; por vezes, verifica-se mesmo a utilização 

de madeiras exóticas. A madeira assume funções estruturais nos pavimentos e nas coberturas, 

e é também o material de revestimento mais frequente, em soalhos, tectos, rodapés e silhares, 

assim como nos aros de vãos interiores e exteriores. Para além disso, é material de eleição nos 
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acabamentos, em folhas de portas interiores e nas caixilharias e portadas da generalidade dos 

vãos de janelas e sacadas, bem como nas portas exteriores térreas. 

Como material de revestimento há também a referir o uso da pedra; talhada em lajes de 

dimensões variadas, mas muitas vezes grandes, é usada em pavimentos térreos, e 

invariavelmente para recobrir a zona envolvente da lareira, mesmo quando esta se situe em 

compartimentos não térreos, para o que, dado o peso a suportar, se recorre a dispositivos 

construtivos e reforços especiais. 

No revestimento dos panos de paredes, tanto nos exteriores como nos interiores, os 

rebocos de argamassas à base de cal e areia são o processo mais utilizado, sem esquecer os 

saibros, muito bons por macios e com bom poder de isolamento. 

Na compartimentação secundária interior, onde existe, o sistema usado é o da parede de 

tabique. Essa parede tem estrutura em peças de madeira, colocadas verticalmente com 

espaçamentos de trinta a quarenta centímetros, solidarizadas por tarugos horizontais. 

Sobre esta estrutura, a cada face, são pregadas horizontalmente fiadas de finas ripas de 

madeira, muito pouco espaçadas. Nos vazios deixados pelas componentes de madeira, faz-se 

enchimento com uma mistura de barro e palha, por forma a aligeirar o peso próprio das paredes 

de compartimentação. Este sistema de enchimento, que pode também conter cal, traduz-se num 

excelente comportamento dos paramentos em termos de isolamento térmico e acústico. O 

revestimento exterior dos tabiques é feito com argamassa pouco espessa, assente no fasquiado 

das ripas de madeira, aproveitando os vazios do fasquiado e a própria rugosidade deixada nas 

faces das ripas, sendo que a rugosidade era reforçada com golpes de enxó, que criavam como 

pequenas lascas salientes para aumentar a aderência das argamassas. As paredes de 

compartimentação interior assim constituídas resultam pouco espessas e muito ligeiras, o que é 

fundamental para não sobrecarregar excessivamente a estrutura em madeira. 

Pela frequência com que é utilizado, importa referir também o ferro, que é geralmente 

forjado, mas pode, em certos casos, ser também fundido. Este será o terceiro material em grau 

de importância que entra neste tipo de construção; e para toda a edificação da arquitetura dos 

solares quase bastam os três referidos materiais de construção. O ferro usa-se em toda a espécie 

de ferragens e nos gradeamentos de janelas; por questões de segurança, quase sempre os vãos 

dos pisos térreos são providos de gradeamentos, excepto as entradas, em que robustas portas 

em madeira asseguram adequada proteção. Muito vulgares em vãos térreos são os gradeamentos 

com bojo arredondado saliente na parte inferior em forma de ‘papo de rola’, curiosa forma que 

tem como objectivo prático possibilitar, a quem está no interior, assomar ao exterior do plano 

do fachada e ficar com um amplo ângulo de visão, para ambos os lados, tangencialmente à 

parede, quase como se esses vãos não tivessem grades. Também em corrimãos de escada se usa 

o ferro, embora estes sejam bastante raros, sendo nas escadas exteriores preferidas as guardas 

de pedra talhada com remate inferior geralmente decorado com motivos escultóricos, como 

volutas. As guardas de varandas e sacadas são muitas vezes em ferro; nas casas do século XVII, 

mesmo do final ou de inícios do seguinte, as janelas de sacada têm invariavelmente os curtos 

balcões protegidos por guardas de ferro. Já nos balcões de varandas de apoio ao salão nobre 

colocados a eixo da fachada principal, quanto ocorrem, principalmente nos solares mais 

qualificados, as guardas preferidas são em cantaria de granito e em forma de balaustrada. 

