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SolareS e caSaS nobreS em Torre de moncorvo 
(SéculoS xvii-xviii)
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Resumo – O património artístico na vila de Torre de Moncorvo, dis-
trito de Bragança, é muito diversificado e riquíssimo, na medida em que 
encontramos inúmeros testemunhos de diversas épocas e estilos. Deste 
universo, salientamos a arquitetura civil doméstica erudita, através de 
solares e casas nobres edificados ao longo de um largo período histórico, 
entre os séculos xvii e xviii, e que nos dão uma ideia evolutiva da arqui-
tetura maneirista e barroca edificada na região norte, e em particular 
naquela vila. Neste artigo procura-se analisar um pequeno grupo de so-
lares e casas nobres de Torre de Moncorvo, destacando os seus principais 
aspetos históricos e artísticos.
Palavras-Chave – Torre de Moncorvo; Arquitetura civil; Solar; Casa 
nobre; Séculos xvii e xviii.

Abastract – The artistic patrimony of the town of Torre de Moncorvo, 
district of Bragança, is very diversified and rich, mostly because of the 
countless testimonials from different periods and styles. Of this universe, 
we emphasize the civil domestic, erudite architecture, through manor 
houses and noble manors built during a long historical period, between 
the seventeenth and eighteenth centuries, which give us an idea about 
the evolution of the mannerist and baroque architecture in the northern 
region, and in particular in this town. With this article we seek to analyze 
a small group of manor houses and noble manors of Torre de Moncorvo, 
emphasizing their main historical and artistic aspects.
Keywords – Torre de Moncorvo; Civil Architecture; Manor House; 
Noble House; Seventeenth to eighteenth centuries.
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Introdução

Em Portugal, entre os séculos xvii e xviii edificaram-se inúmeras casas, 
solares, palácios e quintas de recreio por consequência das favoráveis 
condicionantes económicas, sociais, políticas e culturais dos seus enco-
mendantes – nobres, bispos, reis, rainhas, entre outros. 

Derivado de distintos fatores, a distribuição destes edifícios pelo terri-
tório nacional é muito diversa, verificando-se uma concentração a sul e a 
norte – Algarve, Lisboa, Porto, Viseu, Vila Real e Minho1.

Por outro lado, no que concerne à investigação sobre este tema tam-
bém os resultados são distintos. Se por um lado, excessivos na áreas da 
heráldica, genealogia, turismo e património, por outro lado, parcos nas 
áreas da arquitetura, história, história da arte, sociologia, etc.. No entanto, 
recentemente têm surgido algum interesse por parte de uma nova geração 
de historiadores e arquitetos em cruzar as disciplinas, realizando estudos 
mais aprofundados. 

Numa primeira pesquisa sobre a distribuição geográfica da casa nobre, 
verificámos uma ausência de estudos sobre a Região Demarcada do Douro, 
agora finalmente objeto de estudo por parte da nossa tese de doutoramen-
to2. Porém, realçamos que a casa nobre duriense já havia sido referida por  
Carlos de Azevedo, in Solares Portugueses, introdução ao estudo da casa nobre 
(1969), que salientou o interesse artístico da casa nobre da província em 

1 Veja-se João Vieira Caldas, A arquitectura rural do antigo regime no Algarve. Dissertação de 
Doutoramento em Arquitectura apresentada ao Instituto Superior Técnico da Universi-
dade Técnica de Lisboa, 2007 [Texto policopiado]; Anne de Stoop, Quintas e Jardins dos 
Arredores de Lisboa, Lisboa, Civilização Editores, 1986; João Vieira Caldas, A Casa Rural nos 
Arredores de Lisboa no século xviii, Porto, FAUP, 1999, 2.ª ed.; Jaime Ferreira-Alves, A Casa 
Nobre No Porto Na Época Moderna, Lisboa, Edições Inapa, 2001; Anabela Ramos; Ivone Pe-
dro, Casas Solarengas no distrito de Viseu, Viseu, Governo Civil do Distrito de Viseu, 1997; 
Anne de Stoop, Palácios e casas senhoriais do Minho, trad. Aureliano Sampaio. Porto, Civili-
zação Editores, 2000. 
2 A nossa Dissertação de Doutoramento em História da Arte – especialização História da 
Arte Moderna, desenvolvida no Instituto de História da Arte da Faculdade de Ciências So-
ciais e Humanas da Universidade de Lisboa, centra-se na identificação, levantamento e es-
tudo de casas nobres existentes na Região Demarcada do Douro e edificadas no século xviii.
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detrimento do palácio urbano3, e identificou alguns dos solares e casas 
nobres que se edificaram ao longo da região Douro. 

Por outro lado, já centrado especificamente na região Douro, José 
Correia de Azevedo, in Brasões e casas brasonadas do Douro (1974)4, apre-
sentou um amplo (ainda que incompleto) levantamento de brasões e casas 
brasonadas dos concelhos e freguesias do Douro. Contudo, a publicação 
circunscreveu-se ao estudo das linhagens e genealogias dos proprietários, 
relegando para segundo plano a análise artística e arquitetónica das casas, 
por vezes inexistente. 

Recentemente, dedicaram-se a este tema Augusto Moutinho Borges, 
Liliana Figueiredo Pereira e Filinto José Osório5, que se focaram em al-
gumas das casas nobres dos concelhos abrangentes à Região Demarcada.

Estes autores apresentam inventários atualizados, atendendo às princi-
pais características históricas e artísticos, sem no entanto aprofundarem a 
relação estética entre as casas, entre os proprietários e mestres-pedreiros, 
ou até mesmo sem aferir aos aspetos evolutivos da própria arquitetura, 
atendendo ao largo período construtivo, entre os séculos xvii e xviii, épo-
ca em que muitas destas casas foram construídas ou sofreram alterações.

