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“Há quem, na peregrinação, 

Chegue ao portal da senda misteriosa, 

Florescência dourada da árvore da misericórdia, 

Da força fria que emana da terra,  

O peregrino entra, silenciosamente, 

Na soleira, a dor petrifica-se, 

Então, resplandecem, na luz incondicional, 

Pão e vinho sobre a mesa.” 

 

“Uma noite de Inverno”, Georg Trakl 
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Resumo 

 

Abrigo para peregrinos. Um tema que apesar de pouco desenvolvido no âmbito da 

investigação arquitetónica, tem vindo a adquirir especial relevo numa época em que se 

verifica o surgimento de um maior número de viajantes, que não percorrendo os caminhos 

de peregrinação unicamente por motivações religiosas, procuram o contato direto com a 

natureza ao longo dos mesmos, promovendo assim maior interação com os agentes locais. 

O caminho Torres, troço do Caminho de Santiago que passa por Amarante é um 

exemplo que aqui se explora. 

Procura-se compreender os motivos do peregrino contemporâneo na viajem que 

empreende, e a função que o abrigo deve ter no restabelecimento de energias, meditação e 

contemplação da natureza, tendo em vista a ascese espiritual.  

A investigação compreendeu o estudo do perfil do peregrino contemporâneo, as 

suas aspirações na viagem que empreende, assim como na tipologia do abrigo, tanto no 

nível tipológico como construtivo, as relações com os sistemas construtivos autóctones e as 

pontes que estes estabelecem com a arquitetura vernacular e a natureza em que se inserem.   

Ele foi realizado com base em fontes documentais, para depois se compreender 

como se constituem materialmente através da análise de obras arquitetónicas desenvolvidas 

com programas mínimos semelhantes ao da tipologia do abrigo. 

A forma simplificada e a utilização de sistemas construtivos tradicionais ensaiam-se 

na construção do caso de estudo, com a introdução de um abrigo no Paço de Dona Loba, 

em Padronelo, Amarante, onde se explora a tipologia do abrigo assente numa construção 

com sistemas construtivos tradicionais e se tenta compatibilizar com a estrutura patrimonial 

ali existente, procurando um retorno à vivência daquele espaço, sem que a sua estrutura 

primária remanescente seja afetada. 
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Abstract 

 

Shelter for pilgrims. A theme that despite little developed in the context of 

architectural research has come to acquire special importance in an era in which there is the 

emergence of a greater number of travellers, not traversing the paths of pilgrimage solely 

by religious motives, seek the direct contact with nature along the same, thus promoting 

greater interaction with local actors. 

The way Torres, stretch on the Road to Santiago that passes by Amarante is an 

example that here if explores. 

It seeks to understand the reasons for the contemporary pilgrim on the journey that 

takes, and the role that the shelter must be the reestablishment of energies, meditation and 

contemplation of nature, with a view to the spiritual ascesis. 

The research comprised the study of the profile of the contemporary pilgrim, its 

aspirations in the journey that undertakes, as well as the typology of the shelter, both in the 

typological level as constructive relations with the indigenous constructive systems and 

bridges that they establish with the vernacular architecture and nature in that fall. 

He was performed based on documentary sources, to understand how they are 

materially through the analysis of architectural works developed with minimum programs 

similar to the typology of the shelter. 

The simplified form and the use of traditional building systems tested in the 

construction of the case study, with the introduction of a shelter in the Paço de Dona Loba, 

Padronelo, Amarante, where you explore the typology of the shelter based on construction 

with traditional constructive systems and tries to reconcile with the asset structure there, 

seeking a return to the experience of that space, without which its primary structure 

remainder is affected. 
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1 - Introdução 

 

Motivação e contextualização do tema. 

O Abrigo é o tema principal desta dissertação, que se apresenta no âmbito da 

unidade curricular Projeto III do curso de Arquitetura da Faculdade de Arquitetura e Artes 

da Universidade Lusíada do Porto (FAAULP), surge ainda como proposta de Intervenção 

no Património, sob a forma de reconversão do Paço de Dona Loba em Amarante. 

A escolha do tema para a elaboração desta dissertação e sua apresentação em 

âmbito académico tem, como base, o fato de o edifício escolhido como trabalho prático ou 

caso de estudo ao nível da conservação e reabilitação do património, se localizar em 

Amarante, a minha terra natal. Estamos perante um espaço marcado pela singularidade das 

suas paisagens e junto da estrada nacional número 101, outrora integrando um caminho 

românico e que se configura como parte integrante de um dos percursos denominados 

"Caminhos de Peregrinação a Santiago de Compostela". 

 Mais, muito embora estarmos perante um edifício classificado como Monumento 

Nacional, pelo Decreto n.º 95/78, DR 210, de 12 de Setembro de 1978, o Paço de Dona 

Loba está, na atualidade, quase votado ao abandono, quer do ponto de vista físico, patente 

na sua degradação, quer do ponto de vista social. Face a esta realidade contemporânea e 

dado entendermos que esta edificação merece um presente e um futuro consonante com o 

seu valor histórico e com o genius loci que perscrutamos desde o primeiro momento, 

decidimos incidir a nossa proposta de trabalho sobre o Paço de Dona Loba em Padronelo, 

Amarante. 

Acresce, como motivação à apresentação da nossa proposta, o facto de termos 

atentado da urgência de implantação no território amarantino de uma estrutura que sirva a 

procura de abrigo por parte dos peregrinos que seguem o Caminho de Torres e que 

requestam uma oferta de alojamento que lhes proporcione uma maior aproximação à 

natureza. Daí termo-nos centrado na procura de uma solução, na qual a arquitetura seja 

capaz de dar uma resposta cabal às necessidades dos peregrinos, materializada sob a forma 

de Abrigo.  

Abrigo entendido enquanto espaço físico de auxílio ao peregrino, naquilo que são a 

proteção e recuperação do corpo após extenuante caminhada, mas também e não menos 

relevante, como espaço de recolhimento e refúgio que propicie a introspeção e o equilíbrio 

espiritual. 
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Âmbito. 

Face ao nosso objetivo cimeiro, encetamos um processo de investigação que nos 

levou à procura das origens históricas do fenómeno de peregrinação a Santiago de 

Compostela, na tentativa de auscultarmos a sua evolução desde os primórdios à atualidade, 

com o intuito de percebermos a similitude e a mutação das motivações mas, e sobretudo, 

alcançarmos a evolução e características da conceção do abrigo em termos arquitetónicos. 

     Problemáticas, objetivos e questão central. 

Perante o nosso objetivo primordial, de a partir da ruína do Paço de Dona Loba 

criarmos um abrigo para peregrinos, e da pesquisa que entretanto fomos realizando, 

deparamo-nos com um conjunto de questões, para as quais fomos tentando encontrar 

respostas, mais ou menos cabais, ao longo desta nossa dissertação.  

Num primeiro momento questionamo-nos sobre o fenómeno de peregrinação a 

Santiago de Compostela, suas raízes históricas e evolução, motivações dos peregrinos e o 

que diferencia “o viajante da fé” de um vulgar turista ou viajante. Seguidamente impôs-se-

nos uma outra dúvida, complementar às primeiras e, dada a nossa formação enquanto 

arquiteto, ainda mais inquietante, o que se considera em termos arquitetónicos um abrigo. 

Dúvida esta que nos transportou, de imediato, a outras: quais as soluções que a arquitetura 

foi apresentando, ao longo da história, para dar resposta a esta necessidade tão particular; 

como ocorreu a evolução da tipologia; e, não menos importante, como, a partir das 

referências contemporâneas que se nos apresentam, iríamos conceber a nossa própria 

proposta de abrigo. 

Estado da Arte. 

No sentido de darmos resposta ao objetivo a que nos propomos ou seja, a criação de 

um abrigo que respeite o espírito do lugar e transforme este património, sem o ferir na sua 

génese histórica, e que simultaneamente responda às necessidades básicas dos peregrinos 

contemporâneos, vimo-nos compelidos a munirmo-nos de um vasto leque de recursos 

teóricos. Estas fontes elucidaram-nos sobre temas tão profundos e abrangentes quanto a 

peregrinação e suas motivações; os Caminhos de Santiago de Compostela, sua história e 

evolução; a figura do peregrino, viajante e turista; o conceito de Abrigo, sua materialização 

arquitetónica, génese e evolução dos abrigos e da assistência aos peregrinos; definição 

contemporânea de abrigo, propostas atuais sobre este conceito de arquitetura; e, não menos 

relevante, sobre a geografia de Amarante e história do Paço de Dona Loba. 

Sendo certo que recorremos a obras de variadíssimos autores, não é menos verdade 

que alguns se destacaram como orientadores do nosso trabalho, por nos parecerem mais 
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elucidativos e credíveis. 

No primeiro capítulo, que aborda a peregrinação a Santiago de Compostela, 

nomeadamente no seu ponto um, autores como o padre Januário Santos e José Silva, 

ofereceram-nos o conhecimento de pendor teológico, essencial à perceção do fenómeno 

religioso que é a peregrinação. O segundo autor, em particular, elucidou-nos sobre a 

história da peregrinação a Santiago de Compostela. Ainda neste ponto, Xosé Garcia 

revelou-se uma importante fonte no que concerne à história do período medieval e à arte 

românica amarantina. No mesmo capítulo, mas no seu ponto dois, a nossa mais preciosa 

referência, não obstante as fontes eletrónicas que forneceram pequenos esclarecimentos, foi 

o historiador amarantino Daniel Ribeiro, que nos guiou pelo Caminho de Torres e sua rota 

em Amarante. No terceiro ponto, que aborda as distinções existentes entre peregrinos, 

viajantes e turistas e a evolução destes conceitos ao longo do tempo, as nossas referências 

foram Zygmunt Bauman e a sua obra quase filosófica sobre globalização, e Catarina 

Nadais que nos auxiliou na perceção da distinção que a ciência turística estabelece entre os 

vários tipos de viajantes. 

O segundo capítulo, que aborda o Abrigo, lato senso, no seu primeiro ponto, a nossa 

orientação foi Labelle Prussin, que nos guiou às tribos Tuareg e seus abrigos, e, de seguida, 

os engenheiros Paulo Lourenço e Jorge Branco que potenciaram o nosso conhecimento 

sobre a evolução histórica do emprego da madeira no abrigo. No segundo ponto, fomos 

novamente orientados por Daniel Ribeiro e por José Marques, no que ao abrigo e à 

assistência ao peregrino diz respeito, mas também, e ainda, por Ana Catarina Mendes, que 

nos esclareceu sobre as premissas que assistem contemporaneamente ao ato de peregrinar, 

características e funcionamento dos albergues para peregrinos. No ponto número três, em 

que partimos para a definição do conceito de abrigo para peregrinos na atualidade, 

recorremos a uma fonte, que se nos revelou fundamental, a obra de Kate Nesbitt, que nos 

apresentou o conceito de Fenomenologia da Arquitetura do ideólogo Christian Norberg-

Schulz, introduzindo-nos à poética do lugar, tão relevante numa jornada de peregrinação e 

orientadora da criação de um abrigo para peregrinos.  

Dedicamos o quarto capítulo do nosso trabalho à apresentação e análise crítica de 

obras de referência, presentes em diferentes sítios da internet. Assim, o primeiro ponto 

debruça-se sobre o XXI Concurso Ibérico de soluções para construção Pladur, sendo que 

apresentamos três propostas: da arquiteta Vânia Santos; de uma parceria, encabeçada pela 

arquiteta Ana Fernandes, vencedora do prémio local da FAUP; o projeto vencedor do 

prémio ibérico, também uma parceria liderada por Juan Pardillas. O ponto dois incide sobre 
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a obra do arquiteto Luís Aldrete na “Ruta del Peregrino”. O terceiro analisa a obra “Casas 

na Comporta” do atelier Aires Mateus, presente na publicação de Fernando Cecilla, El 

Croquis. O quarto e último ponto verte a sua análise da obra Le Petit Cabanon de Le 

Corbusier. 

O quinto, e último capítulo, centra a sua análise sobre o Paço de Dona Loba. Com 

efeito, o seu primeiro ponto é dedicado à análise da geografia, morfologia e topografia de 

Amarante, pelo que recorremos à reedição da obra O Minho Pitoresco da responsabilidade 

de Pedro Pinto e a diversos sítios da internet, que nos transportaram para o quadro natural 

do concelho. O nosso segundo ponto é dedicado à história e lenda do Paço de Dona Loba, 

e existiu uma referência cimeira que, para além de nos conceder algumas informações 

sobre as quais detínhamos ainda dúvidas e de nos indicar outras fontes às quais recorremos 

posteriormente, foi fundamental para a organização do nosso pensamento e discurso, a 

historiadora Lúcia Rosas. Foi também importante o acesso ao processo de classificação do 

Paço como Monumento Nacional, disponível na página da internet da Direção Geral do 

Património Cultural. Este sítio e a abordagem da historiadora, além da nossa própria análise 

foram, de igual forma, muitíssimo importantes, no ponto seguinte, para procedermos à 

caraterização da pré-existência do Paço de Dona Loba. 

         Metodologia. 

Em razão do nosso objetivo ser a reconversão do edifício em questão num abrigo 

para peregrinos e outros viajantes, munimo-nos de uma vasta panóplia de fontes que nos 

permitiram abordar os temas que se relacionam com o assunto: peregrinação, Santiago, 

abrigo. A nossa demanda pela solução arquitetónica mais eficaz para servir o abrigo e o 

auxílio aos peregrinos transportou-nos à análise de diversos casos de referência que 

serviram de exemplo à nossa própria proposta. 

Com efeito, e porque uma proposta de intervenção sobre um Monumento Nacional 

implica forçosamente um conhecimento profundo sobre o objeto patrimonial, o nosso 

percurso metodologicamente principia-se por uma análise arquitetónica da existência, 

entenda-se a nossa fonte primária, o Paço de Dona Loba, sendo que empreendemos o seu 

rigoroso levantamento. 

Seguidamente, perante esta bagagem visual, partimos na procura de fontes 

secundárias que nos proporcionaram conhecimento teórico acerca do monumento, de modo 

a apresentarmos a nossa proposta de reconversão do Paço de Dona Loba em abrigo para 

peregrinos. 
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   Estrutura. 

Dadas estas referências, e outras a que pontualmente se socorre, e a uma 

consequente análise e crítica destas, estruturamos a nossa dissertação de forma a 

estabelecermos um raciocínio lógico e explicativo sobre a temática em questão e que, de 

certo modo, reflete as respostas que fomos alcançando às questões que inicialmente se 

colocam. 

Com efeito, a presente dissertação incide a sua análise, num primeiro capítulo, 

sobre o caminho de peregrinação a Santiago de Compostela. Dedicamo-nos ao 

entendimento do fenómeno de peregrinação, pelo que tentaremos perceber, num primeiro 

momento, o significado deste conceito abrangente. Iremos deter-nos, de seguida, na análise 

deste processo de mobilidade humana, sem intenção de permanência e que advém de um 

propósito maioritariamente espiritual. Dado o desiderato desta dissertação ser a perceção 

do fenómeno de peregrinação a Santiago de Compostela, debruçar-nos-emos sobre o 

contexto histórico do fenómeno com particular incidência sobre o período medieval, época 

na qual surge o primeiro grande impulso ligado ao espírito peregrino a este polo hispânico 

da cristandade europeia. Uma vez que o território em análise estabelece a ligação entre dois 

dos mais importantes caminhos portugueses de peregrinação a Santiago de Compostela, " o 

caminho lusitano e o caminho interior”, deter-nos-emos numa breve abordagem ao 

caminho, seus locais mais emblemáticos e simbólicos no território amarantino.  

Ainda neste primeiro capítulo, realizaremos uma resenha sobre a figura do 

peregrino, suas características e motivações, sua evolução e transformação, bem como 

tentaremos perceber o que entende a ciência turística por viajante e turista e peregrino na 

atualidade. 

Num segundo capítulo, iremos abordar o Abrigo. Sem dúvida que dissertar sobre o 

abrigo, é escrever sobre uma das mais antigas e básicas necessidades do ser humano, pelo 

que é do senso comum que, desde primórdios, o homem sentiu necessidade de se deslocar 

em busca de melhores condições, acautelando a sobrevivência da espécie humana. 

Associado a estas deslocações surge a indispensabilidade de se abrigar, por razões que se 

prendem fundamentalmente com a segurança, mas também com questões de reposição de 

energias. A essência do abrigo, encontra-se então invariavelmente ligada ao refúgio e à 

sobrevivência por tal, procederemos à abordagem, mesmo que sintética, desta necessidade 

do ser humano. De forma a melhor entendermos o conceito, analisamos a evolução do 

emprego da madeira, material de eleição desde os primórdios da civilização para a criação 

de abrigos, e das coberturas em pele ou fibras naturais, com o intuito de compreendermos 
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de que modo os recursos naturais tão bem servem o refúgio humano. Consequentemente e 

dada a área de análise da presente dissertação ser a habitação temporária, centrada 

especificamente nos abrigos para peregrinos, partiremos, no ponto seguinte, para a 

abordagem do abrigo e da assistência aos peregrinos, desde os tempos medievais até aos 

dias de hoje, com o intuito de analisar de que forma o conceito arquitetónico de Abrigo 

sofreu uma mutação paralela ao desenvolvimento das sociedades e suas aspirações. 

Importa-nos, por isso e ainda, compreender como a arquitetura soube responder às novas 

solicitações de um novo tipo de viajante e a uma nova forma de peregrinações. Assim 

sendo, pretendemos perceber de que forma a arquitetura se reprogramou para oferecer uma 

solução eficaz ao viajante, que já não se desloca meramente com motivações de culto, mas 

também de enriquecimento cultural, social e lúdica, numa contemporânea mescla entre 

turismo religioso, cultural e social, aproveitando de uma forma mais próxima e intensa o 

que os sítios onde se abrigam proporcionam em todas essas vertentes. 

Sendo o nosso principal objetivo a conceção de um Abrigo, capaz de dar resposta às 

necessidades enunciadas anteriormente, procuramos analisar casos de referência, que nos 

concedem modelos conceptuais que abordaremos, num quarto capítulo, e que tomaremos 

como exemplos para a nossa abordagem ao Abrigo. 

Não esquecendo que esta dissertação se centra na reconversão de um edifício 

qualificado como património arquitetónico (Paço de Dona Loba em Padronelo, Amarante, 

Portugal) e suas construções contíguas, urge compreendermos as características do lugar e 

do edifício em si. Por tal, principiamos a nossa abordagem ao Caso de Estudo por uma 

análise sucinta do território amarantino, com particular incidência sobre as suas 

características geográficas, morfológicas e topográficas que moldam o caráter de natureza 

da região.  

Com o objetivo de elaborarmos a nossa proposta arquitetónica, estabeleceremos, no 

ponto seguinte, uma resenha sobre a história do edifício em causa, a relação que 

estabeleceu com a história local e cultura aí enraizada, nomeadamente a lenda que se criou 

em torno da sua suposta fundadora. Abordaremos o enquadramento da sua tipologia 

arquitetónica, as supostas motivações históricas da sua construção, bem como o longo 

processo que preside à sua classificação como Monumento Nacional.  

Seguidamente e por último, antes de apresentarmos a nossa proposta de intervenção 

sobre o Paço de Dona Loba, debruçar-nos-emos sobre o edificado existente nos nossos 

dias, sobre a forma como se implanta na paisagem e a relação que estabelece com a 

envolvente. Deter-nos-emos na pré-existência, observando as permanências e 
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características arquitetónicas.  

Por fim, apresentaremos a nossa proposta de abrigo para peregrinos hipoteticamente 

a implantar no espaço da ruína do Paço de Dona Loba.  

Esta proposta surge no seguimento de uma atenta reflexão sobra as características do local 
onde está edificado o paço de Dona Loba, desde as potencialidades que julgamos possuir 
como espaço gerador de novas dinâmicas culturais, sociais e económicas, á capacidade de 
se constituir como elemento decisivo na conservação da natureza, mas também, não menos 
importante, a possibilidade de se assumir como elemento preponderante na fixação das 
populações neste meio rural, que como se pode observar, se encontra num processo 
contínuo de desertificação. A constatação da elevada escassez de equipamentos com esta 
tipologia, associada á existência de uma tradição muito forte ao nível de peregrinações, 
havendo inclusive nesta cidade uma associação com capacidade para emitir credenciais 
para peregrinos como é o caso da associação viver Canadelo e Serra do Marão, que tem na 
sua génese o desiderato de criar condições de desenvolvimento e promoção local, assentes 
no património natural, em perfeita sintonia com os nativos destas zonas rurais do concelho 
de Amarante, situados na Serra do Marão, Aboboreira, pesou bastante na decisão de propor 
para o local a edificação de um abrigo contemporâneo. 

  Assim, a nosso ver, uma obra como a que ora se apresenta em projeto, supriria as 

carências deste tipo de alojamento em Amarante, mas também concedia àquele 

Monumento Nacional um destino condizente com o passado. Proporcionando um futuro de 

uso dinâmico, quer para o edifício em si quer para aquela região, notoriamente carenciada e 

com sinais evidentes de abandono e estagnação. 

Em termos arquitetónicos, a nossa proposta de reconversão e recuperação do Paço 

de Dona Loba, ruína e construções anexas, tem em consideração que nos debruçamos sobre 

um objeto de elevado valor patrimonial, e que um processo dessa natureza, implica 

forçosamente a defesa do património, com toda a carga coletiva que este carrega a vários 

níveis: arquitetónico, paisagístico, de ordenamento do território e de desenvolvimento 

sustentável. Acreditamos que a nossa proposta respeita o património, entendido enquanto 

bem precioso ou conjunto deles, que temos obrigação de conhecer, divulgar e proteger para 

que possamos transmitir a gerações vindouras como algo valioso e atemporal. 

Com efeito, tendo em conta a inevitável transformação da sociedade, impulsionada 

pelos acelerado avanço da tecnologia e por consequência o aumento dos veículos de 

informação, apresentaremos em termos concretos uma proposta de intervenção 

arquitetónica que consiste não só na reconversão do Paço de Dona Loba e restantes pré-

existências, num conjunto de edifícios que conferirão ao abrigo contemporâneo que se 
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pretende edificar, todas as valências indispensáveis á resposta que pensamos ser necessário 

dar, ao nível do conforto, da segurança e da logística, àquelas que são as vicissitudes atuais 

de quem procura esse tipo de alojamento temporário, sejam eles peregrinos ou outros 

viajantes, que tendam a conciliar hoje a tradicional motivação religiosa com a vertente 

lúdica, cultural e social local, retirando o máximo proveito, nas deslocações temporárias 

que efetuam, dos espaços onde esses abrigos estrategicamente concebidos estão inseridos. 
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Capítulo I 

 

O caminho de peregrinação. 
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2.1 - Santiago de Compostela, contexto histórico e artístico do período medieval. 

 

Primeiramente, e antes de encetarmos o nosso percurso, importa abordar, mesmo 

que sucintamente, o conceito de peregrinação. A peregrinação, aos olhos da antropologia, 

é um fenómeno transversal às grandes religiões e, como tal, deve ser compreendida como 

tendência e manifestação metafísica do ser humano. Se remontarmos à análise filológica do 

termo, peregrino é aquele que se move, dirigindo-se a um local de culto ou que 

simplesmente se desloca por motivos associados à sua sobrevivência, mais “quando 

dizemos de um homem que os seus olhos passeiam, a imaginação corre, os braços 

alargam-se, o sangue circula, o coração bate, etc., estamos a dizer que todos estes 

elementos componentes peregrinam no homem em busca de uma qualquer realização ou de 

qualquer coisa que só peregrinando poderão obter.” (Santos, 1999: 129). Com efeito, 

podemos induzir que a peregrinação não mais é que uma das múltiplas expressões da 

necessidade universal que o homem tem de se mover para existir e se realizar, e que vem 

dar resposta a uma necessidade de satisfação espiritual. 