Pode registar-se alguma utilização do ferro em dispositivos para atirantamento de 

paredes, embora, dada a grande estabilidade destas, proporcionada pelas respectivas espessura 

e massa, eles sejam muito raros. Em contrapartida, peças metálicas são profusamente utilizadas 

nos grampeamentos de blocos de pedra, geralmente nas peças colocadas ao alto de guardas e 

muretes, bem como nos fusos de ligação ou de reforço de ligações entre peças sobrepostas de 

cantaria, geralmente em elementos ornamentais que se destacam da linha superior do volume, 

como pináculos, cruzes, e outros. O processo de fixação dos elementos metálicos é por meio de 

chumbo, fundido e aplicado em obra. Com o decorrer do tempo, este processo foi causando 



Número 47, 2013 Engenharia Civil  UM 37 
 

danos consideráveis nos elementos pétreos, em resultado de flutuações de volume do ferro e do 

chumbo por força das variações térmicas e por engrossamento provocado pela ferrugem, com 

fracturação daqueles. Observa-se, hoje, em alguns desses chumbadouros já parcialmente 

decapados, a presença de pequenos chaços de madeira ou cortiça, entalados nos orifícios da 

pedra, entre esta e o chumbo sólido; era para manter as grades alinhadas e em boa posição para 

depois aplicar o chumbo e talvez também uma forma de, com recurso a material mais maleável, 

se evitar nas peças de granito os inconvenientes causados pelas dilatações dos metais. 

 

 

4.  CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO ATUAL DOS SOLARES 

 

Para possibilitar uma ideia global do estado em que presentemente se encontra o 

conjunto dos objetos arquitectónicos desta tipologia patrimonial, importa retirar alguns dados 

quantitativos para deles salientar certos aspectos que assumem particular relevância (Tabela 2). 

Relativamente à propriedade, verifica-se que a grande maioria dos solares pertence a 

particulares, independentemente de serem ou não da família original; apenas sete são detidos 

por entidades públicas, sendo cinco de autarquias locais, um do Ministério da Justiça e um outro 

duma instituição de ensino; três foram doados a entidades religiosas, dos quais dois à Diocese 

de Lamego e um à Santa Casa da Misericórdia de São João da Pesqueira. Ou seja, os solares 

que não estão na posse de particulares representam somente 14% do total. 

Tabela 2 – Tipologia da Propriedade dos Solares de Entre-Côa-e-Távora 

Tipologia da 

Propriedade 

Nº Solares Peso relativo 

Particular 60 86% 

Público 7 10% 

Diocese 2 3% 

Misericórdia 1 1% 

                            Total 70 100% 

Fonte: Levantamento próprio 

 

Em termos de estado de conservação atual dos imóveis, é de salientar a percentagem 

dos que se encontram em estado Excelente e o elevado número dos estão em estado Bom, a que 

se devem somar ainda 20% de imóveis em estado de conservação Razoável. O grupo de 

edifícios cujo estado de conservação é entre Excelente e Razoável representa 67% do total, 

percentagem claramente maioritária. Em contrapartida, há vinte e três solares cujo estado de 

conservação é entre Mau e Ruína, o que corresponde a 33% ou seja um terço do total; felizmente 

apenas quatro solares se apresentam em estado de Ruína, totalizando 6% do conjunto 

inventariado (Tabela 3). 

Tabela 3 – Tipologia do Estado de Conservação dos Solares de Entre-Côa-e-Távora 

Tipologia de conservação  

                                          Níveis  

Nº Solares Peso relativo 

Excelente                                  A 10 14% 

Bom                                          B 23 33% 

Razoável                                   C 14 20% 

Mau                                          D 9 13% 

Muito Mau                               E 10 14% 

Ruína                                        F 4 6% 

Total 70 100% 

Fonte: Levantamento próprio 

 



38 Engenharia Civil  UM                             Número 47, 2013 

Tratando-se de arquitetura doméstica, é natural que uma elevada percentagem de solares 

mantenha ainda essa função, independentemente de serem usados como habitação permanente 

ou residência temporária, e nestas condições estão trinta e nove imóveis, o que corresponde a 

55% do total; mas a esses devem somar-se os cinco solares em que se exerce a atividade de 

turismo no espaço rural (TER), pois esta é também uma utilização habitacional, e então aquela 

percentagem sobe para 62%. Os sete imóveis detidos por entidades públicas, correspondentes 

a 10% do total, têm uso como equipamentos de utilização colectiva. Há quinze solares 

devolutos, ou seja 21% da totalidade, mas que poderão eventualmente vir a ser reafectados ao 

uso doméstico. Os referidos quatro solares que estão em ruína, que equivalem a 6%, 

dificilmente virão a ter reutilização num futuro próximo (Tabela 4). 