Não havendo espaço para nos pronunciar sobre todos os exemplares da 
arquitectura doméstica erudita da extensa região duriense, neste artigo 
propomo-nos a analisar os solares e casas senhoriais da vila de Torre de 

3 «(…) a verdade é que a casa nobre mais característica não é forçosamente o grande pa-
lácio, mas sim a casa despretensiosa da província, a casa simples e castiça, que até no seu 
carácter mais rude melhor revela as possibilidades e limitações dos nossos construtores e 
que também melhor define um estilo de vida português». Cf. Carlos de Azevedo, Solares 
Portugueses, introdução ao estudo da casa nobre, Lisboa, Livros Horizonte,1969, p. 84.
4 José Correia de Azevedo, Brasões e casas brasonadas do Douro, Lamego, Gráfica de Lamego, 
1974.
5 Por ordem de citação: Augusto Moutinho Borges, «A Casa Nobre em Riba Côa», in Revis-
ta Altitude, ano lix - n.º 6 (3.ª Série), 2001, pp. 29-54; idem, «Estudo da casa nobre no Vale 
do Côa», in Praça Velha, Revista de Cultura da Cidade da Guarda, ano xi. n.º 23 (1.ª Série), 
Junho de 2008, pp.33-60; Liliana Figueiredo Pereira, Estuques no espaço doméstico: contribu-
tos para um itinerário na arquitectura rústica e nobre do Norte de Portugal, com particular incidência 
no Douro Superior: estudo de uma peça: o solar dos Pimentéis em Torre de Moncorvo. Dissertação de 
Mestrado em História da Arte apresentada à Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da 
Universidade Lusíada, 2004, 2 vols. [texto policopiado] e Filinto José Osório, Arquitectura 
doméstica erudita: Solares de Entre-Côa-e-Távora. Dissertação de Mestrado em Metodologias 
de Intervenção no Património Arquitectónico, apresentada à Faculdade de Arquitectura 
da Universidade do Porto, 2006 [texto policopiado].



Ana Celeste Glória

CEPIHS |562

Moncorvo, edificados entre os séculos xvii e xviii, e onde encontramos 
diversos testemunhos que nos dão uma ideia da evolução da arte e arqui-
tetura naquela época. Deste tema, salientamos o contributo da já referida 
Liliana Figueiredo Pereira, cuja dissertação de Mestrado, Estuques no es-
paço doméstico: contributos para um itinerário na arquitectura rústica e nobre do 
Norte de Portugal…(2004) apresenta um interessante inventário de casas 
nobres de Moncorvo, a par de outros, além de novos dados e pistas sobre 
os interiores das mesmas.

1. Solares e casas nobres em Torre de Moncorvo

A vila de Torre de Moncorvo possui um vasto património material e 
imaterial que contempla diversos períodos da História e da Arte. De facto, 
é nesta vila que encontramos um importante testemunho da evolução da 
arquitetura civil erudita, destacando-se os solares e casas nobres edificadas 
entre o período maneirista e barroco, num arco cronológico do século 
xvi a xviii6. As características e especificidades de cada uma destas casas 
torna imperativo a sua análise, caso a caso, para o entendimento e valor 
deste património, que abarca não só o património artístico, mas também, 
o património religioso7. 

A edificação destas casas prende-se à necessidade de habitação dos seus 
proprietários, diferindo das restantes pelo tratamento arquitetónico e 
decorativo, proporcionado pelas condições económicas, sociais e políticas 
de cada família. 

Atente-se ainda para o facto de, no século xvi, Moncorvo ser sede de 
Comarca, conhecendo uma considerável prosperidade económica que se 
manteve até ao século xvii, por consequência da intensa actividade indus-
trial da região, nomeadamente, da exploração das sedas, linho, cordoarias, 

6 O número de exemplares encontrados em Moncorvo ascende em muito os que aqui 
serão abordados, pois nesta vila encontramos solares, casas nobres, quintas de recreio e 
de produção vinícola construídas por famílias fidalgas desde o século xv aos nossos dias.
7 Através da presença de capelas anexas às casas, como verificaremos em alguns dos exem-
plos que mencionaremos posteriormente. 
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manufaturas de sabão, minas de ferro, agricultura, entre outras8. Como 
afirmou Luís Alexandre Rodrigues, referindo-se ao comércio, circulação 
de artistas e, por consequência, às famílias que os contratavam; aquelas 

(…) actividades alimentavam o tráfico comercial que usava as estradas e 
vias fluviais para fazer chegar os produtos ao Porto, donde eram embar-
cados para Lisboa e ultramar, à Beira, à Galiza e a Castela. Os artistas não 
ficavam de fora desta corrente até porque a construção de novos edifícios 
civis e religiosos, assim como o investimento decorativo que se lhes associa, 
resultou da labuta e dos quadros de mentalidade em que se moviam e afir-
mavam tanto o pequeno lavrador, como o artesão e o comerciante Assim se 
povoou o território de homens e de algumas das realizações materiais que 
mais enalteciam o orgulho dos indivíduos e das comunidades9. 

Assim, a necessidade de fixação no território por consequência das 
profissões ligadas aos negócios, ao comércio, mas também à política e ao 
exército, levaram à fixação de inúmeras famílias, algumas delas abastadas, 
que recorriam a artistas locais ou de grandes centros urbanos para lhes 
construírem novas casas. Estas novas edificações representavam um meio 
de afirmação social, económica e até mesmo cultural, traduzido pelo 
grande investimento construtivo e decorativo que as famílias impunham 
nas suas habitações, destacando-se da malha urbana, pela presença de 
determinados elementos que as caracterizavam e particularizavam. No 
que concerne ao período já mencionado, séculos xvii e xviii, salientamos 
seis casas nobres na vila de Moncorvo. São elas: 

1.1. Solar dos Távoras 
1.2. Solar dos Doutéis e Capela de Nossa Senhora dos Prazeres 
1.3 Solar dos Tenreiros

8 Veja-se Fernando de Sousa “Moncorvo. Uma reflexão em torno da sua identidade e da 
sua afirmação no futuro”, in Fernando de Sousa (coord.), Moncorvo – da Tradição à Moder-
nidade, Porto, Edições Afrontamento/CEPESE, 2009, pp. 11-15 e José Amado, Mendes 