Neste sentido, sobre o cristianismo, poderemos afirmar que a peregrinação ocupa 

um lugar de suma importância no universo doutrinal e devocional, pelo que se considera 

que o homem, desde que nasce até que morre, é um peregrino na terra. A este propósito, o 

Papa João Paulo II afirmou que a peregrinação “reproduz a condição do homem, que gosta 

de descrever a sua própria existência como um caminho. Do nascimento até à morte, cada 

um vive na condição peculiar do homo viator.” (João Paulo II,2000:7). 

De forma a entendermos a relação existente entre Amarante e os caminhos de 

peregrinação a Santiago de Compostela, convém efetuar uma breve contextualização 

histórica sobre esse relevante fenómeno religioso e suas implicações, que se manifestaram 

a vários níveis: político, religioso, cultural e até socioeconómico.  

No caso vertente do nosso trabalho, iremos perscrutar sobretudo o fenómeno de 

peregrinação ao santuário galego e seu papel enquanto difusor da arte românica, na enorme 

área geográfica denominada Entre Douro e Minho, onde se inseriam áreas mais pequenas, 

definidas por serras e rios, como a serra do Marão e o rio Tâmega e seus afluentes, e onde 

se inscreve Amarante. 

O fenómeno compostelano eclode quando, no ano de 813, o bispo Teodomiro 

anuncia a descoberta do túmulo do Apóstolo São Tiago (um dos primeiros apóstolos a ser 

chamado por Jesus e o primeiro a morrer mártir). (Fig.1) 
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1. São Tiago.  
Escultura do século XVIII, Igreja Matriz de Melgaço. 
(Fotografia disponível em: commons.wikimedia.org) 
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A descoberta do túmulo do Apóstolo ocorreu no primeiro quartel do século IX, 

numa época em que a Península Ibérica ainda se encontrava sob o domínio muçulmano, 

mas já num período em que os cristãos ensaiavam as primeiras ofensivas militares, de 

forma a recuperarem o território perdido. (Silva, 2004:331) Logo aquando da descoberta, o 

rei Afonso II, soberano das Astúrias (reduto cristão da Península), dirigiu-se em 

peregrinação a Compostela, colocando-se a si e ao seu pequeno reino sob a proteção do 

Apóstolo. 

O reconhecimento das relíquias e a devida autenticação papal da descoberta, 

transformaram este local num santuário de primordial importância para os católicos, pois o 

fato de possuir um tesouro tão invulgar como o túmulo de um dos doze apóstolos conferia-

lhe particular destaque face às outras igrejas da cristandade. Assim, a par de Roma e de 

Jerusalém, Compostela tornar-se-ia um dos principais centros da cristandade medieval 

europeia. (Silva, 2004: 334) 

Em termos históricos, e como já referimos anteriormente, a descoberta do túmulo 

do Apóstolo ocorre durante o período inicial da reconquista cristã da península ibérica, fato 

que terá também contribuído para a divulgação do achado e incremento do culto e da 

peregrinação.1 

Neste sentido, e dada a importância que este centro religioso veio a assumir para 

toda a cristandade europeia, em Cluny, importante núcleo da cristandade medieval e, de 

certo modo, na maior parte do Midi francês, o dinamismo de determinadas classes 

dominantes, manifesta-se na organização do caminho de Santiago simultaneamente com 

um propósito religioso mas também com o intuito profano de dominar a oste da península 

ibérica. 

Como refere o historiador Américo Castro “ os interesses franceses ganharam mais 

apoios no condado português com a chegada dos cavaleiros do templo, e dos monges do 

Cister, interrelacionados com os Borgonha”. (Garcia, 1997:11)  

E prossegue o ilustre historiador: “Aquitânia e Borgonha utilizaram a peregrinação 

em benefício próprio com vista à dominação da Espanha cristã” (Garcia, 1997:11) 

Segundo Américo Castro, o nascimento de Portugal deve-se muito ao resultado do apoio 

concedido por Cluny e Borgonha à ambição manifestado pelo Conde D. Henrique. 

Santiago de Compostela, como anteriormente referido, nasceu como um caminho 
                                                           
1Note-se que Santiago, era invocado antes das batalhas de reconquista e designado de «Santiago Mata-
Mouros», esta invocação terá origem na lenda de que na véspera de uma importante batalha em Clavijo no 
ano de 844, o então rei das Astúrias Ramiro II teve a visão que São Tiago montado a cavalo conduzia os 
cristãos à vitória contra os infiéis. (RIBEIRO, (?): 4) 
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de fé, mas as suas vias, que em parte são o reaproveitamento da rede viária romana, 

rapidamente se tornaram meios de intercâmbio cultural e Compostela cedo se tornou centro 

recetor e emissor de pessoas ideias e bens. A partir destes difundiram-se ideários políticos, 

doutrinas teológicas, sistemas filosóficos, devoções mas, e sobretudo, Santiago viria a 

revela-se de suma importância no domínio das manifestações culturais e artísticas da época, 

enquanto interface de movimentos estéticos e estilos arquitetónicos que se espalhariam a 

partir da Galiza para terras portuguesas, mais concretamente para a vasta região de Entre 

Douro e Minho, onde se situa Amarante, uma povoação recheada de manifestações 

românicas, muito embora um pouco diferenciadas dos originais vindos da Galiza. 

Resultado do aproveitamento da mão-de-obra e matéria-prima originária da região, aqui 

encontramos, separados pelas belas margens do Tâmega, duas manifestações distintas do 

românico. A margem direita, com mais riqueza arqueológica, apresenta um traçado mais 

universal e uma linguagem artística marcadamente mais europeia, por seu turno a margem 

esquerda, influenciada pelos parcos recursos aí existentes, adquiriu traços de um românico 

mais simplista e de características rurais. Este local, como sublinha Xosé Lois Garcia, 

reveste-se de grande importância uma vez que “ por ela passavam as grandes vias romanas 

que partiam de Lugo e Astorga para o Porto e Coimbra, passando por Braga e 

Guimarães” (Garcia, 1997:13). 

Em meados do século XII, por altura da independência de Portugal verificam-se 

aceleradas manifestações peregrinas, a partir de território português com destino a Santiago 

de Compostela. Este fenómeno viria a prolongar-se por muitos séculos, com forte apoio das 

classes mais poderosas da época, contribuindo decisivamente para o desenvolvimento 

regional e para a promoção de relações de cariz económico, cultural e social entre Portugal 

e a região da Galiza. Foram surgindo várias rotas para viajantes e peregrinos, aproveitando 

inúmeros caminhos romanos que lentamente se foram recuperando, mantendo-se 

praticáveis até meados do século XIX, como vias privilegiadas para quem procurava viajar, 

com maior segurança, a Santiago de Compostela. 

Porém o ato de peregrinar, no alvorecer da Portugalidade e ao longo de toda a Idade 

Média, era sinónimo de perigo para o peregrino compostelano. O cada vez maior fluxo de 

viajantes peregrinos levam a que os soberanos hispânicos num gesto de compaixão e 

fazendo jus às recomendações evangélicas, como é exemplo São Mateus “era peregrino e 

recolheste-me” (MT.25-35) fundassem albergarias, hospitais ou abrigos de forma a 

proporcionarem assistência aos peregrinos, minimizando deste modo o sofrimento e os 

perigos com que se deparavam nestas longas deslocações. De igual modo, as Ordens 
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religiosas não se alhearam neste auxílio, preocupando-se em prestar assistência física e 

espiritual aos peregrinos, praticando o que determina por exemplo a própria regra de São 

Bento “os pobres e peregrinos sejam recebidos com cuidado e solicitude muito 

particulares, porque é principalmente na pessoa deles que se recebe a Cristo” (Ribeiro, 

2010: 33), e demonstrando o esforço que determinadas figuras do clero emprestam à causa 

peregrina, que era vista na ideologia medieval como uma obra muito piedosa, como foi o 

caso de S. Gonçalo de Amarante. 

Neste sentido, começam então a ganhar relevância, ao longo do caminho português, 

igrejas, mosteiros e albergues, essenciais pelo papel que desempenham no campo da 

assistência ao crescente número de viajantes que percorriam estes imemoriais caminhos, 

que ligavam lugares carregados de encanto e de história e revelando cenários 

absolutamente deslumbrantes do território português. 

Mesmo nesta altura, aparecem sinais de que algo estava a mudar naquilo que eram 

as tradicionais características dos peregrinos, normalmente estes deslocavam-se 

unicamente por motivações religiosa, mas já nos primórdios começam a surgir 

viajantes/peregrinos com outro tipo de motivação que meramente religiosa, os caminhos 

servem intuitos culturais e sociais. Surgem então associados a este novo estilo de 

peregrinos, novos percursos como são exemplos disso o caminho inglês e português, 

nomeadamente aquele que está na origem da escolha do caso de estudo Paço de Dona 

Loba em alojamento temporário uma vez que o seu itinerário coincide com o local onde 

está inserido o referido monumento, o caminho Torres, que faz a ligação entre o caminho 

Interior e o caminho Lusitano. 

Também aqui, ao longo deste percurso, encontram-se as mais variadas 

manifestações românicas, pontes, igrejas, calçadas e mosteiros, que, juntamente com a 

maravilhosa riqueza natural existente nesta região de Entre-Douro-e-Minho, se assumem 

como referências motivacionais absolutamente decisivas na hora de escolher este itinerário 

para consumar a viagem a Santiago de Compostela. 
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2.2 - Amarante, o Caminho de Torres, locais significantes. 

 

“...Con mi bordónen la mano, 

al cinto mi calabaza, 

y la Casa y de las Conchas 

al hombro, pecho, espalda, 

A caminarempecé 

y no por la vía Láctea, 

nien la mejorvía, y forma, 

queenderecho lugar haya; 

Sino por donde juzgué, 

quealgúncaminollevaba; 

porque no digan de Torres, 

quedescaminado anda...” 

(VILLARROOEL, 1737: 49) 

Dos vários caminhos portugueses de peregrinação a Santiago de Compostela, 

apenas um percorre Amarante, o designado Caminho Central Português de Santiago, 

também denominado Caminho Torres, como referência a Diego de Torres Villarroel, um 

ilustre cidadão espanhol que, no século XVIII, resolveu fazer uma peregrinação a Santiago 

de Compostela por terras portuguesas, ao invés de seguir, como era natural nessa época, a 

rota da Via de La Plata. (Fig.2)  

Este percurso, com origem na histórica cidade de Salamanca e término em Santiago 

de Compostela, atravessa regiões marcantes do território português, como a Beira Alta, a 

região do Douro vinhateiro, a sub-região do Tâmega, o Minho, vindo a terminar em terras 

espanholas na região da Galiza. Nestas regiões encontram-se zonas classificada pela 

UNESCO como Património Mundial, com são os casos do Douro vinhateiro os centros 

históricos de Salamanca, Guimarães e Compostela.2 O traçado deste caminho percorre 

também cidades portuguesas de enorme riqueza cultural e patrimonial, como são as 
                                                           
2 PORTUGAL TURISMO – Património Mundial em Portugal [Em linha]. [Consult. 27.02.2016]. Disponível na 
Internet em <http://www.portugalturismo.eu/patrimonio>. 

http://www.portugalturismo.eu/patrimonio
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cidades: Almeida, Pinhel, Trancoso, Sernancelhe, Lamego, Amarante, Felgueiras, Braga, 

Ponte de Lima e as cidades espanholas de Ciudad Rodrigo, Tui e Redondela, cidades que 

se constituem como relevante motivo de atratividade para quem decide fazer este caminho 

de peregrinação.3 

Apesar de, ao longo destes três séculos, que separam a viagem que Diego Torres de 

Villarroel realizou entre Salamanca e Santiago de Compostela e os dias de hoje, se terem 

verificado inúmeras alterações essencialmente ao nível das vias de comunicação, com o 

aparecimento de novos itinerários e com a construção de novas vias, assim como o surgir 

de novos albergues de apoio aos peregrinos e de outros e recentes focos de interesse, de ser 

disponibilizada mais e melhor informação, procurou-se, com sucesso, recriar ao máximo o 

itinerário que Diego Torres referencia no romance que escreveu no século XVIII 

“Peregrinación al Glorioso Apóstol Santiago de Galicia”. 

 A situação geográfica de Amarante, localizada numa posição intermédia entre o 

litoral e o interior norte, torna-se num fator decisivo no desenvolvimento e na afirmação 

como núcleo urbano na região de vale do Sousa e Tâmega, assumindo-se quase como 

ponto obrigatório de passagem para os inúmeros viajantes que, vindos do Douro Litoral e 

do Minho se dirigiam ao Alto Douro, mas também para quem se dirigia ao Minho, vindo 

de Trás-os-Montes e da Beira Alta. 

 Nesta senda, o desenvolvimento urbano de Amarante parece associar-se aos bons 

recursos naturais mas também, e ainda, à reconstrução de uma ponte romana que a tradição 

e memórias locais atribuem a S. Gonçalo de Amarante. (Fig.3) Esta obra que vem 

comprovar o que já afirmamos anteriormente, terá sido de monta, e veio facilitar a travessia 

do rio Tâmega aos viajantes, peregrinos ou não, que por ali passavam das terras de Entre 

Douro e Minho em direção a Trás-os-Montes e Alto Douro, ou vice-versa. (Fig.4) 

A partir da Idade Média, as terras de Amarante iniciam um processo de afirmação 

local e regional e aí se começam a instalar, nas imediações das principais vias 

recolhimentos, igrejas e mosteiros, como são exemplos: Telões, Freixo de Baixo, e 

Travanca.  

A tradição e a documentação contam que, desde o ano de 1192, existiria uma 

Albergaria em Amarante. (Ribeiro, 2009: 6) 

                                                           
3 QUINTALES, Luís António; GUTIÉRREZ, Miguel, BEATO, María Soledad. CaminoTorres. [em linha]. [Consult. 
27.02.2016]. Disponível na Internet em <http://caminosantiago.usal.es/torres/>. 
 

http://caminosantiago.usal.es/torres/
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2. Caminho Torres  
Percurso do caminho de Torres 
(Imagem editada pelo autor) 

 

  

Paço de Dona Loba
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No entanto, Frei Manuel da Esperança, em 1666, na obra «História seráfica da 

Ordem dos Frades Menores de S. Francisco, na Província de Portugal», refere a existência 

de uma albergaria do Covelo, anterior à referida, localizada na margem esquerda do rio 

Tâmega, no lugar com o mesmo nome (que atualmente se designa por rua 31 de Janeiro), 

cuja fundação se atribui à rainha D. Mafalda de Sabóia, esposa de D. Afonso I. (Ribeiro, 

2013: 1) Esta instituição prestaria assistência a peregrinos e viajantes, e auxiliaria órfãos, 

viúvas, pobres e doentes. 

A também existência de uma casa religiosa de recolhimento feminino, situado na mesma 

rua, reforçam a ideia de que Amarante, já no século XII, seria um importante ponto de 

passagem para viajantes, sejam eles militares, peregrinos ou simplesmente comerciantes, 

tendo tido um papel importante no desenvolvimento rural que se verificou nesta região, e 

portanto contribuindo para o crescimento da então vila de Amarante. 

O impulsionar do próprio povoamento de Amarante interliga-se com a necessidade de 

garantir um caminho seguro para o viajante, senão vejamos, as Inquirições de D. Afonso 

IV e do Prior da Ordem do Hospital à Villa d´Amarante no ano de 1343, referem que D. 

Vasco Fernandes de Soverosa, na segunda metade do século XII, deu a povoar Amarante, 

em virtude das emboscadas que se realizariam na passagem pelos seus domínios, 

concedendo proteção aos seus moradores. (Ribeiro, 2013:1) 

Os caminhos de peregrinação desempenham um papel importante no desenvolvimento de 

toda uma região e do Paço de Dona Loba em particular. Assim, julgamos pertinente, 

centrarmos a nossa análise no percurso que liga Amarante a Guimarães, particularmente no 

troço Amarante – Pombeiro, essencialmente por ser o troço do caminho de peregrinação 

que passa pelo concelho de Amarante em direção a Compostela, e aferir a relação deste 

caminho com a região.  

A via que hoje atravessa Amarante tem origem em Lamego, permeava Mesão Frio e daí, 

seguia, pela margem esquerda do Tâmega, onde extrapolava para a direita, via ponte de S. 

Gonçalo, outrora designada ponte d`Amarante. Nesta ponte existiu, a meio do tabuleiro, até 

à derrocada da primitiva travessia, no ano de 1763, um cruzeiro bifronte, que teria de um 

dos lados Nossa Senhora da Piedade (popularmente apelidada de Nossa Senhora da Ponte) 

e, do outro, Cristo cruxificado, tipologia esta que está em consonância com os cruzeiros 

existentes no caminho compostelano. 
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4. Ponte.  
Ponte de São Gonçalo em Amarante 
(Fotografia disponível em: aetransmontana.pt) 

3. São Gonçalo.  
Imagem de São Gonçalo de Amarante, 
(Fotografia disponível em: aetransmontana.pt) 
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À saída da ponte, existiu outrora a ermida de Nossa Senhora da Assunção, que terá 

sido recuperada por S. Gonçalo, e onde este residiu e veio a ser sepultado. Neste mesmo 

local foi erigido por ordem régia, no século XVI, o atual convento de S. Gonçalo, da 

Ordem de S. Domingos. Dado ser um ponto de passagem dos peregrinos compostelanos, o 

primeiro altar a ser vislumbrado quando se acede ao templo pela porta lateral é o de S. 

Tiago. 

Do largo com o mesmo nome do convento, o percurso segue pela rua 5 de Outubro 

e Teixeira de Vasconcelos até à Igreja de S. Pedro, construída no século XVII, sobre as 

fundações de uma antiga capela dedicada a S. Martinho e de presumível origem medieval, 

continua pela rua Miguel Bombarda e Miguel Pinto Martins até à igreja da Misericórdia, 

prosseguindo até à calçada de Seixedo. Segundo as fontes documentais, ainda pouco 

estudadas para que se confirme a total veracidade do revelado, terá sido nas imediações 

destas ruas que se encontra a génese do espaço urbano da atual cidade de Amarante. A 

partir desta calçada e de forma a continuar o seu caminho, os peregrinos eram forçados a 

transpor um pequeno ribeiro (atualmente encanado), através de uma pequena ponte 

denominada de Santa Luzia (tal como a capela que a ladeia de invocação à mesma mártir), 

deste ponto seguiam pela atual rua Carlos Amarante, também apelidada de Ordem, até ao 

local da já desaparecida capela de Santo Estevão. Esta rua denomina-se deste modo pelo 

fato dos Cavaleiros da Ordem do Hospital, ou de Malta, terem possuído aí inúmeros 

imóveis. A sua fixação em Amarante é um sinal de estarmos perante um local de passagem 

de peregrinos de Compostela. (Ribeiro, 2013: 2) 

Prossegue então em direção á capela de Santo Estevão, local onde iniciava a estrada 

para Guimarães, que ainda conserva esta denominação. Daqui se parte rumo ao Mosteiro 

de Sto. André de Telões, fundado em 887 por Rodrigo de Forjás, passa no ano de 1173 por 

ordem de D. Afonso I e D. Mafalda para os Cónegos Regrantes de Santo Agostinho, o qual 

alcançamos percorrendo a nacional 15 que veio absorver parte da via medieval. O mesmo 

Mosteiro recebeu a sua atual igreja na segunda metade do século XIII. Daí segue em 

direção à vila da Lixa, pelo que resta de uma antiga estrada romana, que nos leva a 

Faldijães, onde podemos observar sinais que nos remetem para a época romana. Segue 

depois em direção ao Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro de Ribavizela, fundado na 

segunda metade do século XI, recebeu carta de couto de D. Teresa de Leão no ano de 1112, 

seguiu a ordem de S. Bento e teve proteção das mais altas patentes da nobreza medieval. 

Neste local foi prestado um relevante contributo no auxílio e acolhimento “aos pobres e 
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peregrinos, por estar junto a uma estrada pública entre as villas de Guimarães e de 

Amarante” (Ribeiro, 2013: 2), deixando para trás locais relevantes como o Mosteiro de 

Caramos e a igreja de S. Jorge (culto muito em voga no período da reconquista cristã) em 

Lagares. A partir de Pombeiro o Caminho segue rumo a Guimarães, Braga e Barcelos. 

Se os finais na Idade Média marcam a perda de vitalidade dos Caminhos de 

Santiago, em Amarante começa a ganhar fulgor as peregrinações e romagens ao túmulo de 

S. Gonçalo, mesmo antes da sua beatificação no século XVI, e as instituições que outrora 

prestavam auxílio aos peregrinos compostelanos, passam a assistir os peregrinos e romeiros 

a S. Gonçalo. 

O troço via de Amarante – Pombeiro, que relembramos, não passa apenas por 

locais repletos de história, património e cultura, mas também por locais de acolhimento, 

apoio e fé de todos aqueles, que por ali passam há 1500 anos e que, de algum modo, 

deixaram as suas marca nas pedras que hoje percorremos. 

Mesmo não fazendo parte integrante dos caminhos de Santiago, importa, no âmbito 

deste nosso projeto, referir uma outra via, a estrada nacional número 101 que, muito 

embora não tenha alcançado o valor internacional da rota de peregrinação, atingiu uma 

enorme relevância regional e inter-regional. 

Outrora via romana, a atual nacional 101 granjeou enorme importância na Idade 

Média, constituindo-se como a via de ligação entre Amarante e Lamego. (Rosas, (2012:3) 

Esta estrada era parte integrante de uma rota utilizada, não só por pessoas que aspiravam 

alcançar determinado lugar para aí efetivarem o seu culto religioso, mas também por 

viajantes que, repescando o espírito nómada, utilizavam esta rota, uns por razões de 

apropriação e controle de território, outros por motivos comerciais. 

Esta via apresentou-se, desde os primórdios da portugalidade, como a principal rota 

de serviço a comerciantes que vinham do Porto ou de Braga, em direção ao Douro que, à 

época, era considerada uma região de grande prosperidade agrícola. Para além desta, a 

única forma de acesso ao Douro era através do próprio rio, uma importante via de 

circulação mas que, à data, de navegabilidade perigosa devido às suas correntes 

descontroladas. Dada a riqueza e o potencial desta região, inúmeros senhores feudais 

possuíam aí vastos domínios, e a atual estrada nacional 101 era o único meio de 

comunicação terrestre capaz de potenciar a circulação de pessoas e bens.  
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Na zona de Amarante, a importância desta estrada é comprovada, no século XIX, 

pela propriedade por parte de Dª. Antónia Ferreira, a “ Ferreirinha “, de duas propriedades 

urbanas na freguesia de Padronelo, que se situavam à face da nacional 101, um pouco antes 

do Paço de D. Loba Mendes, para quem vinha na direção Porto - Régua. 

O valor desta Estrada prolongou-se até meados dos anos 80 do século XX, época 

em que a remota via românica se viu desvirtuada pelo progresso concedido por novas vias, 

de mais fácil e rápida circulação, e por um desenvolvimento regional que não respeitou a 

história. 
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2.3 - Peregrinos, viajantes e turistas, dos primórdios aos nossos dias. 