Tabela 4 – Tipologia do Uso Atual dos Solares de Entre-Côa-e-Távora 

Tipologia de uso atual Nº Solares Peso relativo 

Habitação           22 32% 

Residência temporária                      

TER                             

17 

5 

24% 

  7% 

Equipamento                   7 10% 

Devoluto              15 21% 

Ruína                  4   6% 

                                            Total 70 100% 

Fonte: Levantamento próprio 

 

 

5. CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICULARES DE ALGUNS SOLARES 

 

Para a compreensão da arquitetura dos solares de Entre-Côa-e-Távora importa ter 

presente que a sua edificação passou por inúmeras vicissitudes, variáveis e intrínsecas a cada 

caso concreto. 

Por vezes, os programas revelaram-se demasiado ambiciosos, mais do que as 

circunstâncias efetivamente possibilitaram. Não raro, há solares cuja edificação denota uma 

arrancada que, caso tivesse tido continuidade ou conclusão, daria resultado bastante mais 

arrojado do que realmente chegou a ser feito. 

Os solares apresentam por vezes pátios exteriores, alguns edificados e ampliados em 

sucessivas campanhas de obras, em adaptações e novas modelações do terreno agreste da 

envolvente.  

Outras vezes, apresentam capelas como se pode observar em Trevões, no Solar Caiado 

Ferrão, onde foi dado especial realce ao corpo monumental da capela; incluindo nos interiores, 

para a decoração das paredes contratou-se um pintor italiano, experiente e conceituado, o qual 

fazendo largo uso da sua maestria pintou belíssimas perspectivas em ‘trompe-d’oeil’ que 

prolongam para oníricos exteriores a espacialidade do templo. A atitude de integração do corpo 

da capela no solar é chamar a este uma valência de peso, para valorizá-lo. 

O Solar do Visconde do Banho em Almendra, concelho de Vila Nova de Foz Côa, ficou 

inacabado. A sua fachada lateral esquerda, do lado sul, nunca chegou a ser completada, tendo 

ficado com cinco janelas no piso térreo e, sobre estas, no piso nobre apenas quatro foram 

executadas; da que deveria ser a quinta janela apenas se talharam as cantarias do peitoril e duma 

das ombreiras, elementos que ficaram como remate da própria parede. No topo sul do Solar há 

um amplo salão que ficou também interiormente inacabado. 

Na Casa da Quinta Maria Vaz em Tabuaço, é notório logo na leitura da fachada que o 

programa inicial nunca foi concluído; de facto, o desenho do edifício só faz sentido com um 

complemento do lado nascente, numa simetria decerto projetada mas que por alguma razão 
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(quase seguramente de capacidade económica) nunca chegou a ser concluído. O mesmo se pode 

ler na escadaria interior, que deveria ter dois lanços finais simétricos e de sentido inverso ao do 

inicial, como verdadeira escada nobre; alterou-se o seu traçado, pelo que ficou um único lanço 

final de escada, à esquerda de quem sobe. Num corpo muito mais modesto posteriormente 

iniciado, houve uma tentativa de colmatação do edifício a nascente, mas em moldes totalmente 

diferentes tanto na escala como na linguagem, que é flagrante fracasso; e mesmo esse volume 

não foi nunca concluído. 

Outro exemplo de carácter diverso, a Casa Grande de Freixo de Numão, concelho de 

Vila Nova de Foz Côa, é muito interessante pela monumentalidade alcançada no desenho da 

fachada principal e pelo contraste com o resto da edificação, de mais modesto tratamento em 

todo o exterior do edifício que não o da frontaria. Porém aqui talvez não se esteja perante uma 

mudança de programa e a diferenciação de tratamento dos paramentos exteriores fosse, logo à 

partida, deliberada. O cuidado posto na formalização da capela pode levar a supor uma 

preferência pelo investimento nessa valência do Solar, poupando nas partes menos visíveis da 

construção. 

O Solar dos Oliveira Rebelo, na Granja do Tedo, concelho de Tabuaço, foi executado 

por fases; o corpo mais antigo, a sul, é do final do século XVII ou de inícios do seguinte e 

denota um desenho bastante mais simples que a sua continuação para norte (onde 

provavelmente um primeiro tramo foi executado com demolição parcial ou adaptação do topo 

da construção então existente). Numa moldura da fachada da capela lê-se a data de 1768, pelo 

que esta e todo o arranjo do Solar no seu prolongamento para Norte foram executados já iria 

bastante avançado o século XVIII. 