“Moncorvo em finais de setecentos”, in Fernando de Sousa (coord.), Moncorvo – da Tradição 
à Modernidade, op. cit., pp. 97-107.
9 Luís Alexandre Rodrigues, “Património edificado no concelho de Moncorvo e interac-
ções artísticas regionais”, in Fernando de Sousa (coord.), Moncorvo – da Tradição à Moderni-
dade, op. cit., p. 131.
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1.4.“Casa do Cacao” / Casa da Família Vasconcelos 
1.5. Solar dos Pimentéis 
1.6. Casa do Morgado Leopoldo Henriques 

Estas casas localizam-se, na sua maioria, no interior do centro histórico, 
no designado núcleo renascentista, algumas delas, à sombra das muralhas 
do castelo medieval, classificado como monumento de interesse público. 
Relativamente às suas características históricas, artísticas e arquitetónicas, 
diferem entre si, dadas as especificidades de cada uma, e da data em que 
foram construídas. Somente o estudo de cada uma nos permite conhecer 
os solares e casas senhoriais de Moncorvo, bem como a evolução da ar-
quitetura maneirista e barroca nesta localidade. 

1.1 – Solar dos Távoras 

O primeiro solar do nosso grupo, designado Solar dos Távoras situa-se 
na Rua Infante D. Henrique, no qual se encontra hoje instalada a Biblioteca 
Municipal e o Arquivo Histórico de Torre de Moncorvo. 

Sobre a história do edifício desconhecemos qualquer documento a ele 
referente. No entanto, de acordo, com o folheto informativo distribuído 
pela Biblioteca, 

Figs. 1 e 2 – Solar dos Távoras (atual Biblioteca Municipal)
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(...) a construção remonta ao século xvii, e em meados do século xviii per-
tencia a Francisco Inácio Botelho de Vasconcelos e no fim do mesmo século 
a Lourenço Carneiro de Vasconcelos e em 1834 a José António Carneiro 
de Vasconcelos.

Após a revolução de 1820 e as guerras civis que se seguiram, a família 
Carneiro foi obrigada a exilar-se. Em 1863 o Solar passa para a posse de 
António Caetano de Oliveira, abastado negociante de Vila Nova de Foz Côa, 
proprietário de uma fábrica de sabão em Torre de Moncorvo. Construiu 
uma das maiores casas agrícolas e império comercial da região, tendo sido 
nomeado Par do Reino.

O imóvel passou despois para o seu genro, o Marquês de Lima, tendo sido 
vendido pelos seus herdeiros à Câmara Municipal de Torre de Moncorvo 
em 1998, para aí se instalar a Biblioteca Municipal. Esta opção da Câmara 
Municipal justifica-se não só pelo facto de se tratar de um imóvel de valor 
histórico que interessava preservar, bem como se iria criar um núcleo de 
cultura essencial à região, constituído pela Biblioteca, Museu e Cine Teatro 
e futuro Arquivo Histórico”10.

A designação Solar dos Távoras deve-se ao facto de a propriedade, ainda 
durante o século xviii, bem como todo o quarteirão, passar para os Távo-
ras, através de casamento de D. Maria Gonçalves, senhora da casa, com 
Lourenço Pires de Távoras11.

Quanto ao edifício em si, sofreu diversas obras de remodelação para 
adaptação à nova função, sendo a Biblioteca Municipal inaugurada em 
199712. Durante as mesmas obras, foram detetadas camadas arqueológicas 
do século xvi e xvii13, que sugerem que naquele local possa ter estado um 
outro edifício anterior a este, ou, até, que a edificação deste solar tenha 
sido iniciado em período anterior. 

10 Biblioteca Municipal – Folheto informativo (entregue na Biblioteca Municipal de Torre de 
Moncorvo). Contém a planta da biblioteca, cuja organização e distribuição dos serviços 
difere da original, em virtude das obras de reconstrução e adaptação.
11 José Correia de Azevedo, Brasões e casas brasonadas do Douro, op. cit., pp. 303-304.
12 De acordo com o folheto informativo entregue no Posto de Turismo de Torre de Mon-
corvo.
13 “Solar dos Távoras / Biblioteca”, in Imóveis de Interesse Patrimonial, in Caracterização e 
diagnóstico da área de intervenção, in Plano de Pormenor de Salvaguarda do Centro Histórico de 
Torre de Moncorvo, Torre de Moncorvo, Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, Vol. vii, 
1999/2000, p. 77.
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Do edifício original, de dois pisos e planta retangular, manteve-se a 
fachada com embasamento de cantaria, e pilastras de granito nos cunhais. 
O primeiro piso apresenta portas e janelas com molduras simples, no 
segundo, vemos as portas balconadas com a parte superior dos lintéis e 
mísulas decoradas. Anexo ao solar, encontra-se um edifício de menor di-
mensão e de traça simples, que, possivelmente, funcionaria para dar apoio 
à casa grande. Destaca-se ainda neste pequeno edifício, onde atualmente 
funciona o Arquivo Municipal, uma espécie de canalização, em granito, 
que fazia a distribuição das águas da casa.

O Solar dos Távoras destaca-se pela ausência de decoração, evidenciando 
uma grande simplicidade arquitetónica própria do purismo clássico, do 
período maneirista e renascentista. Porém, desta simplicidade decorativa 
destaca-se, no corpo da fachada, no cunhal e ao nível do segundo piso, o 
brasão, que apesar de ter sido picado, conforme mencionámos, revelam 
as armas dos Carneiros.