 

Tendo anteriormente abordado o conceito de peregrinação, lato senso, e a história 

que abraça Santiago de Compostela e seus caminhos, com enfoque particular para o 

Caminho de Torres que servia a passagem por Amarante, importa agora centrarmo-nos 

sobre a figura do peregrino.  

O peregrino é o verdadeiro protagonista do percurso a Santiago de Compostela e, 

tal como os caminhos foi sofrendo evoluções ao longo da história, sobretudo no que diz 

respeito às motivações. 

Assim, o peregrino medievo cumpria a peregrinação por devoção ao santo mártir, 

com pedidos que se relacionavam com saúde ou perdão, por ação de graças, em nome de 

um terceiro que não poderia cumprir uma promessa, ou mesmo por castigo (relacionado 

com crimes de incêndio, assassinatos, violações), tendo sempre em vista a absolvição 

religiosa dos seus pecados, guiado portanto por uma motivação de índole religiosa. A 

peregrinação era sinónima de sacrifício e implicava não só um incomensurável esforço 

físico mas também um afastamento de casa, dos pequenos confortos, jejum, para além dos 

perigos diversos que se enfrentavam durante a jornada. 

Estas peregrinações, com sentido marcadamente religioso, a Santiago de 

Compostela permaneceram com grande fulgor até à Época Moderna (século XVI ao século 

XVIII) e delas temos testemunhos de grandes personalidades que se deslocaram ao 

santuário compostelano: rainha D. Teresa (1097), D. Afonso II (1219), D. Sancho II 

(1244), a rainha santa Isabel (1325 e 1335) e D. Manuel (1502). Após este monarca só no 

século XIX é que voltamos a ter notícia de um soberano português que se deslocou a 

Santiago: D. Luís e D. Maria Pia. (Ribeiro, 2009, 5). 

Perante o exposto e considerando a afluência registada ao santuário, aferimos que 

com o final da Idade Média se assistiu a um decréscimo acentuado de peregrinos a 

Compostela. Este fato poderá encontrar inúmeras justificações, por um lado a 

transformação do quadro mental e social da sociedade europeia de cariz marcadamente 

burguês dos séculos XVI e XVII; por outro, o documentado assédio do corsário inglês 

Francis Drake ao santuário, com o intuito de saquear os tesouros da catedral, fazendo com 

que o arcebispo de Santiago ordenasse que se escondessem os restos mortais do mártir e 
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dispersassem os valores da catedral por algumas famílias de sua confiança. Entretanto, 

após a morte do arcebispo perde-se a referência do local onde teriam sido escondidas as 

relíquias do apóstolo, o que consequentemente provoca uma abrupta diminuição do número 

de peregrinos, até que, no ano de 1879, no âmbito de escavações arqueológicas que foram 

levadas a cabo no interior da catedral, se descobrem novamente as ossadas de S. Tiago. 

Após este achado e sua devida autenticação, os restos mortais do apóstolo são depositados 

numa urna de prata, onde permanecem até aos dias de hoje. A partir de então, mesmo que 

timidamente, pois a Europa do século XIX era cada vez mais de pendor laico e anticlerical, 

as peregrinações ressurgem. 

No século XX, o fenómeno ressurge, com maior intensidade a partir da década de 

50 com a invenção do «Caminho Francês» que parte de S. Jean Pied-de- Port até Santiago. 

Na década seguinte, com a marcação deste percurso assistimos ao ressurgir dos velhos 

mosteiros, albergues e hospitais para prestarem, de novo, assistência aos peregrinos que 

surgem, desta vez, provenientes dos quatro cantos do mundo. 

Podemos afirmar que é, desde então, que o paradigma da peregrinação sofre uma 

alteração, o viajante não caminha meramente por questões de ordem teológica e espiritual, 

mas, e sobretudo, faz «o caminho» orientado por razões culturais, identitárias, 

gastronómicas e desportivas. É exatamente como consequência desta alteração 

motivacional que surgem novos «caminhos»: o Inglês, o Português (Primitivo, Torres, 

Interior e Costa ou Atlântico). Atualmente, os Caminhos de Santiago transformaram-se em 

algo mais do que uma mera rota da cristandade, mutação esta que nos leva a determo-nos 

sobre o fenómeno amplo que move o homem viajante. 

Neste sentido, aferimos que nos nossos dias todos vivemos em movimento, e se 

alguns partem fisicamente para outros locais, outros não necessitam de se deslocar para 

encontrar uma nova realidade, pois o mundo está agora à distância de um clique, com 

efeito, todos nos tornamos viajantes, pelo menos no sentido espiritual. Como afirmou 

Benedikt “… a importância da própria situação geográfica em todas as escalas está na 

tela…Tornamo-nos nómadas…sempre conectados.” (Baumann, 1999: 103) Esta 

pressuposição é talvez o ponto mais alto da sociedade de consumo, em que o homem 

encontra resposta imediata, sem necessitar de qualquer tipo de preparação ou busca prévia, 

à sua satisfação, seguidamente e quando saciada a curiosidade, o seu conhecimento foi 

muito para além da sua necessidade natural inicial.  
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Segundo Maurice Blanchot, para o consumidor desta sociedade, estar em 

movimento, procurar, e viajar pela Web é sinónimo de esperança e, por vezes, chegar à 

conclusão da busca é uma espécie de maldição; assim se entende que a satisfação não se 

obtém pela aquisição e possessão de conhecimento, mas sim por uma sensação ávida e 

inédita de sensações não tangíveis. (Baumann, 1999: 107) 

Com efeito, a tendência na atualidade é levar o homem viajante no sentido 

diametralmente oposto, o de proporcionar liberdade e levá-lo à obtenção de sensações, de 

aquisição de experiências físicas, em que a sua relação com o mundo se torne, antes de 

mais, estética. Podemos mesmo afirmar que o desiderato, nos nossos dias, é alimentar a 

sensibilidade e o conhecimento do viajante, através de uma enorme matriz de vivências 

possíveis e tangíveis. Assim, o homem é levado a desfrutar e usufruir do mundo através de 

uma descoberta pessoal e que ele próprio seleciona, saboreando de um modo bem mais 

intenso o que lhe é oferecido. 

Assim, o desafio na atualidade é o de proporcionar ao viajante experiências que 

simultaneamente lhes concedam interioridade e transcendência, próprias daqueles que 

soltam amarras da sociedade de consumo imediato e se emancipam. Johnathan Friedman 

refere que “…a hibridação cultural dos globais pode ser uma experiência criadora e 

emancipadora…” (Baumann, 1999: 132), neste sentido podemos aferir que o viajante atual 

conseguirá através destas experiências de vanguarda uma felicidade que se repercute na sua 

mente como um eco da sua experiência pessoal e das suas perspetivas de vida. 

Face ao exposto e considerando o Caminho a Santiago na contemporaneidade e as 

características dos seus usufrutuários, avançaríamos que peregrino/turista/viajante busca 

paz interior e um equilíbrio em si.  

Dada a crise das instituições religiosas tradicionais, o homem parece afastar-se do 

conceito religioso e aproximar-se do espiritual, sem que, no entanto, despreze ou 

desrespeite o primeiro. Entenda-se então sentido espiritual como uma espécie de procura, 

impulsionada pelo sentimento de incerteza da própria vida, pela angústia da sua finitude e 

dos seus próximos, que levam a que o homem parta numa viagem, em busca de alcançar 

algo, para além do seu quotidiano, uma espécie de retiro espiritual que os caminhos a 

Santiago proporcionam.  
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Podemos aferir então que quem faz a peregrinação a Santiago, mesmo que, muitas 

das vezes, não guiado pela religiosidade de outros tempos, percorre o caminho numa busca 

de si, através de uma via outrora sagrada. Este novo tipo de peregrino, que procura o 

espiritual, tem como propósito reestruturar ou reafirmar o seu sistema de valores e, 

consequentemente, atingir um plano espiritual que lhe era desconhecido ou incompleto. 

(Nadais, 2010:15) 

Mais, muitos caminheiros na atualidade associam a peregrinação à prática 

desportiva ou para usufruir da beleza e plenitude que a natureza oferece ao longo dos 

percursos.  

Questionamo-nos então o que faz distinguir um peregrino de um viajante/turista, 

pois no primeiro caso, tal como no segundo, está associada uma deslocação, uma viagem, a 

utilização de serviços hoteleiros e de restauração. A discussão, mesmo no seio daqueles 

que estudam o turismo, está longe de um entendimento, a problemática é descrita do 

seguinte modo ““Nem todos os peregrinos são turistas, nem todos os turistas são 

peregrinos” (Nadais, 2010:15) e a diferenciação entre os dois parece encontrar uma 

resposta, mais ou menos consensual, sobretudo na intensidade das vivências e nas 

motivações da viagem. 

Segundo a Organização Mundial do Turismo, a atividade turística caracteriza-se 

por um determinado conjunto de atividades realizadas pelo homem, o turista, que se 

desloca para um lugar, que não o da sua habitual residência, por um período de tempo 

consecutivo inferior a um ano, com motivações diversas: lazer, saúde, negócios ou outros. 

A mesma organização considera, de igual forma, que o turismo contribui para o 

desenvolvimento dos valores espirituais e deve ser considerado como um fator de 

restauração da personalidade e dignidade humana, pois auxilia o corpo e espírito humano a 

restabelecerem-se da fadiga do trabalho e do ritmo quotidiano da vida. O homem reafirma 

assim a sua necessidade vital de liberdade e movimento, e estabelece relações interpessoais 

num contexto de serenidade, de maior confiança e disponibilidade para o reencontro e o 

diálogo consigo mesmo.4 Ainda no que concerne à tentativa de distinção entre Turismo e 

Religião, mesmo entre os entendidos do próprio Turismo Religioso, esta não é consensual, 

por via disso não nos alongaremos muito na abordagem desta contenda. 

                                                           
4 World Tourism Organizacion- Tourism. [em linha]. [Consult. 05.03.2017]. Disponível na Internet em 
<http://www2.unwto.org/en>. 

http://www2.unwto.org/en
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Perante a nossa análise bibliográfica, parece-nos correto distinguirmos aqueles que 

se aproximam mais do sagrado, designando-os de peregrinos, daqueles que praticam o 

turismo visando o contato com o profano, apelidando-os de turistas. 

Mesmo que não concordemos na totalidade com a interpretação que os estudiosos 

do Turismo avançam, estes baseiam a distinção pelo modo como os sujeitos se deslocam. 

Assim, afirmam que o turista tem a viagem mais organizada, normalmente por agências de 

viagens ou organismos religiosos, e o peregrino desloca-se de um modo mais livre, auto-

organizado, sem qualquer ligação ao mercado turístico. (Nadais, 2010:18)  

Notamos que devemos considerar, a este propósito que, os peregrinos religiosos 

contemporâneos afastam-se claramente da noção de peregrinar de outrora, o peregrino não 

caminha mais solitário, antes integra-se em grupo organizado, frequentemente com carros 

de apoio, alojamento planeado e apetrecha-se com equipamento que facilita de 

sobremaneira a sua caminhada. 

Face à análise que realizamos, acreditamos sobretudo na diferenciação tendo em 

conta as motivações: o peregrino auxilia-se de elementos de carácter espiritual, vivencia o 

divino pela fé; o turista usufrui de uma experiência mais estética e intelectualizada do 

espaço sacro e do património aí existente. Em comum terão o fato de as suas deslocações 

serem voluntárias, delimitadas temporalmente, gerarem mobilidade utilizando as mesmas 

vias para alcançarem o espaço sagrado e contribuírem para fluxos económicos, 

demográficos e urbanísticos. 

No que se refere às motivações e intensidade das práticas religiosas dos peregrinos 

estes são caracterizados em cinco tipos: o peregrino piedoso, o peregrino (mais peregrino 

que turista), peregrino turista (tanto peregrino como turista), turista peregrino (mais turista 

que peregrino), turista secular.  

Embora existam estudos sobre as motivações daqueles que percorrem os Caminhos 

de Santiago, e as estatísticas apontem para 85% de peregrinos com motivação religiosa, 

não é menos verdadeiro que a antropologia aponta que existem motivações de 

autoconhecimento e viagens turísticas em família, sem que no entanto existam números 

referência. (Nadais, 2010:19). Na atualidade, a área do Turismo estabelece ainda uma outra 

distinção, que nos importa referir dado crermos ser relevante para o nosso trabalho pois 

este é também o público-alvo do nosso abrigo, entre turistas e viajantes. 
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Para melhor compreendermos esta diferenciação, recorramos à própria etimologia 

das palavras: turista vem do inglês tourou seja aquele que faz um circuito, um círculo que 

tem início e fim, no mesmo ponto; viajante deriva do latim, viaticus, e refere-se ao 

caminho de quem está na via, ao caminhante. Mais ainda, segundo a língua inglesa 

traveller provém de travel, significando de igual modo viagem; por sua vez, a palavra 

viajante é formada por um processo de aglutinação de um sufixo “ante” ao radical 

“viajem”, criando um agente, concedendo uma característica de ação e continuidade ao 

termo viajar, uma dada constância, ou maior duração.  

Aos olhos dos especialistas em turismo, na atualidade, ser um turista é percebido 

negativamente, ser um viajante é valorizado. A palavra viajante incorpora ideais de 

independência, mobilidade e liberdade, sugere que a jornada em si é o foco, e não somente 

chegar ao destino desejado. Entende-se ainda que a viagem permite ao viajante expandir 

seu capital cultural e simbólico, útil tanto na estrada quanto no retorno a casa. (Federman, 

2009:34) 

O viajante goza portanto de uma imagem de liberdade e de vontade de descoberta, 

partem numa procura pelo autoconhecimento, mas anseiam sobretudo pelo contato com o 

outro, numa busca incessante pela autenticidade, por estabelecerem uma dinâmica com as 

populações autóctones, e fazerem uma experiência plena do local. Imagem esta que se 

distancia, e quer distanciar, da do turista que procura somente uma experiência estética, 

não pretendendo interação mas antes contemplação, uma passagem fugaz marcadamente 

mais superficial e efémera. 

Ousamos portanto afirmar que o viajante dos nossos dias é o que mais se assemelha 

ao peregrino medievo, “o itinerar que a época medieval tanto amou, ainda que por motivos 

diferentes, têm em comum o rompimento livre de uma amarra, o franquear de uma 

barreira” (Malheiro, 2012:143). 

Perante a definição que alcançamos do peregrino atual, mas também do viajante, 

podemos avançar que o Caminho a Santiago de Compostela mais do que turismo religioso 

é um turismo isotérico, o Caminho suplanta o sentido religioso específico, tornando-se a 

caminhada em peregrinação, numa busca mística que envolve um percurso de vivências 

que se relacionam com os lugares de passagem. 
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Capítulo II 

 

O Abrigo. 
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3.1 - A necessidade de abrigo e as potencialidades dos elementos da natureza.  

 

A necessidade de abrigo para o ser humano é simultânea à indispensabilidade deste 

se alimentar ou proteger o seu corpo, e concorre para a sua sobrevivência física.  

Para melhor compreendermos o carácter vital do abrigo para a espécie humana 

importa recuarmos aos primórdios da civilização, sendo que a história nos relata que, desde 

o Paleolítico, os hominídeos procuravam abrigo e proteção no interior das grutas e 

cavernas ou no cimo das árvores, de forma a resguardarem-se das intempéries climatéricas 

e escaparem dos ataques de animais potencialmente predadores.  

Neste sentido, a arquitetura, entendida enquanto atividade humana 

geradora/criadora de abrigo, surge acerca de 10 000 anos, no período Neolítico, quando o 

Homo Sapiens se estabelece em comunidade, mais ou menos organizada e hierarquizada, e 

se torna capaz de desenvolver e construir estruturas sólidas e perenes, com o intuito de 

albergar e proteger os membros do grupo. A evolução da espécie hominídea, resultante do 

desenvolvimento da inteligência e da habilidade para criar ferramentas, aliada à capacidade 

de criação de rotinas e ciclos, levou à necessidade do estabelecimento das comunidades e 

ao eclodir dos aglomerados populacionais. Como consequência, observamos as primeiras 

tentativas de criação de abrigos permanentes e/ou temporários.  

Podemos afirmar que esta arquitetura, surgida dependente dos fatores climatéricos e 

da natureza do local, materializava-se através do emprego de troncos de árvore, peles de 

animais e outros elementos que a própria natureza oferecia e servia já o propósito de 

proteção dos hominídeos e seus bens (ferramentas, armas e roupas). Estas comunidades, 

comparáveis às atuais tribos nómadas, não possuiriam mais objetos para além daqueles 

passíveis de serem transportados nas suas migrações e serviriam um uso comunitário. Na 

sua maioria grupos nómadas, abandonavam sazonalmente os locais, não possuindo 

consequentemente uma localização geográfica permanente. 

Atualmente podem observar o mesmo fenómeno em certas tribos do Norte de 

África que migram quando o clima e as culturas assim o determinam, ou no caso dos 

caçadores, em que as migrações se relacionam com o movimento dos animais. 

Considerando o intento do nosso trabalho, importa debruçarmo-nos, de uma forma 

sucinta, sobre estas tribos norte africanas, os Tuareg, que, mesmo nos dias de hoje, habitam 

em tendas de caráter temporário. Os estudos sobre estas comunidades dividem, as tendas, 

em dois tipos, baseados na sua cobertura: as que usam pele de animal e as que utilizam 

uma espécie de esteiras de fibras naturais. Esta distinção não é geograficamente delimitada, 
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antes segue uma preferência que se relaciona com a disponibilidade dos recursos e não é 

também invulgar que, a mesma comunidade, alterne o tipo de cobertura, consoante a época 

do ano e o padrão de migrações. (Prussin, 2012: 90) 

A historiografia acredita que a relação que este tipo de comunidade neolíticas 

estabelece com o território que percorrem e onde, mesmo que temporariamente, se fixam, é 

bastante mais profunda do que aquela que as comunidades dos aglomerados permanentes 

estabelecem com seu o território. Tal facto parece relacionar-se com a procura incessante 

do meio de subsistência e de características morfológicas capazes de garantir abrigo, o que 

leva a uma necessidade maior de conhecimento do território, suas potencialidades e 

recursos. 

Estas construções, segundo a interpretação de Enrico Guidoni na sua obra 

“Arquitetura Primitiva”, são já resultantes da cultura de cada povo, da sua organização 

social e comportamento, daí que, muito embora possam parecer semelhantes na forma e 

modo de construir, possuem e transportam consigo especificidades formais, territoriais, 

culturais e simbólicas. (Cit. por Meneses, 2007: 47) 

Pela análise da bibliografia consultada, verificamos que a conceção de abrigo está, 

desde os tempos da pré-história, indissociavelmente ligada à técnica e habilidade do 

homem trabalhar a madeira. A sua imaginação e a criatividade permitiram-lhe tirar um 

engenhoso proveito de um material que esteve, desde os primórdios, à sua disposição e que 

este tão bem soube empregar para a sua defesa, aquecimento, preparação e captura de 

alimento, iluminação, primeiras formas de habitação e embarcações. Em cada local, onde 

existiam árvores, de diversas espécies, o homem adaptou a matéria-prima às suas 

necessidades, utilizando-a em bruto ou combinando-a com outros elementos construtivos 

como o barro, a palha e a pedra. 

Na atualidade conhecemos diversas construções, edificadas com este material, que 

servem de abrigo temporário ou mesmo de habitação permanente, desde os tempos mais 

remotos da civilização, são exemplo: a cabana (formada por uma estrutura de suporte de 

ramos e canas, com cobertura composta por uma mistura de folhas com argila, colmo ou 

pele de animais), a palafita (elevada sobre pilotis ancorados no fundo dos lagos ou em 

locais pantanosos) e os terramares (cabanas de madeira e argila que se implantam em zonas 

também de pântano). Devemos notar que as palafitas e as construções lacustres, edificadas 

sobre estacas, cravadas na terra ou nos areais dos lagos, servem nos dias de hoje e tal como 

nas civilizações primitivas, para proteção contra ataques de animais e como barreira à 

invasão das águas. São exemplo deste tipo de construção algumas habitações na Indonésia, 
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Filipinas, China, África, América do Sul e Sudoeste Asiático. 

Com efeito, em qualquer lugar onde existissem materiais endógenos, passíveis de 

servirem na construção e revestimento de abrigos, estes eram aproveitados para servirem a 

construção dos mesmos. Sendo que, bastava uma armação de ramos ou pequenos troncos, 

precursora das estruturas de madeira atuais, coberta de folhas ou casca de árvore para se 

criar um habitáculo. Por sua vez, os encaixes da estrutura derivariam do tipo de ferramenta 

e do engenho que cada comunidade possuiria. No que diz respeito às uniões das peças de 

madeira, estas eram feitas com o emprego de cordas tecidas com fibras naturais, e 

possuíam uma elevada resistência e flexibilidade, fazendo com que as estruturas se 

revelassem eficazes aos ventos e temporais. As coberturas eram feitas com materiais 

vegetais, folhas e ramos, tendo sido, ao longo do tempo, substituídas por tecidos e esteiras 

de fibra de palmeira. Mais tarde, esta primeira cobertura, passou a servir de base para a 

colocação de camadas de argila e barro. (Lourenço, 2012:203) 

No período histórico, Idade Antiga, vemos eclodir as primeiras grandes 

civilizações. No caso da civilização Mesopotâmica (uma sociedade altamente 

hierarquizada, que criou uma forte rede de comércio através dos rios Tigre e Eufrates e que 

se organizou em pequenas mas poderosas cidades-estado)5 que habitava grandes planícies 

aluviais, sem ter ao seu dispor um grande leque de matérias-primas baseou a sua 

construção no emprego da terra. As suas habitações, de planta circular ou quadrada 

desenvolviam-se em torno de um pátio interior, e eram edificadas com o recuso ao adobe e 

a vigas estruturais de madeira. 

No Egipto, por sua vez, a arquitetura é marcada pela presença de paredes e muros 

com alguma inclinação. Os edifícios eram construídos em argila e pedra sendo que, apenas 

os terraços das habitações, possuíam um revestimento de troncos ou palmeiras unidas. 

Devemos notar que a madeira era utilizada apenas em andaimes, pois os egípcios 

consideravam que este material não possuía qualidade para servir a construção. 

No norte da Europa, mais concretamente na Noruega e na Escandinávia, 

encontramos vestígios de casas de madeira que remontam ao século IV, construídas com 

troncos dispostos vertical e horizontalmente. Esta última disposição era a mais utilizada, 

dada a sua maior estabilidade, sendo que os troncos horizontais eram unidos entre si nas 

esquinas, através de diversos sistemas de emparelhamento. Dado o facto de, através das 

                                                           
5Wikipedia. Mesopotâmia [em linha]. [Consult. 05.05.2017]. Disponível na Internet em 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesopot%C3%A2mia>. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesopot%C3%A2mia
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nesgas criadas pelos troncos, se infiltrar a água das chuvas e existir uma penetração de 

ventos, foi criado um sistema de calafetação, conseguido pelo emprego de telas tecidas na 

cor da madeira ou, no caso das habitações em que os recursos eram menores, com o 

recurso a musgo, argila e terra. (Lourenço, 2012:203) Séculos mais tarde, após a 

descoberta e consequente colonização da América do Norte, este modelo irá dar origem à 

log cabin (cabana de troncos) norte-americana, solução arquitetónica que tão bem serviu de 

abrigo aos primeiros colonos dos atuais Estados Unidos da América e que nos surge 

atualmente como símbolo do caráter pioneiro e vencedor americano. 