A Casa dos Ansiães, em Paredes da Beira, concelho de São João da Pesqueira, teve 

programa construtivo inicial bastante mais ambicioso. O corpo lateral nascente, que deveria ser 

a capela, nunca chegou a ser completado no seu interior nem mesmo alguma vez dedicado ao 

culto, e seria a centralidade de duas partes do edifício, com disposição simétrica a ele; 

interrompida a construção, a axialidade que deveria ser estabelecida naquele corpo da futura 

capela não chegou nunca a ser conseguida. No entanto, essa intenção é claramente legível no 

local e o mesmo é referido pelo proprietário, descendente ainda da família original. A 

interrupção de construir o planeado para o Solar implicou alteração ao programa e uma 

adaptação do plano, de modo que o edifício tem a ampla cozinha em posição periférica e 

exterior ao que deverá deve ter sido o perímetro regular originalmente pensado; esta 

dependência é térrea, tem duplo pé-direito e situa-se lateralmente e recuada relativamente à 

frontaria do Solar. 

A situação atual dos solares da região de Entre-Côa-e-Távora em termos de estado de 

conservação, varia grandemente. Interior e exteriormente verificam-se igualmente grandes 

variações, que no caso dos interiores nem sempre são perceptíveis à primeira vista. 

Determinado solar pode ter o seu interior bem conservado com o exterior apresentando sinais 

de degradação; a inversa é verdadeira também e ocorre frequentemente. Se a maioria dos solares 

está bem ou razoavelmente bem conservada, um grande número apresenta generalizadas 

deficiências de conservação; e alguns há, felizmente poucos em percentagem relativa, que se 

encontram hoje num estado de abandono extremo e até já em processo de desagregação, se não 

total pelo menos parcial. 

Frequentemente convive o proprietário com a angústia de querer assegurar ao solar que 

lhe coube em direito sucessório a adequada manutenção e a manutenção do carácter de 

genuinidade, sem dispor dos conhecimentos práticos a isso necessários (devendo para tal 

recorrer aos de um técnico especialista) e, mais grave ainda, sem dispor dos inerentes meios 

financeiros. A questão da propriedade predial contribui para isso de modo determinante. A terra 

é o sustento da casa e só por meio da posse da terra, a casa tinha viabilidade económica; só a 

casa por si dificilmente se mantém, ou então terá que alterar o tipo de uso. A passagem das 
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gerações, com as consequentes partilhas de heranças por óbito e algumas transações, levaram 

ao sucessivo espartilhar das parcelas rurais do ‘casal’ que compunham afinal o acervo de bens 

cuja sede é o próprio solar e que lhe garantiam o indispensável desafogo económico. O sistema 

de morgadio resolvia, embora com uma certa injustiça, essa questão, ao não permitir o 

desmembramento dos bens dos solares vinculados. Nos dias de hoje, há situações em que foi 

possível ultrapassar essa questão, com o recurso a sociedades familiares que, para além de 

manterem a unidade da propriedade fundiária, impossibilitam a sua saída da família direta. 

Por vezes, infelizmente não raro, acontece que também o próprio solar foi objecto de 

partilha entre herdeiros, tendo ou não algum deles efectuado posterior alienação. Há solares que 

estão divididos em duas, por vezes mais que duas, subunidades; estas ficam, desde logo, sujeitas 

a diferentes processos de gestão e de manutenção e a variadas formas de utilização, portanto 

susceptíveis de graus de degradação diferenciados; se uma das partes do solar se mantêm em 

função, pode suceder que uma parte contígua passe longos períodos desabitada e chegue até ao 

estado de devoluta. 

No caso extremo do Solar dos Melo, em Espinhosa, no concelho de S. João da Pesqueira, 

pela simples observação da fachada é notória a subdivisão do todo em quatro subunidades, 

cujos diferentes possuidores trataram, alteraram, mantiveram ou abandonaram a parte 

respectiva com atitudes e de modos substancialmente diversos. 

Alguns solares são hoje casas esvaziadas; o seu sentido profundo encontra-se subvertido 

por vicissitudes de modificações vivenciais. Quantas vezes as famílias suas proprietárias deles 

se desinteressam ou, se ainda mantêm algum interesse, não conseguem descortinar-lhes uma 

utilidade prática com utilização regular nem a forma adequada de preservá-los, 

preferencialmente assegurando-lhes continuidade de função, sem dúvida o melhor modo de lhes 

permitir perdurar condignamente. 