Fig. 3 – Solar dos Távoras (atual Biblioteca Municipal), pormenor de fachada 
(vista de norte)
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1.2 – Solar dos Doutéis e Capela de Nossa Senhora dos Prazeres14 

O Solar dos Doutéis, igualmente designado por Casa dos Gouveia de 
Vasconcelos, situa-se na Rua Nova. A casa encontra-se ligada à família dos 
Gouveia e Vasconcelos, tendo passado, no final do século xix para a família 
Doutel e Vasconcelos, daí receber ambas designações. O edifício e capela, 
a ele anexa, pertenceu a “(…) Luís de Vasconcelos, ao qual se seguiu Josefa 
de Vasconcelos e como consta das Memórias Paroquiais, de 1758, era seu 
administrador (da capela) Estevão José Gouveia de Vasconcelos” 15.

O conjunto edificado que se estende de norte a sul, quase até à porta 
principal, terá sido construído no início do século xviii, conforme com-
prova a data inscrita no portal da capela, de «1714». 

14 Sobre esta casa consulte-se José Correia de Azevedo, Brasões e casas brasonadas do Douro, 
op. cit., p. 304; Ilda Fernandes, Torre de Moncorvo – Município Tradicional, Torre de Moncor-
vo, Lema d’Origem, 2013, 2.ª ed. (2001, 1.ª ed.), pp. 241-241, 260; Liliana Figueiredo 
Pereira, Estuques no espaço doméstico: contributos para um itinerário na arquitectura rústica e nobre 
do Norte de Portugal…, op. cit., 2.º vol., pp. 99-102.
15 Cf. Ilda Fernandes, Torre de Moncorvo..., op. cit., p. 241.

Fig. 4 – Solar dos Doutéis e Capela de Nossa Senhora dos Prazeres
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A casa apresenta planta retangular, com capela no extremo esquerdo 
da fachada principal, que se destaca de todo o conjunto. 

A fachada principal é constituída por três panos, definidos por pilastras 
toscanas, e rasgada por vãos retilíneos, abrindo-se no primeiro piso, por-
tas e janelas de peitoril e no superior, janelas de sacada de verga reta. A 
entrada principal de linhas retas é encimada por porta de sacada rematada 
com cornija contracurvada.

A capela, de invocação a Nossa Senhora dos Prazeres, possui portal 
maneirista de verga reta, flanqueado por duas pilastras jónicas, sobre plin-
to que suportam entablamento. Este é decorado com motivos de ponta 
de diamante e, centrado pela referida inscrição com a data de «1714»16.  
O portal é rematado por frontão interrompido por pinha e sobrepujado 
pela pedra de armas da família17. 

16 Esta data é referente ao pedido de licença para se dizer missa, como pudemos verificar 
como pudemos verificarnos documentos relativos à mesma capela que encontrámos no 
Arquivo Distrital de Braga. Veja-se Registo Geral da Diocese de Braga, Livro 66, fls. 72v-81 
(referente aos “Papéis da fábrica da capela de Nª Sª dos Prazeres na vila da Torre de Mon-
corvo deste arcebispado”, 1714-1715).
17 “O abade de Abaçal identifica-o nas suas “memórias”, registando-o da seguinte forma: 

“está em Moncorvo no frontispício da casa de Luís Carlos de Vasconcelos, hoje represen-
tado por D. Josefa de Vasconcelos, residente em Braga. Há nesta casa a capela de Nossa 
Senhora dos Prazeres. As armas dos Vasconcelos e Castros e Almeidas”, cit. por Liliana 
Figueiredo Pereira, Estuques no espaço doméstico: contributos para um itinerário na arquitectura 
rústica e nobre do Norte de Portugal..., op. cit., 2.º vol., p. 100.

Figs. 5 e 6 – Solar dos Doutéis: fachada principal e fachada da capela de Nossa 
Senhora dos Prazeres
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Sobre o telhado da capela foi colocada uma pequena sineira decorada 
com motivos em relevo e rematada por cruz, que indica a sua presença 
na rua e demonstra a devoção e piedade religiosa daquela família.

O interior, já de feição barroca, apresenta retábulo de talha dourada, 
de estilo nacional, que é ornado profusamente por parras, cachos de uva 
e aves depenicando neles. Observa-se um elevado cuidado artístico, face 
à perfeição das formas e motivos decorativos. 

O teto da capela é forrado por madeira, numa falsa abóbada formada 
por caixotões de moldura simples em talha, arrematados nos cantos por 
florões, e com painéis pintados com concheados irregulares.

Seguindo a arquitetura clássica do Solar dos Távoras, o Solar dos Dou-
téis emerge com a presença de uma capela, afirmando a devoção religiosa, 
para além do poder social, económico e cultural dos seus proprietários. 
Assiste-se a uma breve evolução da arquitetura em relação ao dos Távoras, 
pela inserção de novos componentes decorativos. Os elementos barrocos 
que se observam, fruto de uma campanha decorativa tardia em relação ao 
período construtivo do Solar, entre o Maneirismo e Renascimento, em 
muito enriqueceram o solar e a capela anexa. Ainda que aquele apresente, 
em toda a sua envolvência, determinadas características que lhe conferem 
a designação de «monumento», dado os valores histórico e artístico a ele 
inerentes, somente a capela da casa foi classificada de Imóvel de Interesse 

Público, por Decreto 
n.º 95/78, do Diário 
da República, i Série, 
n.º 210, de 12-09-
1978. Todavia, esta 
classificação não im-
pediu o atual abando-
no e ruína que se vêm 
arrastando há largos 

Fig. 7 – Solar dos Doutéis, interior da Capela de Nossa 
Senhora dos Prazeres
Fonte: SIPA FOTO. 00063231 – Sistema de Informação 
para o Património Arquitetónico / Forte de Sacavém
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anos, carecendo urgentemente de obras de conservação e restauro de 
todo o conjunto.

1.3 – Solar dos Tenreiros18

À entrada da vila, junto da estrada de Pocinho-Moncorvo, na Rua do 
Cabo, encontra-se o Solar dos Tenreiros. Foi edificado na primeira metade 
do século xviii19, por ordem de Diogo Monteiro de Melo20, sendo que a 
passagem para a posse da família Tenreiro só terá sido realizada com o 
casamento de sua neta, D. Antónia de Sampaio Monteiro de Melo, com 
João Tenreiro de Melo de Figueiredo Sarmento21.