Na Europa, o período da Baixa Idade Média, marca uma evolução do sistema 

construtivo de troncos em madeira. Empregando normalmente uma madeira de alta 

qualidade, o castanho, esta técnica, extremamente engenhosa, dispõe as tábuas de madeira 

segundo um processo de triangulação ou seja, observa-se a união de tábuas de madeira 

horizontais com outras verticais por meio de uma diagonal, ou aplicadas cruzadas, 

formando as apelidadas cruzes da Santo André. 

No período românico e gótico a pedra foi o material de eleição para as grandes 

edificações de caráter civil e religioso, dada a sua durabilidade e resistência, a pedra veio 

substituir a madeira enquanto material estrutural, passando esta última a ser aplicada 

somente ao nível dos pavimentos, dos revestimentos das coberturas, nas portas, janelas e 

pouco mais.  

No entanto, no norte da Europa, mais concretamente na Escandinávia e como 

consequência da evolução da técnica construtiva, observamos que a partir do século XV, 

com o desenvolvimento das técnicas de serragem, que vieram dar uma solução eficaz aos 

topos dos troncos, que anteriormente sofriam uma elevada deterioração, todas as 

edificações em adobe começaram a dar origem a casas em madeira. Por tal, os edifícios em 

troncos, que analisamos anteriormente, deram lugar a edifícios compostos por tábuas ou 

troncos de secção retangular, conferindo maior estanquicidade e estabilidade às 

construções. 

Noutras paragens, mas ainda neste período, encontramos casos como o da Nova 

Guiné e da Índia, em que existe uma tipologia de construção no cimo das árvores. Estas 

apresentam uma altura e comprimento consideráveis, sendo que a sua construção é 

realizada totalmente em madeira. O seu processo construtivo passa por enterrar no solo 

pilares de bambu erguidos no ar, sob a forma de arcos que sustentam a cobertura. 

(Lourenço, 2012:205). 

Nos finais da Idade Média, a habilidade e destreza dos artificies que talhavam este 
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material, possibilitava a edificação de casas civis até 5/6 pisos de altura. Esta tipologia, que 

se manteve até ao Renascimento, veio atestar que a construção em madeira é tão ou mais 

duradoura do que a realizada em pedra e tijolo. As paredes eram construídas enchendo os 

espaços existentes, entre os elementos de madeira com areia e argila, aplicadas sobre um 

entrelaçado de ripas e tecido firmemente preso à estrutura de madeira, quer no interior quer 

no exterior. Não obstante a eficácia desta solução, era primordial que a madeira empregue 

na estrutura estivesse bem seca pois, caso contrário, esta sofria torções e contrações 

fazendo com que o enchimento estalasse e se tornasse imperativo um reenchimento 

posterior para solucionar o problema.  

Este tipo de enchimento foi sendo paulatinamente abandonado e substituído pela 

alvenaria e tijolo, que possibilitaram a supressão das telas e do entrelaçado de madeira. 

O emprego da madeira, na história da arquitetura nacional, atinge o seu apogeu no 

século XVIII, na reconstrução da cidade de Lisboa, após o cismo de 1755. A reedificação 

da baixa da cidade, segundo um plano do engenheiro militar Manuel da Maia, ao serviço 

de Sebastião José de Carvalho e Melo, mais conhecido por Marquês de Pombal, marcou a 

aplicação de um moderno sistema edificatório, as apelidadas “gaiolas” pombalinas. Com 

estruturas de madeira, que possibilitaram uma maior leveza e flexibilidade às paredes, este 

tipo de solução, revelou-se mais seguro em caso de novo sismo, quando comparadas com 

as tradicionais opções de paredes de pedra ou tijolo. (Mascarenhas, 2009:83) 

Este sistema dito de “gaiola” foi aplicado nas paredes e nos sobrados, com ligação 

às divisórias interiores separadas por taipais “à galega”, com molduras cruzadas (em cruz 

de Santo André). A “gaiola” propriamente dita, era definida por uma combinação de 

prumos e travessanhos ligados por articulações «macho-fêmea» praticamente sem pregos. 

(França, 2004:26)  

O seu enchimento era realizado com o entulho recuperado dos escombros, de modo 

a que, se ocorresse um novo sismo, a estrutura se mantivesse estável, dado ser de madeira, 

e, por isso, flexível. Esta solução pioneira no campo das edificações anti- sísmicas, apesar 

de não ser totalmente original, revelar-se-ia eficaz, económica e rápida. 

Perante o exposto, devemos notar que a madeira, empregue como material de 

construção, faz parte da arquitetura tradicional portuguesa e tem, nas últimas décadas, 

ressurgido enquanto material de eleição para a edificação, facto que reflete as imensas 

potencialidades do material e das soluções construtivas que permite. A estas mais-valias 

imediatas, associa-se o facto de a madeira ser um material renovável, o que a leva a ser a 

eleita na nova tendência de arquitetura sustentável. 
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No que respeita ao seu uso como matéria-prima estrutural, este emprego deve-se às 

suas propriedades físicas e mecânicas que proporcionam, à obra final, um enorme conforto 

térmico, associado ao baixo consumo de energia para a sua transformação.  

No domínio da estética, este material é uma solução aprazível, permitindo 

desenvolver soluções simultaneamente criativas e inovadoras e de alta performance no 

campo de inúmeros desafios arquitetónicos e estruturais. (Lourenço, 2012:210) 

O repto que se coloca à procura de novos sistemas estruturais, formas 

arquitetónicas e de acabamento, tem feito surgir, no mercado de materiais, diversas 

soluções de produtos de derivados de madeira que tentam colmatar as limitações do 

recurso natural, bem como formas de adaptar o material a usos mais específicos e 

exigentes. 
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3.2 - O abrigo e a assistência nos Caminhos de Peregrinação a Santiago de 

Compostela. Ontem e hoje. 

 

Considerando que os abrigos materializam a ideia/necessidade de proteção, 

segurança, refúgio e, em última instância, sobrevivência humana, o abrigo e a assistência 

tornaram-se também fulcrais nos percursos de peregrinação a Santiago de Compostela.  

Tal como já enunciamos anteriormente, o ato de peregrinar no alvorecer da 

Portugalidade, e ao longo de toda a Idade Média, era uma empresa arriscada e repleta de 

perigos e inseguranças. Reparemos que estamos num período com índices demográficos 

significativamente baixos, resultantes de sequentes anos de fome derivados a maus anos 

agrícolas, de uma instabilidade sociopolítica inerente à formação e afirmação dos Reinos 

da Península Ibérica e à consolidação do sistema feudal, aos quais se associa um clima de 

guerra permanente contra o domínio islâmico. Perante esta conjuntura tão desfavorável, os 

peregrinos deparam-se, não só com um percurso de grande distância, mas são também 

obrigados a fazê-lo por caminhos praticamente desertos, extremamente sinuosos, e cuja 

manutenção era praticamente inexistente. 

Face a tais dificuldades e correspondendo a um sentimento de compaixão, presente 

no ideário do bom fidalgo, inflamado pelo espírito cristão de amor ao próximo, os diversos 

códigos de leis prestam-se a transportar estas ideias, como é o caso da versão castelhana do 

Codex Calixtinus, escrito pelo monge francês Aymeric Picaud por volta de 1130, que no 

seu capitulo XI afirma «Todo el mundo debe recibir com caridad y respecto a los 

peregrinos, ricos o pobres, que vuelven o se dirigen al solar de Santiago, pues todo el que 

los reciba y hosede com esmero, tendrá como huéspede, no solo a Santiago, sino também 

al mismo Señor, según sus palabras en el evangelho: “El que vosotros recibe a Mi me 

recibe”» (Cit. por Ribeiro, 2010:33). 

No livro da Primeira Partida, Afonso X das Astúrias, outorga privilégios aos 

peregrinos, entre os quais isenção do pagamento de portagens e sisas, aos bens necessários 

à peregrinação. 

Dada a perigosidade da jornada, o peregrino, antes de empreender a sua viagem 

fazia o seu testamento e beneficiava das disposições regulamentares quanto ao destino a 

dar aos seus bens, eram ainda obrigados a não fazerem mal às gentes e terras por onde 

passavam, a andarem em grupo e a recolherem-se cedo. (Marques, 1989:13). 

Desde cedo, muitos prelados bracarenses, senhores laicos e instituições monásticas, 

concedem privilégios e proteção aos peregrinos a Santiago de Compostela. O primeiro rei 



53 
 

de Portugal, D. Afonso Henriques, mesmo antes da formação do Reino de Portugal, 

outorgou uma Carta de Couto ao Mosteiro de Paderne, no dia 16 de Abril de 1141, 

mencionando explicitamente que o mosteiro deveria acolher convenientemente os 

hóspedes e peregrinos. 

A assistência aos peregrinos, não se dissociava do auxílio prestado aos pobres, 

órfãos, enfermos e viúvas, sendo que os edifícios, onde esta assistência era prestada, eram 

indiscriminadamente designados de enfermarias, hospitais, albergarias e hospícios e 

localizavam-se nas imediações ou mesmo nas instalações de mosteiros Beneditinos, 

Agostinhos ou das Ordens Mendicantes que, muito frequentemente, se localizam nas rotas 

de peregrinação. Por razões que se prendem com a própria organização da vida secular, 

muitas destas instituições criaram as apelidadas enfermarias exteriores, geridas por um 

membro da comunidade monástica, cujas funções e horários dependiam, de alguma forma, 

das obrigações deste responsável no seio da instituição. (Marques, 1989:9)  

Dada a multiplicidade de espaços, como hospitais, albergarias e enfermarias, que 

traduziam uma panóplia diversa de serviços relacionados simultaneamente com o 

acolhimento dos peregrinos, o auxílio e recolhimento de órfãos, viúvas e pobres, e na 

assistência médica a doentes e feridos, estas instituições, pela sua manutenção e serviço, 

eram bastante dispendiosas para as entidades responsáveis, o que nos leva a perceber a 

constante necessidade de apoio. Como consequência imediata, é durante este período da 

Idade Média que vemos surgir as primeiras confrarias e irmandades, que mais tarde darão 

origem às Misericórdias. Na sua maioria, são criadas com o desiderato dos seus membros 

se dedicarem, sem qualquer tipo de recompensa material, à satisfação das necessidades do 

próximo tendo em vista, única e exclusivamente, a misericórdia divina. 

Tomemos de exemplo o Mosteiro de Pombeiro, o seu costumeiro alude ao apoio e 

assistência que ali se prestava «aos pobres e peregrinos, por estar junto a uma estrada 

pública entre as villas de Guimarães e Amarante» neste sentido, observamos que o 

arcebispo de Braga, D. Jorge da Costa, deliberou dotar Pombeiro das rendas provenientes 

do antigo mosteiro de Arnoso, à época já extinto e do qual restava apenas a igreja 

paroquial. (Marques, 1989:19) Saliente-se, no entanto, que, mesmo aí, os cuidados 

prestados eram parcos, os peregrinos e pobres encontravam à sua disposição um abrigo 

onde poderiam pernoitar e/ou abrigarem-se das intempéries, fogo para se aquecerem, sal e 

água, uma candeia, um leito ou uma enxerga para retemperarem energias, e uma ou duas 

refeições fugazes e minguas. 

Não existindo nenhum inventário sobre o conjunto de hospitais e albergarias que 
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acolhiam os peregrinos a Santiago de Compostela no território português, nem mesmo 

nenhum estudo sobre como estes eram acolhidos, temos apenas uma ideia, ainda que muito 

vaga, sobre este assunto, resultante de estudos dispersos e, por vezes, desconexos.  

Sabemos porém que, para além do abrigo concedido pelas ordens monásticas, os 

peregrinos mais abastados procuravam as estalagens, sendo que, de acordo com o Liber 

Sancti Jacobi, estes eram frequentemente enganados e explorados pelos estalajadeiros que, 

para além de lhes oferecerem os piores aposentos, lhes apresentavam refeições impróprias 

pelo que estes contraiam doenças graves que os chegavam a vitimar. (Moreno, 1986: 85) 

Pelo exposto percebemos que a peregrinação a Santiago de Compostela se 

constituía, na Idade Média, como uma prova de coragem e resistência inigualáveis e, 

apesar dos inúmeros perigos e da instabilidade que enfrentava, nada impedia que, com um 

fervor religioso inimaginável, para os nossos dias, o peregrino alcançasse Santiago e 

procurasse junto do túmulo do apóstolo o lenitivo que lhe apontava a salvação da alma, 

ciente que com a sua fé incomensurável alcançaria o perdão para os seus pecados. 

Na atualidade, entenda-se nos últimos 20/30 anos, e depois de um longo período de 

interregno de peregrinações a Santiago de Compostela, que explicamos no Capítulo 

anterior, a peregrinação ressurgiu e, com esta, uma burocracia que em muito dificultou a 

vida do peregrino, a Credencial. Este documento encontra a sua origem na remota Idade 

Média nas “cartas de apresentação” e “salvos-condutos” que os peregrinos transportavam 

consigo e que lhes conferiam privilégios.  

Hoje em dia, a Credencial é uma espécie de Passaporte do Peregrino, fornecido 

pelas organizações de receção a peregrinos, onde estão registados os dados pessoais de 

cada viajante e onde é atestada a sua condição de viajante religioso, permitindo-lhe o 

acesso aos albergues destinados aos peregrinos.  

A apresentação do referido documento é condição fundamental para que possa 

usufruir dos albergues e deverá ser carimbado nos albergues, entidades administrativas e 

estabelecimentos comerciais, atestando a sua passagem, este procedimento é obrigatório 

para a sua integração logística no Caminho e símbolo da sua condição. 

As credenciais são emitidas pela diocese de Santiago de Compostela, entregues, 

segundo um determinado rácio, aos párocos que se dirigem ao santuário, ou a Associações 

de Amigos do Caminho, facto que afunila o número de peregrinos credenciados.  

Tal como avançamos, o peregrino deverá identificar-se através da credencial e estar 

ciente das regras que orientam o percurso. Nos albergues, por exemplo, a entrada deve ser 

feita até às 22 horas, cada um deve preparar a sua própria refeição (ou se assim entender 
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fazê-lo fora do albergue), lavar a sua loiça, partilhar a mesma casa de banho e transportar 

consigo os próprios lençóis e toalha de banho. Esta forma, muito própria de alojamento, faz 

parte desta aventura complementar à caminhada, pelo que os peregrinos partem da 

premissa de que, a sua jornada, é marcada pelo desprendimento dos confortos e bens 

materiais, pela igualdade de tratamento e uniformização da indumentária. (Pimenta, 

2015:66) 

Os albergues contemporâneos são instituições municipais ou privadas, que 

oferecem um local de pernoita para peregrinos, mediante a apresentação da credencial. Aí 

o viajante tem acesso a uma cama, normalmente um beliche, e a um banho geralmente 

quente, em alguns casos estes dispõem de uma cozinha e de uma sala comum. No que diz 

respeito aos custos, nos municipais o peregrino paga uma quantia simbólica de cerca de 3 

euros/noite, nos albergues privados existem casos em que cobram uma taxa variável e 

outros pedem apenas um donativo para a manutenção do espaço. (Mendes, 2009: 23) 

Passemos a apresentar alguns exemplos, para melhor entendermos o funcionamento 

e características dos albergues contemporâneos. Ressalvamos que os dados apresentados 

são de uma fonte que data de 2009, sendo que poderão ter sofrido, até à data, alterações. 

Em São Pedro de Rates, Vila do Conde, encontra-se o primeiro albergue do 

Caminho Português e a sua abertura remonta a 25 de Julho de 2004, situado numa antiga 

exploração agrícola, que foi cedida pela Câmara, tem capacidade para 45 peregrinos. A sua 

gestão é assegurada por voluntários, a água, luz e limpeza oferecidas pela Junta de 

Freguesia, pelo que a construção do espaço e o equipamento foi conseguido com donativos 

dos peregrinos. Trata-se sem dúvida, de um albergue ímpar pois é totalmente gratuito. 

Em Ponte de Lima, abriu a 17 de Julho de 2009, um albergue com capacidade para 

50 peregrinos. Trata-se de um edifício situado no Centro Histórico da Vila, que resultou da 

recuperação da antiga Casa do Arnado, dispõe de cozinha, sala de refeições, lavandaria, 

sala de estar/ convívio, instalações sanitárias com água quente e acesso livre à Internet. 

Em Rubiães, Paredes de Coura, os peregrinos deixaram de pernoitar no salão da 

Junta de Freguesia quando a antiga escola primária foi reabilitada e abriu como albergue, 

em Maio de 2006. Disponibiliza 27 camas e 20 colchões, acesso e quarto para deficientes, 

receção, cozinha e lavandaria. 

Em Valença, a Câmara Municipal adquiriu a antiga casa dos magistrados e 

converteu-a em albergue. Aberto a 18 de Fevereiro de 2005 é gerido pelos escuteiros e 

gratuito, dispõe de 80 camas, quarto e acesso para deficientes, cozinha e sala de estar. 
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3.3 - O abrigo para peregrinos.  

 

Após o exposto, no ponto anterior do nosso trabalho, que nos ajuda a percebermos 

o modus operandi da oferta existente, no que concerne aos albergues, partimos para a 

definição do que entendemos ser um abrigo para peregrinos. 

 Antes de mais, não podemos deixar de notar, como já avançamos no capítulo I, que 

um peregrino, não é, nem quer ser, um turista, no vulgar significado do termo, com risco de 

se perder o carisma e propósito da sua jornada. Assim percorrem o Caminho, lado a lado, 

peregrinos que partilham as mesmas condições, pessoas de todos os extratos sociais, de 

níveis académicos distintos e provenientes das mais diversas culturas, ansiando, em todos 

os casos, o mesmo, alcançar Santiago de Compostela através de um percurso marcado pela 

contemplação, partilha e autoconhecimento. 

Os abrigos contemporâneos assumem, portanto, configurações distintas, consoante 

a finalidade a que se propõem. Atendamos, a título de exemplo, dois casos concetuais de 

abrigo, que servem propósitos distintos, mas que nos ajudam a ilustrar a capacidade que a 

arquitetura e o design têm de se reprogramar de modo a dar resposta às necessidades que se 

lhes apresentam. 

Emmy Polkamp, designer holandesa, apresentou em 2015 uma proposta de hotel 

temporário, que serve de apoio a cidades/localidades que organizam festivais de música, 

cinema, ou outros eventos de caráter temporário mobilizadores de grandes massas. 

Designado de “To Many Places” contempla tendas que são colocadas em terrenos ermos, 

que proporcionam algum conforto e abrigo aos usuários que procuram um alojamento 

barato, para pernoitarem apenas durante algumas noites. Trata-se de uma espécie de tenda 

alta, de montagem fácil e cuja caixa de armazenamento se transforma na estrutura da cama, 

podendo também receber a bagagem dos hóspedes. O projeto contempla uma área comum, 

que funciona como cozinha, e que disponibiliza alimentos a cada um dos hóspedes, cada 

gaveta contém um número correspondente ao número da tenda.6 

Neste mesmo sentido, surge-nos, também no ano de 2015, uma outra proposta, 

Bimble Hotel, que reutiliza antigos contentores de mercadorias, transformando-os em 

quartos móveis, passíveis de serem colocados temporariamente no local a definir pelo 

                                                           
6POLKAMP, Emmy. 2015. Projeto para ocupação com hotel temporário. Green Savers. [em linha]. [Consult. 
14.05.2017]. Disponível na Internet em <http://greensavers.sapo.pt/2015/10/29/o-hotel-temporario-que-
ocupa-espacos-abandonados-durante-algumas-noites-com-fotos/>. 
 

http://greensavers.sapo.pt/2015/10/29/o-hotel-temporario-que-ocupa-espacos-abandonados-durante-algumas-noites-com-fotos/
http://greensavers.sapo.pt/2015/10/29/o-hotel-temporario-que-ocupa-espacos-abandonados-durante-algumas-noites-com-fotos/
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cliente.7 

Pelo exposto neste capítulo e nos anteriores, cremos que os abrigos para peregrinos 

especificamente, interpretam o conceito de habitar de Christian Norberg-Schulz, “estar em 

paz num lugar protegido” (Nesbitt, 2006: 443). 

Questionamo-nos, a partir desta premissa, sobre qual o melhor local para encontrar 

esta paz.  

A resposta mereceu-nos alguma ponderação, sendo que fomos transportados para a 

ideia de eremitismo, uma prática corrente no início do cristianismo e bastante em voga no 

decorrer da Idade Média, que se carateriza pela fuga e isolamento do mundo e privilegia o 

contato com a natureza mais profunda com o intuito de ascese e meditação. Durante o 

período medievo o eremitismo expressava a busca de Deus através da contemplação e do 

despojamento dos bens materiais, alcançado através do contato direto com a natureza. 

Com efeito, acreditamos que esta paz, tão almejada pelos peregrinos, será 

encontrada através do contato direto com a natureza potenciadora da vivência mística. 

Sem dúvida que, ao longo dos Caminhos a Santiago de Compostela, o peregrino 

estabelece uma relação próxima com a natureza. Assim, através do caminho a pé o 

peregrino «cria uma espécie de cumplicidade com a terra que pisa, a água das fontes que 

sacia a sede, a chuva que encharca o corpo, o vento que ameniza as tardes quentes e o calor 

do sol que queima o rosto e enxuga as roupas molhadas pela chuva. A peregrinação 

possibilita o caminhar passo a passo, sem pressa, pisando o chão, observando as paisagens 

e as pessoas, deixando-se envolver pelos cheiros da floresta e dos campos verdejantes.» 

(Silva, 2004:353) 

Partindo destas premissas, o espaço para a edificação de um abrigo para peregrinos 

deverá ser, antes de mais, nas imediações de um caminho de peregrinação, 

preferencialmente num espaço rural, onde a comunhão com a natureza é proporcionada 

automaticamente, onde a presença divina se manifesta através no sol, na lua, nas estrelas, 

na passagem das nuvens, na noite, no dia, na cambiante que as diferentes estações 

provocam na fauna e flora existente.  

Esta noção repesca a noção de genius loci romana, isto é a ideia de espírito próprio 

do lugar, sendo que o próprio sítio natural estabelece uma relação privilegiada com o 

universo sagrado. Nas palavras de Schulz, este pressuposto refere-se “à essência do lugar”, 

à identidade e ao caráter de um sítio. (Nesbitt, 2006: 449)  

                                                           
7Bimble Hotel. [em linha]. [Consult. 14.05.2017]. Disponível na Internet em <http://bimble.launchrock.com> 
 

http://bimble.launchrock.com/
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No nosso entender, esta é uma forma privilegiada de o peregrino se autoconhecer e 

alcançar simultaneamente o sagrado. 

Na nossa procura por uma materialização do conceito de abrigo, entendido por nós 

como uma expressão arquitetónica que espelha, de certo modo, uma ideia quase purista do 

habitar e construir, deparamo-nos com a ideia de Heidegger de que “os espaços recebem a 

sua essência dos lugares e não do espaço” (Nesbitt, 2006:450). Com efeito, a tarefa da 

arquitetura do abrigo é a de revelar os significados e carateres latentes nos lugares, 

tornando-se a obra tão melhor conseguida, quanto melhor compreendida é a vocação do 

seu espaço de implantação. 

Perante o exposto, cremos que, no que diz respeito a abrigos para peregrinos, o 

espaço, criado como materialização tridimensional de elementos, deve apresentar uma 

solução de desenho prático e despojado e de marcada simplicidade volumétrica. 

Concedendo, deste modo, a arquitetura espaço ao desprendimento material e potenciando 

um ambiente propício ao enriquecimento espiritual e emocional. 