Transformações operadas no decurso do tempo determinaram, em diversos solares, a 

respectiva obsolescência. Alguns sofreram, cumulativamente às transmissões de propriedade, 

uma ou mais mudanças de uso e, por vezes, também de estatuto; de residências familiares e 

sedes de assentos de lavoura, passam a serviços públicos ou a equipamentos ao serviço da 

colectividade. 

O Solar dos Guedes (Figuras 2 e 3), em Moimenta da Beira, foi alvo duma reconversão 

integral e serve hoje como biblioteca municipal; na Casa da Quinta do Ribeiro, em Rua, no 

concelho de Moimenta da Beira, embora no corpo principal se mantenham na generalidade as 

suas características arquitectónicas originais, o conjunto foi muito modificado com diversas 

ampliações, e está reconvertido em escola agrícola; o Solar dos Freixos, em Penedono, alberga 

atualmente os Paços do Concelho, os serviços de registo e o quartel da Guarda Nacional 

Republicana; a Casa do Cabo, em São João da Pesqueira, é propriedade do Ministério da Justiça, 

serve como tribunal de comarca e aloja alguns outros serviços públicos, como notariado e 

registos; o Solar na rua Direita, no Granjal, concelho de Sernancelhe, é parcialmente 

propriedade da respectiva junta de freguesia e serviu, até há pouco tempo, como Casa do Povo; 

o Solar dos Condes de Anadia, em Sernancelhe, que há muito perdera o uso doméstico, serviu 

longos anos como Paços do Concelho e foi depois alvo duma intervenção para adaptação a 

auditório municipal, função que hoje assegura; finalmente, a Casa Grande de Freixo de Numão, 

no concelho de Vila Nova de Foz Côa, teve uma reconversão profunda que modificou todo o 

seu interior e hoje é museu de arqueologia. 
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Figura 2 – Ficha de Inquérito do Solar dos Guedes 
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Figura 3 – Ficha de Inquérito do Solar dos Guedes (Cont.) 

 

 

5.  CONCLUSÃO 

 

Os princípios vitorianos estão presentes na arquitetura dos solares do Entre-Côa-e-

Távora como se exemplifica a seguir:  

Firmitas - traduz-se numa grande estabilidade estrutural, dado o sistemático recurso a 

soluções conservadoras; utilização de paredes autoportantes em alvenaria que acentuam o peso 

da construção e das massas construídas; pouca elegância dos elementos estruturais; respostas 

pouco arrojadas aos desafios de natureza estrutural colocados pelas construções; soluções 

assumidamente maciças. 

Utilitas - implica respostas bastante claras aos problemas funcionais em que se 

privilegiam soluções de funcionalidade relativamente simples; organização pouco complexa 

em planta; reduzido número, em género, de dependências domésticas; maior diversidade nas 

destinadas a utilizações práticas, como sejam armazéns, adegas, cavalariças, cocheiras, pátios, 

varandas para sequeiro, etc. 

Venustas - a maior originalidade que os solares apresentam é a afirmação, frontalmente 

assumida, duma estética desinibida e descomplexada, assente em padrões elevados, num 

esforço claro de marcação de diferença em cada um dos contextos em que se vieram inserir; 

pretendem ser edifícios qualificados e, a um tempo, aspiram também a ser elementos 

qualificadores do contexto que em grande medida vieram revolucionar, transformando-o.  

Crê-se que o vasto conjunto de elementos de natureza descritiva e gráfica, com especial 

ênfase nas planimetrias, coligidos nas fichas do Inquérito, é de molde a propiciar o 

prosseguimento do estudo da arquitetura dos solares de Entre-Côa-e-Távora, e a elevação do 

nível analítico para o patamar do respectivo estudo tipológico. 

O inquérito realizado e as observações feitas nos locais permitem aferir que, apesar das 

transformações operadas no decurso dos tempos, os solares desta região constituem um 

conjunto patrimonial de grande valia. Os estados de conservação variam grandemente de solar 

para solar. A grande maioria encontra-se razoavelmente conservada ou bem conservada, e é 

assinalável o facto de cerca de dez exemplares se apresentarem em estado excelente. Dos que 

se encontram degradados, muitos estão ainda recuperáveis, dada a excelente qualidade das 

respectivas componentes construtivas fundamentais. E muitos conservam grande parte das suas 

características originárias, o que lhes confere inquestionável carácter de autenticidade. 
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