O último possuidor da casa e descendente da família foi Abel Tenreiro, 
capitão-mor de Vila Flor22. Quando faleceu, a casa foi adquirida pela fa-
mília do Dr. Ramiro Guerra23, passando também a ser mencionada como 
o Solar dos Guerra. 

O solar está implantado numa quinta, que se estende pelas traseiras e 
para o lado da Serra do Roboredo. É de planta retangular, como os demais 
solares já mencionados, adaptando-se à malha urbana então desenvolvida. 

18 Veja-se Ilda Fernandes, Torre de Moncorvo – Município Tradicional, Torre de Moncorvo,  
op. cit., pp. 246-247 e 261.
19 Segundo Fernando Miguel Cavalheiro, “(…) o Solar foi construído na segunda metade 
do século xviii, embora tenha existido um primeiro solar do século xvii. Posteriormente, 
no século xix, houve um aproveitamento das águas furtadas, mantendo até aos dias de 
hoje a actual configuração”. No entanto, este autor não refere qualquer documento que 
comprove esta tese, e pensamos que somente um levantamento e análise aos fundamentos 
e materiais do edifício poderia comprovar a existência de um edifício anterior ao existente. 
Cf. Fernando Miguel Cavalheiro, Conservação dos tectos de fasquio estucado do Solar dos Guer-
ra, Dissertação de Mestrado em Engenharia Civil, apresentada à Universidade de Trás-os- 

-Montes e Alto Douro, Vila Real, 2008, p. 32.
20 No Arquivo Distrital de Braga encontrámos um conjunto de documentos relativos a 
pedidos de licença para edificação da capela, benção e colocação de um confessionário, 
por parte de Diogo Monteiro de Melo. Os primeiros documentos datados de 1747, men-
cionam a existência do Solar já edificado, pelo que supomos que o mesmo tenha sido cons-
truído na primeira metade do século xviii. Sobre os referidos documentos, consulte-se 
Registo Geral da Diocese de Braga, Livros 81, fls. 89-92v.; fls. 111v.-112v., e fls. 141v.-142v..
21 Veja-se Francisco Manuel Alves, Memórias Arqueológicas do Distrito de Bragança…, Bragan-
ça, Câmara Municipal de Bragança, Tomo vii, 2000, pp. 732-733.
22 José Correia de Azevedo, Brasões e casas brasonadas do Douro, op. cit., 1974, p. 305.
23 Francisco Manuel Alves, “Moncorvo: Subsídios para a sua história ou notas extrahidas 
de documentos inéditos, respeitantes a esta importante villa transmontana”, in Separata 
Ilustração Trasmontana, Porto, Typ. Occidental [1908], p. 26. 
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A fachada principal encontra-se virada para a rua, sendo a frontaria de-
limitada por um gradeamento e muro. Há um pequeno jardim, a que se 
acede por dois degraus, e do lado esquerdo, uma escadaria, desenvolvida 
paralelamente à fachada.

Tal como as outras casas senhoriais, o solar dos Tenreiro possui dois pisos, 
com pilastras toscanas nos cunhais, um deles sobreposto pelo brasão da 
família24. A fachada é rasgada, regularmente, por vãos de verga abatida, 
de molduras simples. No primeiro piso abrem-se algumas portas e, no 
segundo, janelas25.

24 “No cunhal da fachada apresenta um escudo esquartelado, tendo no primeiro quartel as 
armas dos Monteiro: de prata, com três trompas de caça de negro, embocadas e virola-
das de ouro, os cordões de vermelho; no segundo as armas dos Figueiredo: de vermelho, 
com cinco folhas de figueira de verde, nervuradas e perfiladas de ouro, postas em sautor; 
no terceiro as armas dos Morais apresentando apenas o segundo do partido: de prata, 
com uma amoreira arrancada de verde; e no quarto as armas dos Castro, de ramo ilegí-
timo, os Castros, senhores de Penha Verde: de prata, com seis arruelas de azul, 2, 2 e 2”,  
in “Solar dos Tenreiros” (IPA.00024144), in Sistema de Informação para o Património Arqui-
tectónico – Forte de Sacavém, in http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.
aspx?id=24144, consultado a 29 de maio de 2015.
25 Sobre o interior, veja-se Liliana Figueiredo Pereira, op. cit., 2.º vol., pp. 108-110. Con-
sulte-se Fernando Miguel Cavalheiro, Conservação dos tectos de fasquio estucado do Solar dos 

Fig. 8 – Solar dos Tenreiros
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Integrada no edifício, no extremo esquerdo, encontra-se a Capela de 
Jesus Maria José26, de feição maneirista e renascentista. Da fachada do solar, 
é sem dúvida a da capela que ressalta, pela presença de elementos decora-
tivos que se contrapõem à simplicidade da habitação. O portal da capela 
apresenta frontão triangular interrompido por cartela concheada, no qual 
se lê a inscrição IHS M (monograma do nome de Jesus Cristo, supondo-

-se que o M é relativo a Maria), sobrepujada por óculo rosicruciforme.
A fachada da capela destaca-se ainda pelos pináculos e cruz torsa, que 

coroam o frontão. Sobre o seu interior, há alusão à existência de um re-
tábulo e de uma pequena sacristia e torre sineira 27.

Em 2008, a casa estava a ser 
alvo de um projeto para transfor-
mação em turismo de habitação 
e local de realização de eventos. 
No entanto, a par das outras casas 
senhoriais, encontra-se abando-
nada e sem qualquer futuro à 
vista, ainda que constitua mais 
um monumento de grande valor 
e interesse histórico-artístico. 

Guerra, op. cit., pp. 44-47, sobre as diferentes fases construtivas do solar e o levantamento 
de tetos.
26 Edificada no final da década de 40, conforme comprova o pedido de licença. Cf. Arquivo 
Distrital de Braga, Registo Geral da Diocese de Braga, Livro 81, fls. 89-92v (Registo de pro-
visão de licença a Diogo Monteiro e sua mulher da freguesia de N.ª S.ª da Anunciação da 
vila e Torre de Moncorvo, para reedificar uma capela, 1747).
27 Também Ilda Fernandes, na publicação Torre de Moncorvo..., op. cit., p. 246, lhe faz menção. 