No que concerne à sua concretização prática, julgamos útil que a construção prime 

por um impacto ambiental reduzido, ou praticamente nulo, numa adaptação da arquitetura 

ao meio, alcançada pela relação estreita que a primeira deve estabelecer com o segundo. 

Com efeito, o abrigo para peregrinos deve conseguir uma sustentável acomodação ao local 

onde se situa, que nos parece poderá ser conseguida, numa espécie de revivalismo da 

tradição construtiva vernácula, alcançada pelo emprego de materiais autóctones, 

predominantes e presentes no território e que paralelamente determinarão o tipo de 

construção adotada, numa materialização do paradigma de uma relação estreita entre a 

arquitetura e as condicionantes locais. 

O emprego de materiais locais potencializa, deste modo, a sintonia e simbiose da 

arquitetura com a paisagem, pelo que a conceção de abrigo deverá ser exemplo, 

estabelecendo-se uma similaridade entre o construído e as caraterísticas que a natureza 

circundante apresenta. 

Acreditamos que a arquitetura destes espaços, em particular, deve materializar a 

ideia de Robert Venturi de que a ação humana ilumina e conserva em obras de arquitetura, 

a história de um lugar, manifestando-se estas, ao mesmo tempo, como “velhas e novas”. 

(Nesbitt, 2006: 454). 

Com efeito, o abrigo para peregrinos, deve encontrar na arquitetura uma solução 

que responda, em simultâneo, às necessidades básicas de abrigo, proteção e acolhimento 

daqueles que se encontram em peregrinação mas também, e não menos relevante, à sua 
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busca de ascese, autoconhecimento e contemplação, premissas básicas deste seu percurso 

espiritual. 

De igual modo relevantes, para servir a necessidade de refúgio e conforto que os 

peregrinos tanto necessitam, de forma a restabelecerem energias para a jornada seguinte, 

são os aspetos funcionais que o abrigo para peregrinos tem forçosamente de disponibilizar. 

O alojamento deve oferecer áreas de repouso, vulgo quartos que podem ser individuais ou 

coletivos, dotados de camas ou beliches e pouco mais, uma vez que os peregrinos 

transportam os seus pertences em mochilas, pelo que se pode contemplar uma dependência 

para depósito destas; uma zona comum, que sirva como uma espécie de sala de convívio 

que proporcione a interação entre os peregrinos; uma zona de cozinha, que possibilite a 

preparação de pequenas refeições, e uma área de refeitório; uma zona de WC e duches; e 

eventualmente uma área de lavandaria.  

Devemos notar que o abrigo para peregrinos não é, nem almeja ser, um alojamento 

de luxo, pelo que o seu equipamento deverá ser sinónimo de máxima simplicidade, 

cingindo-se ao essencial e imprescindível.  
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5. Ermida de São Pedro Mártir  
Fotografia de Ana Fernandes 
(disponível em: http://playload.cargo collective.com) 
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Capítulo III 

 

Casos de Referência. 
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4 – Casos de Referência. 

 

Com o objetivo de apresentarmos uma proposta de abrigo para peregrinos a 

implantar no Paço de Dona Loba em Amarante, torna-se primordial analisarmos algumas 

propostas e obras de diferentes autores que nos servem, de certo modo, de inspiração e 

mote, à nossa própria conceção de abrigo. 

Apresentamos, com efeito, três propostas concorrentes ao XXI Concurso Ibérico de 

soluções para construção Pladur, “Abrigo do peregrino. Uma paragem no caminho”; a obra 

de Luís Aldrete de um abrigo para peregrinos na Ruta del Peregrino; da autoria do 

gabinete Aires Mateus, as Casas da Comporta, e o Petit Cabanon de Le Corbusier que, não 

sendo abrigos para peregrinos, materializam a conceção que almejamos. 

Partimos da apresentação das Memórias Descritivas e imagens dos projetos e obras, 

ao que se segue a nossa análise crítica sobre estes, baseada na definição de abrigo para 

peregrinos que apresentamos anteriormente. 
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4.1 - XXI Concurso Ibérico de soluções para construção Pladur. Vânia Santos, Ana 

Fernandes, Juan Pardillas. 

 

Partimos para a análise de dois projetos, apresentados ao XXI Concurso Ibérico de 

soluções para construção Pladur, patrocinado pela Uralita em parceria com a Ordem dos 

Arquitetos, cujo mote era “Abrigo do peregrino. Uma paragem no caminho”. Os projetos 

ganhadores distribuíam-se por quatro categorias, cada uma com prémios e valores 

monetários distintos: Prémio Ibérico (6 000 euros e estágio em gabinete de arquitetura), 

Especial Instaladores (3 000 euros), Prémio Local (1 500 euros) e Duas Menções Honrosas 

Locais (600 euros cada) sendo que os dois últimos eram concedidos a cada Escola ou 

Faculdade Participante.8 

Entre as imposições do concurso estava a localização, a Ermida de São Pedro 

Mártir, no Caminho entre Finisterra e Santiago de Compostela, e o material a utilizar, 

como se subentende Pladur. (Fig.5) 

 

4.1.1 – Vânia Santos. 

 

Concorrente ao Prémio Local, surge-nos a proposta, de abrigo para peregrinos, 

apresentada pela atualmente arquiteta Vânia Coelho Santos.  

A sua memória descritiva avança que o motivo do projeto foi o de criar um espaço 

dotado de caraterísticas que respondam simultaneamente às necessidades básicas do 

peregrino, como a higiene e descanso, mas também às suas necessidades espirituais, de 

reflexão e introspeção. (Fig.6) 

A forma concebida, encontra a sua singularidade na dialética que se tenta 

estabelecer entre oportunidades de reunião, potencialmente geradas num espaço central, em 

que poderão ocorrer momentos de partilha de experiências e caminhadas, e momentos de 

caráter individual a ocorrer nos cómodos, espaços que se expandem e direcionam para o 

exterior e que serão propícios à meditação. (Fig.7) 

Esta conceção materializa-se na utilização de perfis sombra tipo PLADUR, que se 

ajustam ao desenho do terreno, formalizando o desejo de que os volumes, que compõem o 

abrigo, emergem no sentido de alcançar o céu.  

                                                           
8XXI Concurso Ibérico Pladur. [em linha]. [Consult. 06.05.2017]. Disponível na Internet em 
<https://www.pladur.com/pt-pt/arquitectos/concursos-premios/Documents/cartel_21_edicion_pt.pdf> 
 

https://www.pladur.com/pt-pt/arquitectos/concursos-premios/Documents/cartel_21_edicion_pt.pdf
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6. Vânia Santos |Fotomontagem. Implantação do edifício 
Desenho de Vânia Santos 
(disponível em: http://vaniacoelhosantos.com) 

7. Vânia Santos |Planta do abrigo 
Desenho de Vânia Santos 
(disponível em: http://vaniacoelhosantos.com) 
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No seu interior, os perfis, desenhados sobre duas métricas distintas, possibilitam a 

passagem de luz natural, através de frestas verticais, concebendo uma ambiência celestial, 

imperativa na dinâmica do concurso.  

A entrada no edifício é concebida no sentido de exaltar o significado do “caminho” 

do peregrino, e realizada através de uma plataforma/ rampa estreita, de passagem a uma só 

pessoa, seguida de uma mudança de direção através de um ângulo estável de 90 graus e, 

por fim, um lava-pés, reminiscência cristã que simboliza a oportunidade de descanso após 

a longa jornada. Nesta espécie de caminho, alcança-se o interior e o peregrino encontra-se 

num eixo axial, ao fundo do qual se pode observar duas frestas que, na parede, desenham 

uma cruz cristã, que ilumina este espaço de encontro e meditação coletiva.9 

Perante a Memória Descritiva e o Projeto, observamos que em termos concetuais a 

proposta revela sólidos conhecimentos teológicos, marcados no simbolismo atribuído aos 

diferentes espaços e na criação de uma espécie de campos de vivência que aludem ao 

Caminho. Não obstante, parece-nos, um tanto ao quanto, rebuscada pois o edificado 

estabelece como que um confronto formal e não a simbiose pretendida com a envolvente. 

 

4.1.2 – Ana Fernandes. 

 

O projeto vencedor do Prémio Local, atribuído à Faculdade de Arquitetura da 

Universidade do Porto é da autoria dos arquitetos Ana Fernandes, Catarina Quintino, João 

Beldade e Tiago Runa. 

No caminho do cabo Finisterra, em Espanha, quem vem de Santiago de 

Compostela, encontra a Ermida de São Pedro Mártir. Após todo um caminho pautado por 

manifestações da natureza, o peregrino alcança a dita ermida, situada ligeiramente abaixo 

do pico de um monte e onde a vista alcança, através dos montes, o Atlântico. 

Neste sítio, o projeto de arquitetura oferece um local de repouso ao caminhante 

através da criação de dois volumes que, em conjunto com as construções pré-existentes, 

refundam a ideia de assentamento arcaico humano. Os elementos construídos, de novo, 

ganham forma sob o arquétipo do domicílio tradicional de casa, enquanto marcas do 

imaginário de espaço de conforto.  

O seu interior, quase como um espaço escultural, “escavado”, num só material, 

parece remeter para os primeiros abrigos dos hominídeos, as grutas ou cavernas. (Fig.8) 

                                                           
9Vânia Coelho. [em linha]. [Consult. 06.05.2017] Disponível na Internet em 
<http://vaniacoelhosantos.com/pt/>. 

http://vaniacoelhosantos.com/pt/
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8. Ana Fernandes |desenhos do edifício 
Desenhos e fotomontagem de Ana Fernandes 
(disponível em: http:// cargocollective.com) 
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Propõe-se, nas palavras dos arquitetos “a experiência de habitar uma origem”.10 

Novamente perante a sua Memória Descritiva e seu projeto, verificamos uma 

adequação quase perfeita ao arquétipo de abrigo para peregrinos. A sua volumetria exterior 

praticamente passa despercebida ou seja, estabelece uma clara simbiose com a envolvente 

e com a pré-existência. A sua conceção interior remete para a ideia primeira de abrigo, 

enquanto espaço de proteção e segurança, materializada por uma forma escultural de 

tratamento dos muros e espaços. 

 

4.1.3 – Juan Pardillas. 

 

O projeto vencedor deste concurso, Prémio Ibérico, denomina-se de “Atalaya” e é 

da autoria dos arquitetos espanhóis Juan Pardillas, Gonzalo Ampudia e Marcos Cortés, à 

época alunos da Escola Superior de Arquitetura de Valladolid. 

No último troço do caminho, pouco antes de chegar a Finisterra, o peregrino 

experimenta várias sensações de maneira intensa. Por um lado, a ansiedade de presenciar 

por fim o Oceano Atlântico depois de várias jornadas de esforço. Mas também a 

necessidade de recapitular as vivências acontecidas ao longo do trajeto. (Fig.9) 

O projeto apresenta-se, por tanto, como um elemento modelar em altura. Um marco 

miliário que marca a última paragem, em que uma sucessão vertical de espaços nos oferece 

a possibilidade de repousar, de lançar a vista para trás ou de antecipar a ansiada imagem 

final. 

Graças à disposição vertical dos distintos componentes do programa, utiliza-se a 

menor pegada possível, reduzindo ao máximo o impacto da edificação. 

A estrutura está formada por duas peças em “C” (3x2 e 3x1), que também resolvem 

as partes do programa referentes a espaços servidores e comunicações. O espaço servido 

entre elas (3x3) fica liberto para o relaxamento ou contemplação da paisagem. 

A organização do programa baseia-se numa gradação em altura. No piso inferior 

situa-se o acesso, um pequeno armazém para deixar as mochilas e as casas de banho. Deste 

este ponto começa o percurso vertical pelo interior da “atalaya”, passando pelas zonas 

distintas de dormitório, até chegar ao último piso, semiabertas, onde a brisa e o sol 

                                                           
10Ana Fernandes. [em linha]. [Consult. 06.05.2017] Disponível na Internet em 
<http://cargocollective.com/anafernandes/Abrigo-para-Peregrinos-Santiago-de-Compostela> 
 

http://cargocollective.com/anafernandes/Abrigo-para-Peregrinos-Santiago-de-Compostela
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acompanham a bela vista sobre o mar e o território.11 

Uma vez mais, pela leitura da Memória Descritiva e do Projeto, aferimos da 

qualidade da conceção desta proposta.   

Partindo da referência das torres de vigia “atalaya”, de origem medieval, esta 

equipa criou um programa em altura, que poderíamos, num primeiro ao olhar, achar 

despropositado mas que, numa análise mais aturada, percebemos que se enquadra na 

perfeição com a envolvente e que causa um impacto mínimo. Acresce o facto de, o 

emprego do material, neste projeto em particular, proporcionar a almejada simbiose com a 

envolvente. 

O desenho do seu interior, despojado e simples, e o percurso que proporciona ao 

peregrino, desde a receção, passando pelos cómodos, até ao miradouro, é marcadamente 

funcional e contemplativo. 

 Trata-se de uma proposta simultaneamente capaz de albergar os peregrinos mas 

também, e sobretudo, de lhes proporcionar uma experiência próxima com a natureza, daí 

que encarna o paradigma de “abrigo para peregrinos”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
11XXI Concurso Ibérico Pladur. [em linha]. [Consult. 06.05.2017]. Disponível na Internet em 
<https://www.pladur.com/es-es/arquitectos/concursos-premios/ediciones-
anteriores/Documents/Proyectos/21/atalaya> 
 

https://www.pladur.com/es-es/arquitectos/concursos-premios/ediciones-anteriores/Documents/Proyectos/21/atalaya
https://www.pladur.com/es-es/arquitectos/concursos-premios/ediciones-anteriores/Documents/Proyectos/21/atalaya


69 
 

9. Juan Pardillas |Atalaya 
Desenhos e fotomontagem de Juan Pardillas 
(disponível em: https://www.pladur.com/es-es/arquitectos/concursos) 
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10. Juan Pardillas |Atalaya 
Desenhos e fotomontagem de Juan Pardillas 
(disponível em: https://www.pladur.com/es-es/arquitectos/concursos) 
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4.2 – Ruta del Peregrino, Luis Aldrete. 

 

A nossa procura por referências transportou-nos para o México, e para a obra do 

arquiteto Luis Aldrete, de um refúgio para peregrino na “Ruta del Peregrino” construída, 

no ano de 2010, em Jalisco, México. 

Importa destacar que anualmente, e desde o século XVII, cerca de 2 milhões de 

mexicanos empreendem o caminho de peregrinação, através da cordilheira de Jalisco, 

percorrendo cerca de 117 Km para adorarem a Virgem de Talpa. 

 A opção programática é constituída por numa série de módulos, que se multiplicam 

de maneira a darem forma ao construído e que o tornam capaz de se adaptar e crescer, se 

necessário, para dar guarida a um maior número de utilizadores. (Fig.10) 

 A sua adaptação ao meio é conseguida pelo emprego de duas peças de tijolo de cor 

adobe, cor predominante na região e que promovem a configuração do espaço. Uma destas 

peças é essencial para criar um perímetro perfurado, que reflete o jogo de luz/sombra 

criado pela cobertura em folhas de carvalho, usadas em diversas construções próximas, 

evidenciando um conseguido tratamento quer da sensibilidade quer da qualidade espacial.12 

(Fig.11) 

 Perante a Memória Descritiva, o projeto e a obra de arquitetura parece tratar-se de 

um abrigo para peregrinos, extremamente engenhoso do ponto de vista da conceção. Antes 

de mais, pelo emprego dos materiais consegue uma sintonia perfeita com a envolvente, 

patente nos dois tipos de tijolos, que mantém o tom laranja do solo argiloso circundante, e 

pela aplicação da cobertura em folhas de carvalho, habituais nas edificações da zona. 

Ainda sobre os materiais devemos notar as entradas de luz possibilitadas pela disposição 

das peças de tijolo, capazes de criar jogos de luz/sombra no interior do edifício. 

No que concerne ao desenho, este apresenta linhas simples e depuradas, baseadas 

na multiplicação modular, que acrescenta ao edifício a mais-valia de puder ser ampliado se 

a necessidade assim o determinar. 

Não obstante, trata-se de um empreendimento sem qualquer tipo de cómodos 

privados e possui como equipamento de apoio apenas casas de banho. (Fig.12) 

 

 

                                                           
12Ruta del Peregrino. [em linha]. [Consult. 06.05.2017]. Disponível na Internet em 
<http://www.archdaily.com.br/br/01-16201/refugio-na-ruta-del-peregrino-luis-aldrete> 
 

http://www.archdaily.com.br/br/01-16201/refugio-na-ruta-del-peregrino-luis-aldrete
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13. Luis Aldrete | Ruta del Peregrino 
Interior do edifício. Zona comum de descanso 
(disponível em: https://www.openbuildins.com) 

11. Luis Aldrete | Ruta del Peregrino 
Conjunto edificado e sua envolvente 
(disponível em: https://www.archdaily.com.br) 

12. Luis Aldrete | Ruta del Peregrino 
Interior do edifício. Pormenor da entrada de Luz 
(disponível em: https://www.openbuildins.com) 
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4.3 – Casas na Comporta, Aires Mateus 

 

Por último, apresentamos uma obra da autoria do gabinete de arquitetura Aires 

Mateus que, muito embora não se enquadre na tipologia de abrigo para peregrinos, 

materializa a ideia de abrigo local. Trata-se do projeto de reabilitação Casas na Areia, 

situado na Reserva Natural do Estuário do Sado, nas proximidades da praia da Comporta, 

concelho de Grândola, edificado entre 2008/2010. 

Originalmente o projeto insidia unicamente na recuperação de uma construção, de 

modo a transformá-la numa casa de férias para um amigo, mas rapidamente se tornou na 

reabilitação de vários pavilhões e na construção de um outro. 

Este empreendimento turístico de luxo, ao qual se acede através de uma estrada de 

terra batida que parte da Estrada Nacional 253, está localizado no sítio da Carrasqueira e 

inscreve-se numa zona rural de planície. Implantado num território quase despovoado, o 

empreendimento prima por um quase total isolamento, sendo que as infraestruturas de 

apoio encontram-se a uma distância considerável, o povoamento mais próximo é a aldeia 

da Comporta que se encontra a cerca de 5 km.  

Nas palavras dos arquitetos “O projeto responde a umas condições muito 

particulares” (Cecilla, 2011:226), sendo que a premissa da intervenção passou pela 

compreensão da pré-existência e sua reinterpretação na nova intervenção. (Fig.14 e 15)  

O desenho surge das materialidades existentes, modelando-as em função da 

possibilidade de se tornarem habitáveis. (Fig.16) 

Partindo da recuperação de construções pré-existentes, o conjunto unifica-se através 

de uma cobertura única e inclinada em palha. No que concerne às duas casas brancas em 

alvenaria, estas foram recuperadas de forma tradicional, tendo sido introduzidas aberturas, 

no muro poente. Os outros dois pavilhões foram alvo de uma intervenção tradicional, pela 

aplicação de estruturas de madeira, que sustentam um forro de palha. 

O programa propõe a reabilitação dos volumes construídos em alvenaria, de forma 

a adaptá-los a um uso que serve quartos individuais (Fig.17), e os dois volumes em 

madeira são convertidos, num pavilhão com dois quartos e casas de banho, e numa ampla 

área comum (salas de estar e jantar e cozinha). (Fig.18) 

O acesso é feito desde a rua, através de areal, que se constitui ainda como a base de 

todas as construções. O mesmo material tratado, expande-se pelo interior da área comum, 

conferindo às tarefas domésticas um conforto natural. A continuidade oferecida pela 

textura de um material tão vulgar como a areia transforma a escala dos espaços interiores e 



74 
 

converte o fenómeno do habitar numa experiência poética singular, de acordo com o tipo 

de vivência que se pretendia para este local. (Cecilla, 2011:226). (Fig.19) 

A nossa interpretação da obra, como não podia deixar de ser dado o caráter singular 

da mesma, é de fascínio e surpresa. Antes de mais, pela forma curiosa e sábia como se 

reaproveitou a pré-existência, quase que poderíamos afirmar de um conjunto edificado de 

palhotas, e se transformou em espaço quase que de luxo natural. A reutilização dos 

materiais, alvenaria, madeira, palha e areia promoveu a manutenção do caráter do lugar, 

potenciando a perceção da perfeita simbiose arquitetura/natureza que, de igual forma, 

promove a aproximação dos seus usufrutuários aos elementos naturais. 
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14. Aires Mateus | Casas da Comporta 
Implantação dos edifícios 
(fotografia disponível em El Croquis 154 

 

15. Aires Mateus | Casas da Comporta 
Pré - existências 
(fotografia disponível em El Croquis 154 
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17. Aires Mateus | Casas da Comporta 
Zona de descanso. Módulos individuais 
(fotografia disponível em El Croquis 154 

 

16. Aires Mateus | Casas da Comporta 
Zona comum e Módulos individuais | materialidade adotada 
(fotografia disponível em El Croquis 154 
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19. Aires Mateus | Casas da Comporta 
Pavilhão comum | Pormenor do interior 
(fotografia disponível em El Croquis 154  

18. Aires Mateus | Casas da Comporta 
Pavilhão comum | Pormenor do exterior 
(fotografia disponível em El Croquis 154  
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4.4 - Le Petit Cabanon, Le Corbusier 

 

Inserido na corrente modernista da arquitetura do século XX e arquétipo da célula 

mínima de habitação, Le Petit Cabanon, da autoria do arquiteto suíço Le Corbusier, foi 

concebido como corolário do funcionalismo e da ergonomia. 

Localizada em França, em Roquebrune-Cap-Martin, esta obra, de 1951, está situada 

no cimo de um promontório, a caminho da praia e ao lado do restaurante Etoile de Mer, 

dirigido por um amigo de longa data Thomas Rebutato. 

A 2 km de Monte Carlo, essa construção foi implantada sobre um penhasco, 

definido pela estação ferroviária e a beira-mar, ao qual se acede por um pequeno caminho 

pedonal paralelo à linha férrea, mais tarde apelidado de Promenade Le Corbusier. (Fig.20) 

Concebido num curto espaço de tempo, este refúgio espiritual do artista apresenta-

se como uma pequena construção, com 15 m² de área, de planta quadrada de 3,66 x 3,66 m 

e de 2,26 m de altura (a mão levantada do homem ideal). Estas dimensões correspondem, 

com precisão, ao cânon ditado pela série numérica Azul Modulor e exprimem o ideal de 

racionalidade do arquiteto. (Fig.21) 

Este abrigo, concebido de modo a responder às necessidades mais básicas do ser 

humano de proteção e conforto mínimo, apresenta-se revestido no seu exterior por secções 

de troncos de madeira e coberto com simples lajes de cimento que, juntamente com os 

painéis de teto falso, são separados com uma distância suficiente para permitir o 

arejamento e, assim, atenuar a ação da luz solar de uma forma elementar. (Fig.22) 

O seu interior é, de igual modo, marcado pela simplicidade extrema e pelo emprego 

de revestimento de contraplacado de madeira, sustentado numa estrutura de peças 

retangulares do mesmo material. (Fig.23) A separação entre os revestimentos, interior e 

exterior, serve para o isolamento necessário, e o encanamento simples e redes elétricas. 

O espaço alberga duas camas, uma mesa, duas caixas que servem de bancos e de 

arrumação e um pilar circular, possui, para além destes elementos, alguns armários 

embutidos nas paredes. Note-se que também estes elementos são em madeira e, a par com 

os painéis, foram pré-fabricados na Córsega e montados no local. 

Em termos funcionais, dispõe apenas de um espaço de repouso, um de trabalho, um 

de casa de banho e um de lavabo, não contemplando nem cozinha nem mesmo banheira, 

pois, segundo o arquiteto, as refeições eram feitas no restaurante e o banho no mar. 

(Fig.24) 
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20. Le Corbusier | Le petit cabanon 
Inserção na paisagem 
(disponível em: https://www.archiscopio.com) 
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As duas frestas existentes servem a iluminação e ventilação, mas foram 

estrategicamente dispostas de modo a vislumbrarmos a melhor vista do exterior, uma em 

direção à vegetação e outra dirigida ao mar.  

Este abrigo foi concebido de forma a proporcionar ao artista solidão e isolamento, 

como que se de uma cela monástica se tratasse, um espaço de meditação em que a sua 

companhia era o som único das ondas, a brisa do mar e o aroma da vegetação do jardim 

sobre o penhasco.  

Neste seu refúgio, onde se aventurava nas águas cristalinas do mar sob o penhasco, 

Le Corbusier acabaria curiosamente por falecer, de ataque cardíaco, no ano de 1965, 

quando dava um mergulho no mar.  

Curiosamente concebido no período de maior intensidade de produção 

arquitetónica, Le Petit Cabanon é contemporâneo da Unidade de Habitação de Marselha, 

do planeamento e construção da nova cidade de Chandigarh na capital do Punjab, na Índia, 

da Capela de Ronchamp e do Mosteiro de La Tourette. É, por isso, surpreendente que um 

dos mais famosos arquitetos do século XX se tenha proposto realizar este trabalho de 

extrema austeridade para si próprio, refletindo um distanciamento máximo das suas obras 

do momento, numa espécie de declaração às necessidades humanas reais e essenciais, 

demonstra e exprime da riqueza do material.13 

Verdadeiramente fascinante, esta obra traduz, os preceitos enunciados sobre o que 

deve ser um Abrigo, quer no que concerne à sua implantação na natureza, quer ao nível da 

clareza e simplicidade do seu desenho arquitetónico. Revela-se também de enorme eficácia 

no que concerne ao conforto mínimo requerido ao ato de habitar do ser humano, 

disponibilizando o essencial para a sobrevivência e comodidade do usufrutuário. Note-se 

que não dispõe, por opção, de uma área para preparação de refeições, pois estas seriam 

feitas no restaurante que se situa nas proximidades, ou de chuveiro, pois o banho era 

realizado no mar. 

 

 

 

 

 
                                                           
13 Le Petit Cabanon de Le Corbusier. [em linha]. [Consult. 26.06.2017]. Disponível na Internet em 
<http://arquiscopio.com/archivo/2013/09/03/petit-cabanon/?lang=pt>  
 

http://arquiscopio.com/archivo/2013/09/03/petit-cabanon/?lang=pt
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21. Le Corbusier | Le petit cabanon 
Esquiço da planta do edifício 
(disponível em: https://www.archiscopio.com) 

22. Le Corbusier | Le petit cabanon 
Axonometria do edifício 
(disponível em: https://www.archiscopio.com) 
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24. Le Corbusier | Le petit cabanon 
Interior do edifício | projeção da luz natural no interior 
(disponível em: https://www.archiscopio.com) 

23. Le Corbusier | Le petit cabanon 
Exterior do edifício | Materialidade adotada 
(disponível em: https://www.archiscopio.com) 
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Capítulo IV 

 

Caso de Estudo – Paço de Dona Loba. 
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5.1 - Aspetos morfológicos, topográficos e geográficos de Amarante 

 

“Farta e formosa” são as palavras apresentadas no Amarantus Senectionis H.S.E. 

(hic sepultus est) com que José Augusto Vieira principia a sua descrição de Amarante em 

O Minho Pitoresco no ano de 1887. (Pinto, 2013: 7) 

Amarante estabeleceu, desde os seus primórdios, uma relação muito estreita e 

cúmplice com a natureza, que lhe confere um enquadramento privilegiado e características 

que lhe esculpiram um caráter singular. 

Em termos geográficos, Amarante é um concelho do distrito do Porto, limitado a 

norte pelo concelho de Celorico de Basto, a nordeste por Mondim de Basto, a leste por Vila 

Real e Santa Marta de Penaguião, a sul por Baião, Marco de Canaveses e Penafiel, a oeste 

por Lousada e a noroeste por Felgueiras.14 

Estamos perante o concelho com maior extensão geográfica do concelho do Porto, 

contando com cerca de 30 000 hectares de superfície e, muito embora mais de metade da 

superfície se encontrar abaixo dos 600 metros de altitude, Amarante é altamente marcado 

pelo relevo, nele inscreve-se uma das mais altas serras do país.15 

A serra do Marão, cujos picos atingem os 1415 metros de altitude, constitui 

conjuntamente com a serra do Alvão, o maciço Marão/Alvão, que delimita 

geograficamente a zona do Douro Litoral de Trás os Montes e Alto Douro e confere a esta 

zona do interior um clima marcadamente continental. Geologicamente o Marão é composto 

por grandes manchas xistosas ou graníticas, existindo ainda uma bolsa calcária explorada 

para fins agrícolas.16 

A par com a serra do Marão, Amarante é delimitado no extremo sul pela serra da 

Aboboreira, que se estende por longos planaltos designados por «chãs» e se eleva a uma 

altitude de cerca de 1 000 metros.17 

Estas fronteiras montanhosas conferem um enquadramento telúrico natural ímpar a 

                                                           
14 Wikipedia – Amarante [em linha]. [Consult. 11.05.2017]. Disponível na Internet em 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Amarante_(Portugal)>. 
 
15Wikipedia - Amarante [em linha]. [Consult. 11.05.2017]. Disponível na Internet em 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Amarante_(Portugal)#Geografia>. 
 
16Wikipedia – Serra do Marão. [em linha]. [Consult. 11.05.2017]. Disponível na Internet em 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_do_Mar%C3%A3o>. 
 
17Wikipedia – Serra da Aboboreira. [em linha]. [Consult. 11.05.2017]. Disponível na Internet em 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_da_Aboboreira>. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Amarante_(Portugal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amarante_(Portugal)#Geografia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_do_Mar%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_da_Aboboreira
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este território, proporcionando ambas uma estreita simbiose com a natureza. 

No que concerne aos recursos hídricos, o concelho de Amarante é percorrido pelo rio 

Tâmega, e por três outros cursos de água secundários os rios Ovelha, Olo e Odres. 

Perante este quadro, podemos afirmar que o concelho convida á contemplação da 

natureza no seu máximo esplendor. Desde as vinhas de vinho verde e dos seus 

pessegueiros cuja história lhe granjeou fama como patenteia O Minho Pitoresco “há mais 

quem lhe conheça o vinho verde delicioso e os aveludados pêssegos sumarentos” (Pinto, 

2013:7), ao bucólico Tâmega bordejado de salgueiros e amieiros, às telúricas serras 

pintalgadas pelos encantadores tons das flores silvestres e pelo seu frondoso arvoredo onde 

encontramos pinheiros centenários. 

Amarante torna-se, por tudo isto, palco privilegiado para atividades de ar livre e de 

manutenção física, como montanhismo, canoagem, parapente, passeios em guigas (uma 

pequena embarcação de fabrico local), pesca, caça, golfe e para a fruição das suas inúmeras 

praias fluviais e de passeios a pé. 
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5.2 - Paço de Dona Loba. Lenda e História. 

 

Num ponto elevado, daquele que foi um dos mais antigos caminhos entre Amarante 

e Lamego, ergue-se a ruína do que outrora foi um paço medieval e, como usualmente, esta 

edificação cumpre a sua função de marco simbólico da sua freguesia, no caso vertente no 

lugar da Torre, da freguesia de Padronelo, Amarante. (Fig.25) 

Este simbolismo materializa-se, antes de mais, pela lenda que surge associada ao 

edifício em questão. Incluindo-se no rol dos mitos funcionais, que visam explicar ou 

exaltar, com recurso ao maravilhoso e fantástico, a ação dos fidalgos medievais, surge, 

neste caso, a figura de uma hipotética fundadora que incarna simultaneamente a fidalga 

caridosa e malvada, Dona Loba. Esta personagem, largamente difundida nas narrativas 

medievais do Entre-Douro-e-Minho, surge como denominativo das senhoras da nobreza 

dos séculos XI-XIII, cujo ideário apresenta como uma mulher poderosa e excêntrica e 

surge associada a variadas torres ou paços: Fonte arcada (Sernancelhe), Cumieira 

(Cabeceiras de Basto), Vermil (Guimarães) e Alvarenga (Arouca). Estas localidades 

partilham histórias similares sobre a Loba, com laivos de personalidade bipolar: terrível e 

piedosa. De certa forma, de origem fantástica, esta personagem encontra eco na literatura e 

folclore do noroeste peninsular, como é exemplo a história da rainha Lupa ou Loba, 

interveniente na transladação do corpo de Santiago para Compostela. (Rosas, 2012:2) 

Segundo Lúcia Rosas, um dos locais onde esta narrativa adquiriu maior expressão 

regional foi exatamente em Padronelo, sítio onde se implantou uma estrutura habitacional, 

de planta retangular, que a população designou de Torre ou Paço de Dona Loba, 

associando-a a um vasto leque de tradições e lendas. 

Neste sentido, reza a tradição que neste local residira uma mulher nobre 

extremamente somítica, segundo uns esta seria imensamente gorda, o que justificaria a 

dimensão incomum da porta da habitação, segundo outros, uma idosa de difícil trato. 

Na nossa pesquisa encontramos algumas versões da lenda por trás desta mítica 

figura nobre que hipoteticamente terá estado na origem da fundação deste Paço, sendo que 

identificam a personagem como sendo Loba Mendes, filha de Mem de Gondar e esposa de 

Diogo Bravo, de Riba Minho, e a associam a São Gonçalo mas, em nenhum dos dois 

primeiros e mais antigos relatos, existe referência explícita ao Paço.  

A História de S. Domingos particular do reino e conquistas de Portugal, livro III, 

do ano de 1767 avança que São Gonçalo foi a casa de uma senhora, cuja memória diz 

chamar-se Dona Loba e que morava em Gondar, não longe do local onde se construía a 
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Ponte, e pediu-lhe que, como esmola, lhe emprestasse por uns dias uma manada de bois 

para auxiliarem na construção da ponte. A senhora, escarnecendo quer do frade quer da sua 

obra, respondeu-lhe que levasse os bois pois tinha uma grande criação na serra do Marão, 

avisando-o que todo o seu gado era bravo e não domado. S. Gonçalo deslocou-se à serra e 

deparou-se com touros bravos e ferozes mas, chamando por dois deles, estes ter-se-ão 

aproximado como se de cordeiros se tratassem, logo tomaram o jugo e serviram no 

trabalho da ponte como se a tal estivessem habituados. (Cit. por Rosas, 2012: 2) 

Na obra O Minho Pitoresco, que data de 1887, outra versão da lenda é relatada. 

Esta fonte retrata a senhora como sendo avarenta, pouco caridosa e muito orgulhosa, daí o 

nome pouco abonatório que lhe atribuiu. Segundo esta obra os cães da dita senhora 

ladravam sempre que algum pobre lhe batia à porta para pedir esmola, sendo que terão 

recebido o santo desta mesma forma quando um dia este se deslocou ao solar para solicitar 

a D. Loba que o auxiliasse na construção da ponte sobre o Tâmega, acrescenta que talvez 

nesse dia a fidalga estivesse de humor pelo que deixou que o eremita se abeirasse dela e 

fizesse o seu pedido. S. Gonçalo, ao ver tantos bois nas pastagens e necessitando destes 

para transportar a pedra para a ponte, pediu a D. Loba um fio da estriga da sua roca e 

licença para, com esse fio, jungir os animais de que precisava para a sua obra. A senhora 

terá escarnecido de tão inusitado pedido e deu licença ao frade para que protagonizasse tal 

façanha, mas o seu espanto foi grande, quando viu que o fio milagrosamente se 

transformara em corda nas mãos do eremita pelo que desde este episódio o terá passado a 

considerar como um enviado de Deus. (Pinto, 2013:35) 

Por sua vez, a obra mais recente que analisamos faz uma espécie de compilação das 

duas versões anteriormente referidas. Afirma que Frei Gonçalo ao deparar-se com a 

necessidade de transportar pedras, algumas delas de grandes dimensões, desde a pedreira 

até ao estaleiro da ponte, e sabendo que em Padronelo existia uma fidalga, de seu nome D. 

Loba, que tinha muitas e anafadas rezes. Teria também conhecimento do seu temperamento 

difícil e da sua fama de somítica mas, movido por uma fé inabalável, deslocou-se à Torre 

de D. Loba. Esta recebeu o frade e questionou-o sobre a sua inesperada visita, este pô-la ao 

corrente da sua necessidade e D. Loba terá posto à sua disposição os bois que tinha no 

pasto. São Gonçalo prontamente se terá apercebido tratar-se de gado selvagem mas sem 

delongas e antes que a fidalga se arrependesse solicitou uma estriga de linho a uma mulher 

que ali estava a fiar e, após esta lho ter entregado, transformou-a numa corda. Dirigiu-se 

depois aos bois e jungiu-os como se gado manso se tratasse, espantando a fidalga e seus 

criados. Esta versão acrescenta que, após longos meses de trabalho, o frade entendeu 
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devolve-los e, desta vez, foi bem recebido no Paço. Após agradecer a D. Loba o seu 

empréstimo questionou-a como queria os bois, se como estavam ou se como eram, esta, 

pensando que os animais estariam magros e mal tratados respondeu que os queria como 

anteriormente. Face a esta resposta, mal Frei Gonçalo os devolveu ao pasto, estes ficaram 

novamente selvagens e, ao entregar a corda prontamente esta se transformou novamente 

em estriga. (Patrício, 2009: 31 e 32). (Fig.26) 

Não obstante a lenda, certo é que a fidalga Dona Loba Mendes permaneceu ligada 

ao Convento de São Gonçalo até ao ano de 1834, aquando da extinção das ordens 

religiosas, tendo legado a esta instituição inúmeras rendas e propriedades, numa doação 

pia, comprometendo-se o convento a oferecer esmola aos pobres que diariamente se 

apresentassem na sua portaria. (Leal, 1873-90:403) 

Acreditando na conclusão de Lúcia Rosas, a associação, que tradicionalmente se 

faz entre o Paço de Padronelo e Dona Loba Mendes, é pura e simplesmente de caráter 

onomástico, dado que as fontes consultadas pouco revelam sobre os fundadores do Paço ou 

mesmo sobre a data precisa da sua edificação. 

Segundo a mesma historiadora de arte, o carácter tardio desta edificação impede-

nos de procurar a sua fundação no período crítico dos séculos XII-XIII. Não obstante, este 

edifício espelha a tentativa de demonstração de poder através da habitação que caracterizou 

a nobreza durante o período referido, entendida, segundo Mário Barroca, como “bem de 

fortuna e símbolo de domínio” (Rosas, 2012:3) 

Sobranceiro a uma proveta via de circulação, que fora via romana e que no período 

medievo se tornou a mais importante estrada de ligação entre Amarante e Lamego, o Paço 

cumpria a sua missão de marco altaneiro, neste território. 

O mistério que encerra a edificação do Paço de Dona Loba levou a que se 

especulasse recentemente que o edifício pudesse hipoteticamente ter servido de estrutura 

alfandegária, ou de armazenamento e recolha de impostos/tributos. (S.A.1 2011:14) 

Cremos que esta hipótese se revela um tanto ao quanto fantasiosa, isto porque nenhuma 

fonte analisada nos remete para esta função ou para qualquer tipo de relato de pagamento 

de portagens no local. Mais, também nos parece inverosímil que, dada a sobranceria do 

edifício face à via de circulação, este servisse a mesma função da Torre de Ucanha, que se 

situa num dos extremos da ponte que serve a via. 

Certo é que o Paço de Dona Loba de Padronelo surge-nos como um edifício de 

caráter civil medieval, que se inscreve na tipologia dos apelidados paços medievais, 

associados às classes mais elevadas da nobreza.  
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25. Paço de Dona Loba  
Placa indicativa 
(Fotografia do autor) 

26. Amarante  
Mosteiro e Ponte de São Gonçalo 
(disponível em: https://www.3za.pt) 
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Frequentemente associam-se este tipo de construções a edifícios com torre, os 

denominados domus fortis, nos quais o elemento da torre, de planta quadrada e inspirada 

nas torres de menagem dos castelos, é claramente o que mais se evidencia na construção, 

conferindo-lhe um perfil militar. (Almeida, 2002:105)  

A historiografia da arte revela-nos também que, dada a escassez de espaço no 

interior das torres, com áreas internas úteis que rondam os 25 e os 45 m², estas estruturas 

foram sendo acompanhadas por anexos residenciais, capazes de dar uma resposta eficaz às 

necessidades habitacionais quotidianas. Dado o caráter simbólico das torres medievais e a 

robustez da sua construção, algumas destas permaneceram até aos nossos dias. No que 

concerne aos anexos residenciais, estes não granjearam o poder simbólico das torres, pelo 

que muitos foram sendo remodelados ou simplesmente demolidos, levando a que sejam 

raros os casos em que também estes se tenham mantido até aos nossos dias. (Almeida, 

2002:106) 

Considerando os exemplares remanescentes, e de uma forma geral, estes anexos, de 

amplas dimensões, desenvolvem-se em dois pisos: no térreo, ao qual se acedia por uma 

ampla porta, encontraríamos a sala nobre, de acesso público; no piso superior, surgiam os 

aposentos familiares, de caráter mais privado. Estes edifícios poderiam surgir adoçados à 

torre ou apresentar-se como construções autónomas. Considerando os vestígios dos anexos, 

que chegaram aos nossos dias, poderemos avançar dimensões-padrão para este tipo de 

residências senhoriais dos séculos XIII-XIV. Por conseguinte, as suas plantas 

desenvolvem-se sob a forma retangular, com comprimentos que oscilam, em média, entre 

os 12 e os 15 m e larguras que variam, também em média, entre os 7 e os 9 m, originando 

áreas úteis da ordem dos 100/120 m² por piso. (Almeida, 2002:106) 

Atendendo às características do edifício do Paço de Dona Loba, que posteriormente 

analisaremos, e a acreditar na análise que a historiografia de arte contemporânea faz acerca 

do Monumento Nacional, as origens do Paço não remontarão, como reza a lenda, à 

primeira metade do séc. XII, que atribui a sua fundação a Dona Loba Mendes (que consta 

do nobiliário do Conde D. Pedro) mas sim a uma época mais tardia, entre os séculos XIV-

XV. Esta datação, que acreditamos ser mais verosímil, surge na senda da recusa régia em 

permitir a edificação de torres com caráter de fortificação por parte da nobreza, consagrada 

em 1314, em que se opõem as Honras Novas às provetas herdades possuidoras de edifícios 

acastelados. (Rosas, 2012: 4)  

Partilhando desta análise, acreditamos que o edifício de Padronelo não é uma torre, 

mas a expressão de um paço medieval. 
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Se as fontes analisadas pouco ou nada nos revelam sobre a história do Paço de 

Dona Loba, quer no que diz respeito aos seus verdadeiros fundadores, quer mesmo no que 

concerne à data da sua edificação, o seu valor enquanto edifício histórico medieval 

granjeou-lhe, no ano de 1978, o título de Monumento Nacional. 

Desta feita, os primeiros indícios de tentativa de salvaguarda da ruína, daquele que 

é apelidado como Paço de Dona Loba, datam do ano de 1932, e encontram-se bem patentes 

nos Ofícios 41618 e 392119 da Câmara Municipal de Amarante. Este último solicita ao 

Diretor dos Edifícios e Monumentos Nacionais do Norte que visite a casa de D. Loba “a 

fim de verificar se nela concorrem méritos artísticos que justifiquem a sua classificação 

como monumento nacional”20.  

No entanto, o processo não terá tido seguimento pelo que, cerca de 20 anos depois, 

no ano de 1951, a Junta de Freguesia de Padronelo contacta a então Direção Geral dos 

Edifícios e Monumentos Nacionais, com o desiderato a que se atente àquele que apelida de 

“padrão Nacional, que de um momento para o outro pode desaparecer.”21 Justificando que 

o seu estado físico é de ” ruína, simples pardieiro”22. Nota-se que, mais do que valorizar o 

edifício pela sua dimensão arquitetónica medieval, teme-se que se perca a morada da 

ilustre Loba Mendes, facto que reflete a mentalidade da primeira metade do século XX, 

que valorizava o património cuja história estivesse ligada a uma figura histórica. 

Não obstante esta comunicação, o processo de estudo e classificação do Paço de 

Dona Loba, é só despoletado no ano de 1975 pela Direção de Monumentos do Norte que 

justifica que “mesmo mutilado como se encontra atualmente parece merecer o nosso 

respeito e o cuidado de o transmitir às gerações futuras pelo que se propõe, salvo melhor 

opinião, a sua classificação como Monumento Nacional”.23(Fig.27) 

A 12 de setembro de 1978 o Paço de Dona Loba foi classificado como Monumento 

Nacional, pelo decreto n.º 95/78.  
                                                           
18Memória do Processo de classificação do Paço de Dona Loba, 29 de Abril de 1975, Nº IPA 
PT0011301260016, SIPA TXT : 00899791 [em linha]. [Consult. 12.05.2017]. Disponível na Internet em 
<http://www.monumentos.pt/>. 
19Memória do Processo de classificação do Paço de Dona Loba, 29 de Abril de 1975, Nº IPA 
PT0011301260016, SIPA TXT : 00899792 [em linha]. [Consult.12.05.2017]. Disponível na Internet em 
<http://www.monumentos.pt/>. 
20Idem, ibid. 
21Memória do Processo de classificação do Paço de Dona Loba, 29 de Abril de 1975, Nº IPA 
PT0011301260016, SIPA TXT : 00899800 [em linha]. [Consult.12.05.2017]. Disponível na Internet em 
<http://www.monumentos.pt/>. 
22Idem, ibid. 
23Memória do Processo de classificação do Paço de Dona Loba, 29 de Abril de 1975, Nº IPA 
PT0011301260016, SIPA TXT  :00667976 [em linha]. [Consult. 12.05.2017]. Disponível na Internet em 
<http://www.monumentos.pt/>. 

http://www.monumentos.pt/
http://www.monumentos.pt/
http://www.monumentos.pt/
http://www.monumentos.pt/
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27. Paço de Dona Loba | Planta do edifício de 1975 
Consta no processo de Classificação como monumento Nacional 
(Imagem do arquivo da direção geral do Património Cultural) 
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No ano de 2010, através de um protocolo celebrado a 12 de março, e enquadrando-

se num conjunto de edifícios “ muitas vezes votados ao abandono por se situarem em 

locais entretanto ermos ou despovoados” o Paço de Dona Loba passa a integrar a Rota do 

Românico do Vale do Sousa. (Teixeira, 2010:13) 

Desconhecendo o que terá sucedido com a sua integração na dita Rota do 

Românico, certo é que, na mesma publicação, no ano de Dezembro do ano seguinte, desta 

vez num artigo sem autor, o Paço de Dona Loba já não surge como integrando a Rota, 

contando Amarante com 10 edifícios: três mosteiros (Salvador de Travanca, S. Martinho de 

Mancelos, Salvador de Freixo de Baixo), seis igrejas (Santa Maria de Jazente, Santa Maria 

de Gondar, Salvador de Lufrei, Salvador de Real, Santo André de Telões, S. João Baptista 

de Gatão) e uma ponte (Fundo de Rua). (S.A.2, 2011: 27.29). Corroborando esta 

informação, encontramos uma informação, com data de 31 de março de 2017, da Câmara 

Municipal de Amarante que refere que “o Paço de Dona Loba, em Padronelo, vai ser alvo 

de um conjunto de estudos com vista à sua conservação e valorização patrimonial. Estas 

ações são consideradas como fundamentais para a sua futura integração na Rota do 

Românico”24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24Paço de Dona Loba em estudo. [em linha]. [Consult.12.05.2017]. Disponível na Internet em 
<http://www.cm-amarante.pt/pt/noticias/amarante-paco-de-dona-loba-em-estudo>. 
 

http://www.cm-amarante.pt/pt/noticias/amarante-paco-de-dona-loba-em-estudo
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5.3 - Caraterização da pré-existência 

 

No caso vertente do Paço de Dona Loba e atendendo ao relato mais antigo 

analisado da autoria de Craesbeeck, estamos perante uma “grande casa, cujos vestígios 

mostrão huma grande antiguidade…de largo, na frontaria da porta, 78 palmos, pella 

direita tem de largo 36 e da parte esquerda 2818”. (CRAESBEECK, 1993: 49). 