Fig. 9 – Solar dos Tenreiros, fachada 
da Capela de Jesus Maria José 
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1.4 – Casa do Cacao 28/Casa da Família Vasconcelos 

A Casa do Cacao localizava-se no Largo Coração de Jesus, atrás da Câ-
mara Municipal. Foi demolida em 1985, devido ao seu avançado estado 
de ruína. Porém, subsistiu à demolição da casa a capela privativa anexa à 
habitação e consagrada ao Sagrado Coração de Jesus. 

A casa e capela foram erguidas pela família Carneiro de Vasconcelos29, 
entre os séculos xvii e xviii, sendo a capela, uma edificação das décadas 
de 50 e 80 do século xviii, conforme comprova o pedido de licença de 
edificação da capela e do altar votivo a Santo António30.

28 Desconhecemos a proveniência desta designação para a Casa dos Vasconcelos, que fica-
mos a conhecer no Arquivo Histórico Municipal de Torre de Moncorvo, aquando da nossa 
primeira visita em dezembro de 2014.
29 Consulte-se Francisco Manuel Alves, Memórias Arqueológicas do Distrito de Bragança…,  
op. cit., pp. 319-323.
30 Cf. Arquivo Distrital de Braga, Registo Geral da Diocese de Braga, Livro 122, fls. 286v.-

-290v. (1755) e Livro 218, fls. 292v.-293 (1788).

Fig. 10 – Capela do Sagrado Coração de Jesus, anexa à Casa da Família 
Vasconcelos (localizada à direita da capela)
Fonte: acervo da Biblioteca Municipal de Torre de Moncorvo, s/d
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A disposição, organização e relação com a envolvência urbana foi dada 
a conhecer após a realização de escavações arqueológicas, em 2001. No 
relatório lê-se:

(…) a capela está colocada num extremo da fachada e de uma forma ligei-
ramente saliente, tendo em consideração que o pátio interior era fechado, 
dando uma continuidade a todo o edifício que se desenvolvia em cumpri-
mento. A planta do solar é em L, forma bastante generalizada no século XVIII. 
Como foi possível verificar nas escavações arqueológicas agora efectuadas, as 
paredes foram construídas com xisto, tendo-se dado, no entanto, um maior 
cuidado à fachada, sendo utilizado, neste caso, o granito. Este solar, teria 
dois andares, com divisões térreas relativamente pequenas, na área abrangida 
pela sondagem 4. O piso térreo teria um tecto mais baixo. 

Os trabalhos efectuados (…) permitiram colocar a descoberto as estrutu-
ras arqueológicas relacionadas principalmente com o mencionado solar que 
se estende igualmente para uma área anexa a esta sondagem, actua mente 
sob um parque de estacionamento31. 

Estes novos dados permitiram concluir que estaríamos perante um so-
lar de grandes dimensões, característica dos séculos xvii e xviii, de planta 
em L. Numa grande área implantava-se a capela, a habitação, um pátio 
fechado, provavelmente, como era comum na época, zonas de cultivo e, 
mesmo, um pequeno jardim. As escavações arqueológicas revelaram que 
o interior era constituído por pequenas áreas, mas ficamos sem saber a 
que funções correspondiam.

Nas mesmas escavações encontrou-se uma escadaria “que se desenvolve 
para o pátio32, levando ao piso superior, onde havia um alpendre coberto 
por um telhado apoiado em colunas, como se pode observar numa foto-
grafia dos inícios do século xx”33. A presença desta escadaria enalteceria, 

31 Cf. Sondagens e Escavações Arqueológicas na Zona do Castelo de Torre de Moncorvo – 2001.  
Relatório Final, 2001, p. 23.
32 “O pátio exterior por onde se acedia ao edifício era empedrado com pequenas pedras 
de xisto – U-E. [444], tendo sido desenhadas algumas figuras com pequenas pedras em 
quartzo, como é o caso de uma roda raiada”. Cf. Sondagens e Escavações Arqueológicas na Zona 
do Castelo de Torre de Moncorvo – 2001, Relatório Final, 2001, p. 27.
33 Idem, p. 27.
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certamente, a fachada do solar e enquadrar-se-ia no centro do referido 
pátio, tal como acontecia na região norte.

Sobre a capela, administrada em 1755, por José Maria Carreira de 
Vasconcelos34, podemos afirmar, face ao património artístico que ainda 
conserva no seu interior, que é de todas as capelas existentes na vila de 
Moncorvo a de maior riqueza ornamental, ainda que a necessitar de ur-
gente conservação e restauro. De planta longitudinal, é constituída por 
nave, altar-mor, capela lateral e sacristia. 

No exterior, a fachada da capela apresenta um portal de vão reto 
ladeado por duas pilastras, que servem de base ao frontão interrompi-
do que termina em duas volutas. Ao centro vemos uma cartela com o 
símbolo do Sagrado Coração de Jesus. O frontão do portal possui ainda, 
de cada lado, dois pináculos embebidos, com remate cónico retorcido,  
simulando fogaréus. Estes pináculos, são repetidos, mas em maior dimen-
são, no frontão da capela, em prolongamento das pilastras. A nível lateral 
ergue-se uma sineira.

O interior, que contrasta com a sobriedade e harmonia do exterior,  
é profusamente decorado. Contém um grande número de pinturas murais 
de estilo rococó, de temática sacra e profana (carácter citadino e fluvial), 
inscritas em molduras com concheados irregulares e de diferentes cores. 
O teto abobadado é, também, prodigamente decorado, revestido a estuque 
com pinturas do mesmo estilo, tal como as paredes do corpo principal e 
corpos adjacentes. No centro do teto, está representado o Sagrado Coração 
de Jesus, envolvido por concheados.