Devemos notar que, apesar de estarmos perante um edifício classificado 

Monumento Nacional desde 1978, o seu estado de profunda ruína data, pelo menos, da 

primeira metade do séc. XVIII, o que dificulta de sobremaneira a nossa análise da fonte 

primária. (Fig.28) 

Nas Memórias Paroquiais de Padronelo, datadas de 1758, o pároco José Torres 

destaca o estado de perfeita ruína do Paço, afirma mesmo que, como era usual, este 

edifício, de raiz medieval, servia como uma espécie de pedreira. Nas suas palavras, o 

edifício estava “desfeito em parte delle se tem tirado coantidades de pedraria para fazer 

cazas no mesmo lugar da Torre” (Cit. por ROSAS, 2012:5) 

O estado físico, que perscrutamos no Paço de Dona Loba, dificulta, de 

sobremaneira, uma análise mais aprofundada do edifício que é, nos dias de hoje, uma 

pálida imagem do que terá sido outrora. (fig. 29) 

Apesar de assentar numa pequena colina que domina o vale do rio Ovelha, o Paço 

de Dona Loba não se implanta, como usualmente, no topo da elevação, mas sim uns metros 

abaixo, numa zona de acentuado declive, adaptando-se à inclinação do terreno, sendo que a 

estrutura aproveitou um afloramento granítico pré-existente como fundação. Esta 

curiosidade, no que concerne à sua implantação, terá obrigado a consideráveis obras de 

desaterro, e levado a que o muro exterior sul fosse forçado a encostar ao talude. (Fig. 30) 

De planta ligeiramente trapezoidal, e de dimensões agigantadas, conta com 17,15 m 

de cumprimento e 11,30 m de largura, conserva, nos nossos dias, apenas as paredes à altura 

do que seria o seu piso térreo, contando com cerca de 8m de altura e muros com 1,3m de 

espessura.25(Fig.31) 

Os seus silhares de granito apresentam aparelho pseudo-isométrico, com pequenas 

irregularidades, como é usual, nas primeiras fiadas. Encontramos ainda algumas siglas em 

algumas pedras, quer no exterior quer no interior do edifício. 

                                                           
25Memória do Processo de classificação do Paço de Dona Loba, 29 de Abril de 1975, Nº IPA 
PT0011301260016, SIPA TXT :00667976 [em linha]. [Consult. 12.05.2017]. Disponível na Internet em 
<http://www.monumentos.pt/>. 

http://www.monumentos.pt/
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31. Paço de Dona Loba  
Alçado Nordeste 
(Imagem do autor) 

29. Paço de Dona Loba 
Alçado Noroeste 
(Imagem do autor) 

30. Paço de Dona Loba  
Alçado sudeste 
(Imagem do autor) 

28. Paço de Dona Loba | Alçado interior 
Alçado noroeste  
(Imagem do autor) 
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Nas atuais condições do edifício torna-se difícil decifrar qual o número original de 

pisos, mas uma hipotética reconstrução funcional levar-nos-ia a avançar que, no piso térreo 

encontrar-se-ia a Aula ou Sala Nobre, que se acredita poderia ter sido abobadada, conforme 

atestam as mísulas presentes ainda no interior da ruína e que possivelmente sustentariam os 

arcos torais ou de descarga, de reforço da abóbada, ou mesmo os arcos de diafragma de 

apoio a uma cobertura de madeira. (Rosas, 2012:4) (Fig.32) 

A insigne historiadora de arte adianta que, pela posição das referidas mísulas e pela 

ausência de negativos dos encaixes das traves mestras do pavimento, aliado ao facto de 

crer que os silhares salientes no interior não terem força suficiente para sustentarem um 

pavimento de madeira de tal dimensão, questiona a existência de um segundo piso como se 

tem defendido até agora. (Rosas, 2012:4) 

A fachada principal, orientada a norte e virada para o vale do rio Ovelha, é rasgada 

por um largo vão de entrada, com cerca de 3,05m de largura de ombreira a ombreira, em 

arco quebrado, com cerca de 2,4m de altura nas ombreiras e 2,9m na flecha. Arco este que 

se inscreve na espessura do muro, assentando as 12 aduelas (com cerca de 90 cm de altura 

e todas elas muito bem aparelhadas) diretamente sobre o pé direito do muro. (Fig.33) 

Flanqueando o arco da porta encontram-se duas mísulas ou cachorros que, de uma forma, 

tosca parecem representar figuras animalistas, que poderão denunciar a existência de uma 

estrutura de proteção da entrada ou destinar-se-iam a suportar tochas de iluminação, uma 

vez que são perfuradas no sentido vertical. (Fig.34) No seu interior podemos observar as 

caraterísticas pedras salientes com orifícios para o encaixe dos eixos das robustas portas de 

origem. (Fig.35) 

Ainda na fachada principal e a um nível superior, inscritas na zona mais ou menos 

central do muro, observamos uma sucessão de mísulas de forma bilobada, que se 

prolongam na fachada lateral. Segundo Lúcia Rosas, face ao seu posicionamento, 

poderemos estar na presença do que poderá ter sido um hurdício, uma espécie de balcão de 

madeira, acrescentado em alguns edifícios nos séculos XV e XVI e que aqui contornaria o 

edifício. (Rosas, 2012:5) Notamos que, ao acreditar nesta tese, o edifício obrigatoriamente 

era provido de um segundo piso. (Fig.36 e 37)  
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32. Paço de Dona Loba| interior do edifício 
Mísulas interiores 
(Imagem do autor) 

33. Paço de Dona Loba | interior do edifício 
Pormenor do vão de entrada 
(Imagem do autor) 

34. Paço de Dona Loba  
Cachorro na fachada exterior 
(Imagem do autor) 

35. Paço de Dona Loba  
Mísulas bilobadas na fachada interior 
(Imagem do autor) 

36. Paço de Dona Loba  
Aduela interior esquerda 
(Imagem do autor) 

37. Paço de Dona Loba  
Aduela interior direita 
(Imagem do autor) 
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5.4 – Caso de estudo. Abrigo para peregrinos. 

 

Na atualidade o abrigo representa, para o homem, algo mais que proteção e 

segurança, constitui-se antes como elemento primordial na dinamização da sociedade, 

geradora de novas experiências vivenciais e sensoriais. 

No âmbito da arquitetura contemporânea, o abrigo apoia-se em formas e materiais 

atuais, que respondem aos anseios e necessidades de uma sociedade cada vez mais 

individualista e intimista, que anseia por uma reflexão introspetiva e contemplativa. 

A forma como o abrigo se deve enquadrar com o meio onde se insere, normalmente 

um meio natural de elevado valor paisagístico e invariavelmente ligado a uma ideia de 

refúgio, deve gerar um programa arquitetónico que promova uma simbiose perfeita com o 

lugar e, assim, proporcionar uma harmonia entre o utilizador e o ambiente que o rodeia, 

estabelecendo relações próximas que originarão invariavelmente experiências sensoriais e 

vivenciais de excelência aos usuários. 

O abrigo deve assumir-se portanto como um elemento dinâmico, espacialmente 

versátil e flexível, por forma a promover variedade ao nível da apropriação do espaço. 

Estes conceitos constituíram-se como linhas orientadoras para a elaboração de uma 

proposta de abrigo para peregrinos, inserido no âmbito da temática de intervenção no 

património arquitetónico classificado, e manifesta a oportunidade de intervir no Paço de 

Dona Loba, situado no lugar de Torre, freguesia de Padronelo, concelho de Amarante. 

(Fig.38) 

Este Paço, juntamente com mais três construções de menor porte, constituem o 

edificado de um generoso espaço rural, geralmente denominado de quinta.  

A estratégia da nossa intervenção passa por recuperar e reconverter as pré-

existências em algo que se constitua como uma mais-valia para o sítio, capaz de oferecer 

uma dinâmica diferente àquela região e que contribua para o desenvolvimento social, 

cultural e económico da mesma. Almejamos que o resultado da intervenção se tornasse um 

elemento gerador de uma atividade turística que originaria a dinamização pretendida, quer 

para Padronelo, quer para o Monumento Nacional. 

Esta proposta de intervenção assenta, além de mais, na premissa de respeito pela 

memória do lugar e do edificado. Pretendendo-se por tal, apresentar uma proposta que atue 

de um modo quase superficial, evitando agredir demasiado a paisagem e o monumento que 

se encontrou. Não esqueçamos que nos deparamos com uma paisagem marcadamente de 

caráter rural, cenário de construções dispersas e de elevado potencial turístico. 
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Importa referir alguns fatores que pesaram na hora de decidir o que propor para o 

local.  

Assim, foi nevrálgico o facto deste local se encontrar num ponto nodal de várias 

rotas de enorme tradição, algumas destas seculares. A rota do Alto Douro Vinhateiro, por 

onde se fazia o transporte terrestre de pessoas e bens, entre o Porto, onde se situavam as 

caves do vinho, e a região produtora. Mas também no epicentro de rotas de património 

natural, pois localiza-se entre a serra da Aboboreira, do Marão e do Parque Nacional do 

Alvão, e ainda, e não menos relevante, da rota do Património Cultural Românico, entre 

Penafiel, Amarante e Ancede, espaços com imenso património construído de elevado valor 

histórico e artístico, e que se constituem como mais-valias culturais geradoras e 

potenciadoras de turismo. Acresce o facto de se localizar estrategicamente junto à estrada 

nacional 101, outrora caminho românico, que estabelece a ligação entre dois dos mais 

importantes caminhos de peregrinação a Santiago de Compostela, o caminho Interior e o 

Lusitano, facto que contribuiu decisivamente para proposta de edificação de um abrigo, 

que respondesse aos anseios dos peregrinos e viajantes atuais. 

A existência de inúmeras associações recreativas e culturais dinâmicas nesta região, 

que se batem por valorizar um elemento natural de extrema relevância, o rio Ovelha, 

outrora um fator decisivo na fixação da população, foi também tido em consideração. 

 Partamos então em peregrinação pelo Paço de Dona Loba…O acesso ao local faz-

se pelo lado sudoeste, através de um caminho abetesgado e impermeabilizado a blocos de 

granito irregulares, que nos remete para o período medievo e nos recorda mesmo a calçada 

romana. Existe um outro percurso interior, que atravessa todo o local de intervenção e que 

faz a ligação entre o Paço e as três construções adjacentes, trata-se de um percurso em terra 

batida que percorre toda a propriedade, conferindo unidade àquele pequeno aglomerado 

rural. (Fig.39)  

A topografia do terreno apresenta um declive assinalável, conferindo ao edificado 

um maior resguardo e, por consequência, maior segurança, reforçando a ideia de se tratar 

de uma construção senhorial fortificada.  

As construções anexas ao Paço são em alvenaria de pedra, de duas assoalhadas, que 

se pensa serviriam para abrigar animais domésticos e acondicionar alfaias agrícolas. 

Para melhor compreensão da proposta de intervenção importa ainda tecer algumas 

considerações e efetuar uma descrição mais profunda, sobre a intervenção que se propõe 

para aquele local. (Fig.40) 
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39. Paço de Dona Loba | Local de intervenção 
Maquete da proposta 
(Imagem do autor) 

38. Paço de Dona Loba 
Local de Intervenção 
(Imagem do Google Earth 2017) 

 

  

Paço de Dona Loba
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40. Paço de Dona Loba | Implantação  
Planta de Implantação dos edifícios a intervir 
(desenho do autor) 
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Assim, a nossa proposta assenta essencialmente, e como referido anteriormente, no 

aproveitamento das pré-existências, dando-lhes uma nova roupagem arquitetónica e 

reconvertendo-as em abrigos para peregrinos, distribuindo os variados usos, inerentes à 

tipologia, pelas diversas construções que existem no local. 

Surgindo da estrada nacional 101, entramos num acesso com um declive generoso e 

pavimentado a cubos de granito, que nos leva ao encontro da primeira pré-existência e ao 

pequeno parque de estacionamento adjacente. (Fig.41) Esta construção servirá 

essencialmente de apoio logístico aos peregrinos e outros viajantes e constituir-se-á como 

primeiro contacto dos futuros usuários com o empreendimento. Neste local receberão a 

saudação de boas vindas, por parte dos elementos da receção, as instruções de uso da 

infraestrutura e poderão ainda obter informações mais precisas sobre os locais de maior 

interesse da região e das regiões mais próximas. Trata-se, como referimos, de edifício em 

granito, de duas assoalhadas, e que ao rés-do-chão se acede diretamente através de um 

pátio exterior e ao primeiro piso por uma comunicação vertical em granito existente a 

nascente da construção. (Fig.42e 43) Possui uma cobertura em telha cerâmica, assente em 

estrutura de madeira (Fig.44), e possui dois grandes vãos de iluminação, um a sul e outros 

a norte, ambos serão camuflados por ripado vertical também em madeira, o que permitirá 

alguma contenção à penetração de luz solar no interior do edifício. (Fig.45) 

Depois deste primeiro contacto, o peregrino segue por um caminho em terra batida, 

ladeado por um conjunto de elementos arbóreos, que lhe conferem uma identidade muito 

própria e proporcionam algum conforto ao utilizador, guiando-o ao edifício principal, o 

Paço. Na proveta construção situar-se-ão os módulos individuais, concebidos para poderem 

pernoitar e fazerem, se assim o entenderem, o exercício de introspeção individual, tão 

ligado a estes percursos de peregrinação e de natureza. 

Detemo-nos então no edifício mais relevante, o Paço de Dona Loba, por se tratar da 

obra de maior relevo, não apenas pela sua dimensão mas também pelo seu valor 

arquitetónico, não esqueçamos que estamos perante uma ruína classificada como 

Monumento Nacional. 

No seu espaço propõe-se, para além de minuciosas obras de restauro, a construção 

de uma estrutura em madeira maciça, assente num conjunto de pilares, que nascem a partir 

do piso térreo, e que suportarão uma laje ou estrado, também ele em madeira e assente 

numa estrutura do mesmo material, laje essa que servirá de base ao conjunto de unidades 

de alojamento individual e respetivas instalações sanitárias, separadas por sexo dos 
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41. Pré-existência | panorâmica da receção  
Local onde se situará a receção do abrigo para peregrinos 
(Imagem do autor) 

43. Pré-existência | Acesso ao piso superior  
Local onde se situará a receção do abrigo para peregrinos 
(Imagem do autor) 

45. Pré-existência | Vão de iluminação  
Local onde se situará a receção do abrigo para peregrinos 
(Imagem do autor) 

44. Pré-existência | Interior | estrutura da cobertura  
Local onde se situará a receção do abrigo para peregrinos 
(Imagem do autor) 

42. Pré-existência | zona de chegada  
Local onde se situará a receção do abrigo para peregrinos 
(Imagem do autor) 

utilizadores.  
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Lembramos que Martin Heidegger numa das suas reflecções deixa implícito que o 

lugar da humanidade é entra a terra e o céu, sugerindo que os arquitetos devem refletir 

sobre as consequências deontológicas de construir com estruturas pesadas ou com 

estruturas leves, dois sistemas de edificação opostos e que evocam a oposição entre a terra 

e céu, entre a solidez e a desmaterialização, valorizando sempre as relações entre a terra e o 

céu.  

Ora esta fenomenologia está, de certa forma, implícita nesta intervenção onde se 

apresenta, em oposição a uma construção sólida e robusta em silharia de pedra, a leveza de 

uma construção em madeira, material em que se configuram as unidades de alojamento e 

toda estrutura implícita na construção. (Fig.46) (Fig.47) 

De referir o facto desta estrutura ser totalmente independente da estrutura em 

silharia de granito pré-existente, que dá corpo ao Paço de Dona Loba, numa intervenção 

que pretende um impacto diminuto. (Fig.48) (Fig.49) 

Ao nível do r/chão teremos um espaço amplo, como que uma grande sala de 

reunião para os utilizadores, que comunica, através de uma escada em caracol também em 

estrutura de madeira, com o andar superior, onde se situam as unidades de alojamento. 

Devemos notar que se optou pelo emprego da madeira de forma a estabelecermos 

uma estreita relação com a arquitetura vernacular desta região, cujo caráter se revela na 

conjugação da pedra no exterior dos edifícios com a aplicação da madeira ao nível do 

interior dos mesmos. 

Estas unidades de alojamento, de planta quadrangular (Fig.49) desenvolvem-se em 

altura com planos inclinados diferenciados de unidade para unidade, criando assim relações 

diversas entre si e como que apelando à introspeção, deixando fluir o pensamento para um 

plano superior à condição humana do utilizador. (Fig.50) 

Estas estão dispostas de forma simples e organizada, em confronto direto, com 

acesso para um espaço de circulação central, reforçando o desejo de interação entre os 

utilizadores e, ao mesmo tempo, possibilitando a reflexão e introspeção de cada um dos 

usuários, peregrinos ou não.  

Ao nível do desenho interior, estes estão concebidos de uma forma simples, 

despojados de ornamentação, incorporando somente o necessário e inerente à função que 

lhes está associada de alojamento temporário. Terão uma cama, elemento que está na base 

das dimensões da unidade, e terá um ponto de iluminação artificial. Note-se que estas 

unidades de alojamento usufruirão de luz natural, uma vez que não terão qualquer 

cobertura. (Fig.51) (Fig.52) Assim, a luz penetrará no edifício principal com cobertura de  
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46. Paço de Dona Loba | Proposta  
Alçados da proposta para o Paço de Dona Loba 
(Desenhos do autor) 
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47. Paço de Dona Loba | Proposta  
Alçados da proposta para o Paço de Dona Loba 
(Desenhos do autor) 

 

  



107 
 

Zinco assente em estrutura de madeira, através de grandes vãos envidraçados e que, 

por sua vez, se infiltrará naturalmente nas referidas unidades de alojamento individual, 

criando um ambiente acolhedor e diáfano, contribuindo simultaneamente para uma maior 

salubridade do espaço. (Fig.51) (Fig.52) (Fig.53) 

Estes módulos de alojamento serão revestidos com material têxtil, remetendo-nos 

para tempos remotos em que os povos nómadas revestiam os abrigos, que iam montando e 

desmontando à medida que se deslocavam, com os elementos que transportavam consigo 

nomeadamente tecidos. (Fig.51) 

O edifício está dotado de infraestruturas de eletricidade e telecomunicações, que 

concederão aos utilizadores o conforto que a atualidade reclama.  

Em termos de saneamento, o edifício terá uma ligação à rede pública existente no 

local.  

O abastecimento de água far-se-á através da rede pública de abastecimento de água, 

sendo que não será prevista qualquer rede de águas pluviais, escoando as mesmas 

diretamente no terreno.  

A nascente do Paço, seguindo o mesmo percurso, encontra, lado a lado, como que a 

comunicarem entre si, outras duas construções em granito, que serão forradas pelo exterior 

a ripado de madeira aplicado no sentido vertical.  

A cobertura de ambas seguirá a mesma linguagem arquitetónica e será forrada 

também a ripado de madeira, conferindo, deste modo, unidade ao conjunto. Estas 

construções servirão de complemento aos módulos individuais, incorporados no Paço de 

Dona Loba. (Fig.52) 

Uma destas albergará duas unidades de alojamento para casais, dotadas de 

instalações sanitárias individuais, serão totalmente forradas a madeira pelo interior e terão 

vãos de iluminação, que pretendem reforçar a relação com o ambiente natural existente em 

redor e, como é evidente, desempenharão a função básica inerente a um vão de iluminação, 

a entrada de luz solar e a renovação de ar, fatores decisivos para uma maior salubridade e 

conforto do espaço. 

A outra pré-existência servirá de espaço de convívio, reforçando a ideia de 

comunidade, e conferirá ao conjunto uma oferta completa de possibilidades, estabelecendo 

no mesmo sítio, relações e sensações que vão desde momentos de introspeção intimista, a 

oportunidades de convívio entre os utilizadores. Trata-se de uma construção composta por 

cave e r/chão, sendo que na cave, com uma área mais contida e pé direito mais baixo, se 

situará um espaço de serviços e área técnica.  
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48. Paço de Dona Loba | Proposta  
Plantas da proposta para o Paço de Dona Loba 
(Desenhos do autor) 
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49. Paço de Dona Loba | Proposta  
Plantas da proposta para o Paço de Dona Loba 
(Desenhos do autor) 
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Por sua vez, o r/chão será dotado de uma lareira tradicional e de um conjunto de mesas e 

bancos em madeira que servirão de acessórios para pequenas refeições, promovendo-se, 

com efeito, a interação. 

Prevê-se ainda a construção de um percurso pedonal, que estabelecerá a ligação 

entra a cota mais baixa a norte da propriedade, junto à estrada nacional 101, onde será 

construído um pequeno parque verde, de receção a viajantes que resolvam visitar o 

monumento, dotado de estacionamento para autocarros, bem como de instalações sanitários 

para utilizadores de ambos os sexos, e a cota alta a nascente do Paço, onde se situam as 

duas pré-existências de apoio ao Paço de Dona Loba. Este percurso será construído em 

madeira, apoiado em pilotis, e seguirá a cota mais favorável, procurando, no entanto, fazer 

a interligação entre os edifícios mais relevantes da proposta. De realçar que no sentido 

ascendente, pretende-se estimular o sentido de descoberta do empreendimento, procurando 

que o usuário vá descobrindo, aos poucos, os aspetos mais relevantes da intervenção, ao 

passo que, no sentido descendente, este proporcionará uma privilegiada visão panorâmica 

sobre o vale de Padronelo, o rio Ovelha e a restante envolvente, de enorme riqueza 

paisagística. (Fig.54) 

De referir que, ao longo de toda a extensão dos percursos, estes serão objeto de 

colocação de iluminação, para que os utilizadores sintam, em todos os momentos, a 

segurança necessária e simultaneamente sejam referências em todo o conjunto construído, 

promovendo sensações e relações entre o homem e a natureza. 

Em suma, pretende-se dotar o conjunto edificado e não edificado de condições 

arquitetónicas que supram as necessidades do peregrino dos nossos dias, um peregrino com 

uma componente mais turística e com menos propensão religiosa, proporcionando em 

simultâneo, momentos de introspeção mais intimista, e momentos de convívio e de 

interação entre os usufrutuários, numa relação direta com o espaço natural de grande 

relevância e beleza aí presente. 

Ao mesmo tempo, e não menos importante, almejamos uma intervenção contida, de 

modo a respeitarmos a memória do lugar, não alterando demasiado a sua morfologia, e as 

caraterísticas fisionómicas do Monumento Nacional, dinamizando o seu uso sem o ferir na 

sua génese histórica. (Fig.55) (Fig.56) (Fig.57) (Fig.58) (Fig.59) 

 

 

 

 



111 
 

50. Paço de Dona Loba | Proposta  
Perfis da proposta para o Paço de Dona Loba 
(Desenhos do autor) 
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51. Paço de Dona Loba | Proposta  
Módulo individual | zona de descanso 
(Desenhos do autor) 
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52. Paço de Dona Loba | Proposta  
Detalhes Construtivos da proposta para o Paço de Dona Loba 
(Desenhos do autor) 
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53. Paço de Dona Loba | Proposta  
Plantas da estrutura do da proposta para o paço de Dona Loba 
(Desenhos do autor) 

 

 

  



115 
 

58. Paço de Dona Loba | Proposta  
Fotomontagem | perpetiva afastada do paço  
(Imagens do autor) 

56. Paço de Dona Loba | Proposta  
Maquete da proposta | Alçado Noroeste 
(imagens do autor) 

57. Paço de Dona Loba | Proposta  
Maquete da proposta | Alçado Nordeste 
(imagens do autor) 

59. Paço de Dona Loba | Proposta  
Fotomontagem | perspetiva próxima do Paço  
(Imagens do autor) 

55. Paço de Dona Loba | Proposta  
Maquete da proposta | Módulos individuais  
(Imagens do autor) 

54. Paço de Dona Loba | Proposta  
Maquete da proposta | percurso pedonal  
(Imagens do autor) 
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Conclusão. 

 

 Realizar um balanço de um trabalho de investigação significa forçosamente, e antes 

de mais, detemo-nos sobre o que não conseguimos alcançar. 

 Com efeito, neste nosso périplo sobre o Abrigo para peregrinos, não conseguimos 

levar, tão além como inicialmente pretendíamos, o nosso conhecimento sobre os abrigos e 

a assistência prestada aos peregrinos, no decorrer do período medieval e ao longo dos 

Caminhos de Santiago, facto que se deve aos incipientes estudos que se debruçam sobre a 

temática, mas também à quase inexistência de uma sistematização sobre os parcos dados 

remanescentes acerca da matéria, dada a perda dos arquivos das Ordens Monásticas 

aquando da extinção destas no século XIX.  

 Constitui-se também como dificuldade ao nosso trabalho o facto de nos propormos 

a conceber um Abrigo, uma tipologia arquitetónica pouco estudada pela historiografia da 

arquitetura. Perante este reverso, naturalmente adveniente do nosso objeto, vimo-nos 

impelidos a empreendermos uma pesquisa quase escatológica das teorias da arquitetura 

mas também das monografias que, mais recentemente, se começam a elaborar sobre a 

temática. Esta nossa realidade que, num primeiro momento quase nos demoveu de 

realizarmos o trabalho a que propusemos inicialmente, revelou-se extremamente 

desafiadora pois o nível de descoberta foi elevado. 

 A nossa peregrinação, entendida como descoberta, ao longo da dissertação, levou-

nos a diversos caminhos, alguns dos quais gostaríamos de aprofundar de futuro, 

nomeadamente o de redesenharmos a história do Paço de Dona Loba, que se imiscuiu na 

lenda da sua fundadora, cuja história parece ter ofuscado a do edifício.  

 Assim, debruçarmo-nos sobre a peregrinação a Santiago de Compostela levou-nos à 

perceção de como este fenómeno religioso foi importante, quer para a nossa formação 

enquanto país, quer para a transmissão de ideários culturais e artísticos, bem como para as 

relações diplomáticas e económicas que marcaram a Europa no período medieval.  

Mais, no caso vertente, o nosso estudo sobre o Paço de Dona Loba permitiu-nos 

traçarmos um quadro da fisionomia da cidade de Amarante, durante a época medieval e 

perceber como, algo que nos nossos dias poderá parecer tão banal como um caminho, foi 

mobilizador de gentes e potenciador de desenvolvimento. A posição geográfica de 

Amarante, entre o litoral e o interior norte de Portugal, local de passagem de diferentes 

rotas, nomeadamente de passagem terrestre para o Douro vinhateiro, foi determinante para 
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o seu surgimento e afirmação enquanto núcleo urbano do Entre Tâmega e Sousa. 

No que concerne à conceção arquitetónica dos abrigos para peregrinos, o nosso 

estudo permitiu-nos entender que a simplicidade é a palavra de ordem, tornando-se a obra 

de arquitetura tão mais eficaz no seu propósito, quanto mais depurada for a sua linguagem. 

É certo que, nos dias de hoje, um abrigo tem forçosamente que disponibilizar certo número 

de equipamento que proporcionem um conforto mínimo aos seus usuários mas, e ainda 

assim, as opções concetuais devem pautar-se pela simplicidade pois este tipo de 

equipamento deve oferecer o mínimo essencial, dado o seu propósito ser o de conceder 

proteção ao corpo. Esta condição, oferecida pelos espaços reservados e íntimos que a 

arquitetura proporciona, potencia o objetivo cimeiro deste tipo de equipamento, o de 

conceder o amparo efetivo e afetivo, essencial à almejada elevação do espírito.  

Neste sentido, cedo compreendemos que a simbiose arquitetura/natureza é o 

desiderato máximo de quem projeta um abrigo, trata-se portanto de conseguir que a obra 

arquitetónica quase se funda com o elemento natureza, de tal modo que o usuário possa 

tirar o máximo partido da experiência com o meio natural e, desta forma, consiga alcançar 

a ascese espiritual, quase mística, a que se propõe quando decide empreender uma 

peregrinação. 

Perante o conhecimento alcançado sobre os preceitos deste tipo de equipamento 

cedo percebemos que não poderíamos ter feito melhor opção para o nosso projeto a 

implantar no Paço de Dona Loba. O facto de estarmos a propor algo para um Monumento 

Nacional acarretou o compromisso da nossa obra não causar qualquer tipo de alteração 

significativa à pré-existência, algo que acreditamos ter conseguido uma vez que o nosso 

projeto não implica nenhum trabalho sobre a estrutura do edifício, tornando-se possível, no 

futuro, e se assim se entender, a total remoção do edificado. Uma espécie de obra 

removível, que se insere no pré-existente, não o negligenciando mas antes como que se 

adaptasse a este. 

Mais, acreditamos ter respeitado o genius loci do local, no emprego das matérias-

primas vernaculares, que potenciam a similitude entre a arquitetura e a paisagem, e por 

termos privilegiado o contato com a envolvente, que perscrutamos logo no primeiro 

momento e que marca a estreita ligação entre a componente arquitetónica e a paisagística.  

Com efeito, e por acreditarmos que o património se assume como um fator decisivo 

para a manutenção da identidade de uma região, a nossa proposta surge como uma 

tentativa impulsionadora de uma nova dinâmica de desenvolvimento de Padronelo. Pelo 

que auscultamos no local, estamos perante uma sociedade carente de referências e valores 
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que possam contribuir decisivamente para a melhoria da qualidade de vida das suas gentes, 

portanto, acreditamos que um projeto, como o que ora se apresenta, poderia vir a 

ressuscitar o sentimento de pertença e orgulho desta povoação, canalizando-o como uma 

mais-valia a transmitir a futuras gerações.  

Este desacreditar, transversal à maioria das regiões do interior, fruto da procura de 

melhores condições de vida e oportunidades de emprego presentes nas grandes urbes do 

litoral, levou à perda de gentes nos núcleos rurais e à consequente diluição das suas 

identidades. O afastamento das populações rurais do seu núcleo, remeteu-nos para uma 

perda das referências identitárias, pelo que os núcleos rurais ficaram entregues à 

degradação e ao abandono a que os agentes da natureza os sujeitariam. O desaparecimento 

desta relação entre o construído e o não construído teve um contributo decisivo no 

desequilíbrio de toda uma sociedade e essencialmente ao nível do ordenamento do 

território, contribuindo para degradação das zonas rurais interiores e para a massificação 

das grandes cidades do litoral. 

Perante este quadro, urge empreendermos esforços para devolver ao mundo rural a 

importância e a dinâmica que atividades, como a agricultura, a pecuária, a silvicultura e 

pastorícia outrora tiveram e que hoje, fruto do abandono e do envelhecimento da população 

que permaneceu, foram esquecidas e francamente debilitadas. Combater essa nefasta 

problemática que é a desertificação, poderá ser sinónimo da recuperação das atividades 

atrás referidas, em moldes distintos de outrora, mas também pela recuperação do 

património, seja ele arquitetónico, cultural ou paisagístico. Estes preceitos configuram-se 

como condições essenciais à concretização do desiderato primordial que é o de devolver às 

aldeias a identidade e a importância que sempre tiveram no desenvolvimento das regiões e 

na afirmação das suas gentes. Não se trata de devolver a aldeia ao povo, mas antes de 

devolver à aldeia o povo, surgindo esta como um espaço dinâmico e atrativo, que necessita 

de se afirmar no panorama geral do ordenamento do território e de desenvolvimento 

sustentável, através do aproveitamento das mais-valias de cada espaço, sejam estas os 

recursos naturais, a riqueza cultural, histórica ou social. 

No caso concreto, o Paço de Dona Loba, local onde debruçamos a nova proposta 

de intervenção, situado em Padronelo, Amarante, inscreve-se na região do Vale do Sousa e 

Tâmega, detentora de uma envolvência natural de excelência. Tal como fomos 

desvendando, ao longo da nossa dissertação, Amarante é ladeada por três serras, qual delas 

a mais exuberante, possuidora de terras muito férteis, abundância de água, ou seja, um 

espaço de natureza com enormes potencialidades. Acresce ainda a mais-valia de neste 
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território se encontrar uma enorme quantidade de monumentos medievais de elevado valor 

patrimonial, histórico e cultural. Alguns destes edifícios estão francamente degradados, 

como é o caso do Paço de Dona Loba, e a necessitar urgentemente de intervenção ao nível 

da conservação e restauro, outros há que foram já intervencionados, e muito embora 

nalguns casos nem sempre se tenha tido em conta a salvaguarda do seu legado histórico, 

algumas das intervenções realizadas foram exemplares e hoje constituem-se como polos de 

grande atratividade e portanto dinamizadores da região. 

Com efeito, o viajante que se desloque, quer a Padronelo quer a Amarante, terá 

inúmeras possibilidades de deleite, seja este fruto da interação com a população local, 

reconhecidamente hospitaleira; da degustação da gastronomia, note-se que os doces 

conventuais amarantinos granjearam já fama internacional; da visita ao Museu Amadeo de 

Souza Cardoso, pintor modernista de renome internacional; de uma panóplia de atividades 

culturais, promovidas pelas mais diversas instituições e associações; em suma, de um sem 

número de ofertas que certamente deixarão o visitante apaixonado pela região. 

Perante o estudo que efetuamos sobre o Caminho de Torres, notamos a crescente 

mobilização e impacto positivo que o fenómeno dos Caminhos de Santiago tem vindo a 

provocar no século XXI, em algumas localidades portuguesas e galegas, patentes num 

aumento de associações (Associação Viver Canedo e Serra do Marão em Amarante, 

Associação Artesania, Rancho Folclórico de Macieira da Lixa, BTT de Felgueiras, Salta-

Fronteiras, Espaço Jacobeus de Guimarães e Braga) que promovem e potenciam o 

Caminho. Esta efervescência turística, patente no aumento da vitalidade das expressões 

rituais e simbólicas, ainda por explorar em Amarante, deverá constituir-se como uma 

aposta dos diferentes organismos, para que se retome a importância que outrora Amarante 

granjeou no referido Caminho. Muito embora saibamos que o turismo de peregrinação é 

marcadamente de passagem, em que a permanência é claramente curta, a aposta deve ser 

feita no sentido do seu regresso ao local que outrora foi de passagem e que poderá revelar-

se de permanência futura. 

Cremos que, qualquer iniciativa como esta proposta de conservação e reconversão 

de um Monumento Nacional, que visa atrair pessoas e impulsionar a economia de uma 

região, deve ser apoiada. Projetos como o que apresentamos poderão servir de âncora a 

intervenções do género, a fim de, através da valorização da herança patrimonial que nos foi 

legada, projetarmos o futuro, assente em bases históricas e culturais sólidas e valorizadas. 

 



120 
 

Bibliografia. 

 

ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de; Barroca, Mário Jorge. 2002. História da Arte em 

Portugal: o Gótico. Lisboa: Editorial Presença, vol.2. 

 

BAUMANN, Zygmunt. 1999. La globalización: consecuencias humanas, FCE: Buenos 

Aires. 

 

CECILLA, Fernando Marquez, LEVENE, Richard. 2011. El Croquis. Aires Mateus, 2002 

2011, Construir el molde del espacio. N.º154. Madrid: El Croquis Editorial. 

 

CRAESBEECK, Francisco Xavier da Serra. 1993. Memórias ressuscitadas da província de 

Entre- Douro-e-Minho no ano de 1726. Ponte de Lima: Carvalhos de Bastos, vol. I. 

 

FEDERMAN, Clarice Tolentino Vignoli. 2009. Hóspedes de Albergues/ Hostels e suas 

representações sociais do turismo. Dissertação para a obtenção do grau de Doutor em 

Turismo apresentada ao Instituto de Geociências do Departamento de Geografia da 

Universidade Federal de Minas Gerais. 

 

FRANÇA, José-Augusto. 2004. História da Arte em Portugal: o Pombalismo e o 

Romantismo. Lisboa: Editorial Presença, vol.5. 

 

GARCIA, Xosé Lois. 1997 Simbologia do Românico de Amarante. Amarante: Edições do 

Tâmega. 

 

João Paulo II. 2000. O Mistério da Encarnação, Bula de Proclamação do Grande Jubileu 

do ano 2000. 

 

LEAL, Augusto Soares de Azevedo Barbosa de Pinho. 1873-1890. Padronello. Portugal 

Antigo e Moderno. Vol. 6. Lisboa: Livraria Editora Mattos Moreira. 
 

MALHEIRO, Miguel. 2012. A presença da arquitectura. A arquitectura românica do Vale 

do Sousa. Dissertação para a obtenção do grau de Professor Doutor em Arquitectura 

apresentada ao Departamento de Urbanismo y Representación de la Arquitectura da 



121 
 

EscuelaTecnica Superior de Arquitectura da Universidad de Valladolid 

 

MARQUES, José. 1989. A assistência aos Peregrinos, no Norte de Portugal, na Idade 

Média. Actas do I Congresso Internacional dos Caminhos Portugueses de Santiago. Porto. 

 

MASCARENHAS, Jorge. 2009. Sistemas de Construção- O Edifício de Rendimento da 

Baixa Pombalina de Lisboa. Lisboa: Livros Horizonte. 

 

MENDES, Ana Catarina, 2009. Peregrinos a Santiago de Compostela, Uma Etnografia do 

Caminho Português. 

 

MENESES, Nélia Maria Neto, 2007. Arquitectura (s) Nómada (s) - Paisagens em 

constante mutação. Dissertação para a obtenção do grau de Licenciado em Arquitectura, 

apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia - Departamento de Arquitectura da 

Universidade de Coimbra. 

 

MORENO, Humberto Baquero. 1986. Vias portuguesas de peregrinação a Santiago de 

Compostela na Idade Média. Revista da Faculdade de Letras. Porto: Faculdade de Letras 

da Universidade do Porto. N.º 3. 
 

NADAIS, Catarina Duarte Fontoura. 2010. O Turismo e os territórios de Espiritualidade, 

os Caminhos de Santiago em Portugal. Dissertação para a obtenção do grau de Mestre em 

Lazer, Património e Desenvolvimento, apresentada à Faculdade de Letras da Universidade 

de Coimbra. 

 

NESBITT, Kate. 2006. Uma nova agenda para a Arquitetura, antologia teórica (1965-

1995). Coleção Face Norte. 

 

PATRÍCIO, António. 2009. Lendas de S. Gonçalo e Amarante. Amarante: Paróquia de São 

Gonçalo 

 

PIMENTA, José Manuel da Costa. 2015. Abrigo Mínimo de Apoio aos peregrinos no 

Caminho português a Santiago de Compostela. Dissertação para a obtenção do grau de 

Mestre em Design e Desenvolvimento de Produto, apresentada ao Instituto Politécnico do 



122 
 

Cávado e Ave. 

 

PINTO, Pedro Alves. 2013. Amarante em O Minho Pitoresco. Amarante: Círculo Lago 

Cerqueira. 

 

PRUSSIN, Labelle. 2012. African Nomadic Architecture – Space, place and gender. 

Smithsonian Institution Press e The National Museum of African Art. Washington and 

London.  

 

RIBEIRO, Daniel José Soares. 2009. Memória Descritiva, Centro Rainha D. Mafalda – 

Gabinete de Apoio a Peregrinos de Santiago. Amarante, Viver Canedo e Serra do Marão.  

 

RIBEIRO, Daniel José Soares. 2010. A albergaria do Covelo do Tâmega no contexto das 

peregrinações a Santiago de Compostela, durante a Idade Média. Testemunhos, nº 2, p.32-

37. 

 

RIBEIRO, Daniel. 2013. Amarante e os caminhos de Santiago. Amarante: Câmara 

Municipal de Amarante 

 

ROSAS, Lúcia Maria Cardoso. 2012. Paço de Dona Loba. Comunicação elaborada no 

âmbito da Rota do Românico, gentilmente cedida pela autora. 

 

[S.A.1]. 2011. Paço de Dona Loba, Amarante: o enigma de Padronelo. Olhares. N.º 48. 

Jornal de Notícias. Porto. 

 

[S.A.2]. 2011. Monumentos de Amarante na Rota do Românico. Amarante Municipal, 

N.º18. Amarante: Câmara Municipal de Amarante. 

 

SANTOS, P. Januário, et al. 1999. Peregrinar ontem e hoje. Fátima: Associação 

Portuguesa dos Peregrinos de Fátima. 

 

SILVA, José Antunes da. 2004.Caminhos de Santiago: uma Europa peregrina. 

THEOLOGICA, 2ª série, 39, 2, p. 331-357. 

 



123 
 

TEIXEIRA, Carlos. 2010.Participação de Amarante na Rota do Românico. Amarante 

Municipal, N.º17. Amarante: Câmara Municipal de Amarante. P.11-14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

Índice de Websites 

 

Amarante [em linha]. [Consult. 11.05.2017] Disponível na Internet em 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Amarante_(Portugal)https://pt.wikipedia.org/wiki/Amarante

_(Portugal)#Geografia>. 

 

Ana Fernandes [em linha]. [Consult. 06.05.2017]. Disponível na Internet em 

<http://cargocollective.com/anafernandes/Abrigo-para-Peregrinos-Santiago-de-

Compostela>. 

 

Bimble Hotel [em linha]. [Consult. 14.05.2017]. Disponível na Internet em 

<http://bimble.launchrock.com>. 

 

Le Petit Cabanon de Le Corbusier [em linha]. [Consult. 26.06.2017]. Disponível na 

Internet em <http://arquiscopio.com/archivo/2013/09/03/petit-cabanon/?lang=pt>. 

 

LOURENÇO, Paulo B. BRANCO, Jorge M. 2012. Dos abrigos da Pré- História aos 

edifícios em madeira do século XXI [em linha]. [Consult. 14.05.2017]. Disponível na 

Internet em <https://isise.net/site/index.php?module=publicPublications=627>. 

 

Luís Aldrete [em linha]. [Consult. 06.05.2017]. Disponível na Internet em 

<http://www.openbuildins.com>. 

 

Mesopotâmia [em linha]. [Consult. 05.05.2017]. Disponível na Internet em 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesopot%C3%A2mia>. 

 

Ministério da Cultura- Direção Geral do Património Cultural – Processos vários de Nº 

IPA PT0011301260016 [em linha]. [Consult.12.05.2017]. Disponível na Internet em 

<http://www.monumentos.pt>. 

 

POLKAMP, Emmy. 2015. Projeto para ocupação com hotel temporário. Green Savers [em 

linha]. [Consult. 14.05.2017]. Disponível em < http://greensavers.sapo.pt/2015/10/29/o-

hotel-temporario-que-ocupa-espacos-abandonados-durante-algumas-noites-com-fotos/>. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Amarante_(Portugal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amarante_(Portugal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amarante_(Portugal)#Geografia
http://cargocollective.com/anafernandes/Abrigo-para-Peregrinos-Santiago-de-Compostela
http://cargocollective.com/anafernandes/Abrigo-para-Peregrinos-Santiago-de-Compostela
http://bimble.launchrock.com/
http://arquiscopio.com/archivo/2013/09/03/petit-cabanon/?lang=pt
https://isise.net/site/index.php?module=publicPublications=627
http://www.openbuildins.com/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesopot%C3%A2mia
http://www.monumentos.pt/
http://greensavers.sapo.pt/2015/10/29/o-hotel-temporario-que-ocupa-espacos-abandonados-durante-algumas-noites-com-fotos/
http://greensavers.sapo.pt/2015/10/29/o-hotel-temporario-que-ocupa-espacos-abandonados-durante-algumas-noites-com-fotos/


125 
 

PORTUGAL TURISMO – Património Mundial em Portugal [em linha]. [Consult. 

27.02.2016]. Disponível na Internet em <http://www.portugalturismo.eu/patrimonio>. 

 

QUINTALES, Luis António; GUTIÉRREZ, Miguel, BEATO, María Soledad. Camino 

Torres [em linha]. [Consult. 27.02.2016]. Disponível na Internet em 

<http://caminosantiago.usal.es/torres/>. 

 

Ruta del Peregrino [em linha]. [Consult. 06.05.2017]. Disponível na Internet em 

<http://www.archdaily.com.br/br/01-16201/refugio-na-ruta-del-peregrino-luis-aldrete>. 

 

São Gonçalo [em linha]. [Consult. 06.05.2017]. Disponível na Internet em 

<http://www.aetransmontana.pt>. 

 

São Tiago [em linha]. [Consult. 06.05.2017]. Disponível na Internet em 

<http://www.commons.wikimedia.org>. 

 

Serra da Aboboreira [em linha]. [Consult. 11.05.2017] Disponível na Internet em 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_da_Aboboreira>. 

 

Serra do Marão [em linha]. [Consult. 11.05.2017] Disponível na Internet em 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_do_Mar%C3%A3o>. 

 

Vânia Santos [em linha]. [Consult. 06.05.2017] Disponível na Internet em 

<http://vaniacoelhosantos.com/pt/>. 

 

XXI Concurso Ibérico Pladur [em linha]. [Consult. 06.05.2017]. Disponível na Internet em 

<https://www.pladur.com/pt-pt/arquitectos/concursos-

premios/Documents/cartel_21_edicion_pt.pdf>. 

 

 

 

 

 

 

http://www.portugalturismo.eu/patrimonio
http://caminosantiago.usal.es/torres/
http://www.archdaily.com.br/br/01-16201/refugio-na-ruta-del-peregrino-luis-aldrete
http://www.aetransmontana.pt/
http://www.commons.wikimedia.org/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_da_Aboboreira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_do_Mar%C3%A3o
http://vaniacoelhosantos.com/pt/
https://www.pladur.com/pt-pt/arquitectos/concursos-premios/Documents/cartel_21_edicion_pt.pdf
https://www.pladur.com/pt-pt/arquitectos/concursos-premios/Documents/cartel_21_edicion_pt.pdf