O altar-mor, ladeado igualmente por frescos, possui um retábulo de 
talha barroca, dourada e polícroma. No coro-alto encontra-se um órgão de 
tubos, do qual se destaca, a par da decoração barroca e rococó, a grande 
pedra de armas dos Carneiros. Numa outra capela, lateral e de menor 
dimensão, dedicada a Santo António, há um altar com retábulo de talha 
dourada e de traça semelhante à do Sagrado Coração. 

A par da decoração que ainda subsiste, sabemos que nesta capela ha-
via, ainda, “(…) duas grandes telas representando Autos de Fé, que fo-

34 Ilda Fernandes, Torre de Moncorvo..., op. cit., 2013, p.245.
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ram recolhidas pelos seus proprietários, bem como todas as imagens dos 
santos”35. 

Face à riqueza patrimonial desta capela, e à necessidade de preservação 
deste conjunto, segundo o Inventário de Património Arqueológico e Arquitec-
tónico do Concelho de Torre de Moncorvo (2008), sofreu, em data próxima à 
do Inventário, um conjunto de obras de conservação, tendo-se procedido 
à substituição de telhado36. Viu reconhecido o valor patrimonial do seu 
espólio histórico e artístico, quando, em 1975, foi classificada de Imóvel 
de Interesse Público, por Decreto n.º 28/82, publicado no Diário da Re-
pública, I Série, n.º 47, de 26-02-1982. Todavia, o reconhecimento deste 
monumento, enquanto património de interesse público, não impediu que, 
em 1985, se demolisse a casa, e que, posteriormente, a Câmara Munici-
pal mandasse construir um parque de estacionamento nas proximidades 
da mesma. Salientamos, novamente, a existência da capela como última 
conexão com a Casa do Cacau, cujo espólio decorativo, ornamental e fun-
cional, nomeadamente, no caso do órgão, merecia atenção das entidades 

35 Cf. “Capela do Sagrado Coração de Jesus”, in Inventário de Património Arqueológico e Ar-
quitectónico do Concelho de Torre de Moncorvo, Gabinete do Património, Câmara Municipal 
de Torre de Moncorvo, 2008 (consultado no Arquivo Histórico de Torre de Moncorvo).
36 Idem.

Figs. 11 e 12 – Casa dos Vasconcelos, altar-mor e capela lateral da Capela do 
Sagrado Coração de Jesus
Fonte: acervo da Biblioteca Municipal de Torre de Moncorvo, s/d



SolareS e caSaS nobreS em Torre de moncorvo (SéculoS xvii-xviii)

77CEPIHS | 5

competentes para uma necessária e urgente intervenção de conservação 
e restauro.

1.5 – Solar dos Pimentéis

O Solar dos Pimentéis situa-se entre o Largo General Claudino e a Rua 
Manuel Seixas, na medida em que o edifício se distribui por dois corpos37. 

O edifício de planta retangular, de dois pisos, apresenta fachada distri-
buída por dois panos definidos por pilastras toscanas. No primeiro piso, 
há portais e uma janela de peitoral; no segundo, janelas de peitoril com 
molduras recortadas e rematadas por cornija contracurvada sobreposta 
por concha, com orelhas laterais e avental recortado com volutas. Estes 

37 Sobre a família Oliveira Pimentel consulte-se Francisco Manuel Alves, Memórias Arqueo-
lógicas do Distrito de Bragança…, tomo vii, 2000, pp. 317-323 e Adília Fernandes (coord.), 
Revista CEPIHS 3, Coimbra, Palimage, 2013, pp. 11-124.

Figs. 13 e 14 – Casa dos Vasconcelos, Capela 
do Sagrado Coração de Jesus: coro-alto e 
pormenor de lambril
Fonte: acervo Biblioteca Municipal de Torre 
de Moncorvo, s/d
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Fig. 15 e 16 – Solar dos Pimentéis, porta e janela

motivos decorativos disseminaram-se pela região e remetem-nos, desig-
nadamente, para o Solar do Visconde do Banho, em Almendra, e Casa de 
Nossa Senhora da Conceição, em Cedovim, ambas do concelho de Vila 
Nova de Foz Côa. 

No Solar dos Pimentéis, pudemos visualizar, ainda, uma tentativa de 
permanência do modelo de «casa comprida», à semelhança das ante-
riormente mencionadas, e que se difundiu ao longo do século xviii, em 
particular, na região do Douro até Espanha38. Porém, aquela tentativa foi 
interrompida pelo desenho irregular da malha urbana, fazendo com que 
os dois corpos do solar formassem um vértice entre ambos. 

O interior tem tectos de estuque, com decoração neoclássica39.
Entre 1999 e 2000, o Solar dos Pimentéis foi alvo de arranjo na cober-

tura e pintura da fachada, continuando a carecer de obras de conservação 
e restauro, não só no exterior mas também no interior.

38 Veja-se Carlos de Azevedo, Solares Portugueses, introdução ao estudo da casa nobre, 1969, p. 84.
39 Cf. Liliana Figueiredo Pereira, Estuques no espaço doméstico: contributos para um itinerário na 
arquitectura rústica e nobre do Norte de Portugal…, op. cit., 1.º vol., pp. 76-125; 2.º vol., pp. 
108-110 e “Solar dos Pimentéis” (IPA.00002362), in Sistema de Informação para o Patrimó-
nio Arquitectónico – Forte de Sacavém, in http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.
aspx?id=2362, consultado a 29 de maio de 2015.
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1.6 – Casa do Morgado Leopoldo Henriques 

A Casa do Morgado Leopoldo Henriques40, mandada edificar por Leo-
poldo Henriques Botelho de Magalhães, localiza-se na Rua Tomás Ribeiro 
(antiga Rua das Barreiras). Atualmente, a casa encontra-se descontex-
tualizada da sua função original, de habitação, sendo ocupada por uma 
dependência bancária, pertencente ao Banco Espírito Santo. 

Sobre os aspetos históricos e até mesmo artísticos, os vestígios são 
esparsos, mas os existentes fornecem dados da sua dimensão e riqueza. 
Sob a sua edificação, o Inventário de Património Arqueológico e Arquitectónico 
do Concelho de Torre de Moncorvo (2008) menciona que terá ocorrido no 
século xviii, tendo sido o projeto interrompido antes da sua conclusão. 
Porém, a descoberta de uma Escritura de ajuste de obra… (1800)41, dada 
a conhecer por Luís Alexandre Rodrigues42, dá-nos a indicação de que 
naquela data foi ajustada a obra das casas de Leopoldo Henriques. Assim, 
e de acordo com as informações do Inventário de Património Arqueológi-
co e Arquitectónico…, as obras só teriam sido terminadas no século xix.  
A corroborar esta hipótese, encontra-se referido entre as disposições da 
escritura de ajuste de obra, a demolição de paredes já existentes, con-
firmando que já existiria, à data, uma casa. Na mesma escritura, lemos a 
menção aos canteiros, José Ferreira da Costa e seus primos, Luís da Costa 
e Agostinho da Costa, que ficaram responsáveis pela nova obra43. Entre as 
disposições da escritura é de destacar que 

40 Sobre a família dos Botelhos consulte-se Francisco Manuel Alves, Memórias Arqueológicas 
do Distrito de Bragança…, op. cit., pp. 290-292.
41 Arquivo Distrital de Bragança, Cartório Notarial de Moncorvo, Livro 125, Caixa 19, fls. 10-13.
42 Veja-se Luís Alexandre, Rodrigues, “Património edificado no concelho de Moncorvo e 
interacções artísticas regionais”, in Fernando de Sousa (coord.), Moncorvo – da Tradição à 
Modernidade, op. cit., pp. 117-152. 
43 Sobre estes os artistas: “(…) José Ferreira da Costa, natural de Vila Meã, Luís da Costa, 
natural de Cabrum, e de Agostinho da Costa, natural de Cabrum, ficando todas as locali-
dades no «bispado de Viseu». Eram primos, estabeleceram-se em Moncorvo e formaram 
uma sociedade muito operativa em que José Ferreira da Costa parece ter algum predomí-
nio por serem da sua mão alguns apontamentos e por ser o autor de um risco efectuado 
para a igreja de S. Miguel, da antiga vila de Frechas, no concelho de Mirandela”. Idem,  
p. 128.
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(…) os apontamentos desta fábrica estipulavam que o pórtico devia ser “na 
forma das cazas de Villar de Perdizes” ou, em alternativa, da maneira de “qual-
quer pórtico que se acha debuxado” no livro de Vignola. Noticia com grande 
significado por explicitar não somente que entre a utensilagem dos práticos 
se encontravam algumas peças da tratadística mas ainda por confirmar o 
crédito que o Tratado das cinco ordens de arquitectura, particularmente 
algumas das suas estampas, gozava junto de certos estratos sociais44.

Estes aspetos aferiam o conhecimento dos artistas, e, possivelmente, 
do proprietário, além da circulação por esta região, do tratado do arqui-
tecto maneirista Giacomo Barozzi da Vignola, Regola delle cinque ordini 
d’architettura, que a pôs em contacto com a linguagem clássica arquitec-
tónica culta, desde o Renascimento ao universo ibero-americano.

Infelizmente, as obras de recuperação e readaptação, ocorridas na dé-
cada de 1980 e 1990, alteraram muito a casa, sendo o interior totalmente 
demolido, bem como um corpo mais elevado, dado o carácter precário 
e de ruína em que se encontravam45. No entanto, parece-nos que se 
manteve a fachada exterior como tem acontecido noutro tipo de obras 
de recuperação e readaptação. As paredes principais são de granito, bem 
como os elementos arquitetónicos de maior relevo, como a cornija, os 
cunhais, os umbrais e as padieiras das portas e janelas. 

Sobre o interior, ainda que desaparecido, sabemos pelo Inventário de 
Património Arqueológico e Arquitectónico do Concelho de Torre de Moncorvo 
(2008), que a casa de Leopoldo Henriques possuía tetos em estuque e 
que as paredes de algumas divisões eram pintadas com vários motivos46. 
Carlos d’Abreu informa que ao indagar sobre a capela de São Bartolomeu, 
junto às Escadinhas do Baldoeiro, referida em determinada documentação 
setecentista, concluiu que essa capela particular era, na realidade, uma 
sala adaptada a essas funções na casa de Leopoldo Henriques47.

44 Ibidem.
45 Cf. “Casa Leopoldo Henriques”, in Inventário de Património Arqueológico e Arquitectónico 
do Concelho de Torre de Moncorvo, Gabinete do Património, Câmara Municipal de Torre de  
Moncorvo, 2008 (sem paginação; consultado no Arquivo Histórico de Torre de Moncorvo).
46 Idem.
47 Carlos d’ Abreu, “A criação do concelho de Torre de Moncorvo, construção da fortaleza 
na sua sede e respectiva forma urbana”, in Revista da Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto, 1999, p. 28.
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Como já mencionámos, não possuímos muitas informações sobre 
esta casa, contudo a existência da escritura de ajuste de obras forneceu 
novos dados para o seu estudo. Salvaguardamos, ainda, que a existência 
de escrituras deste género, restritas às obras particulares, são raras. Daí,  
a existência desta é sem dúvida uma mais-valia para o conhecimento desta 
casa, e a confirmação do seu valor histórico e artístico. 

Conclusão

O levantamento da arquitetura doméstica erudita, edificada em Torre 
de Moncorvo, nos séculos xvii e xviii, revelou um interessante e valioso 
conjunto de solares e casas nobres. A identificação deste património arqui-
tetónico realizou-se a partir da recolha bibliográfica e arquivística, tendo 
sido complementado pelo trabalho de campo. Contudo, é de salientar 
as dificuldades da pesquisa arquivística, na medida em que são raros os 
documentos que aferem o património de cariz privado. Por outro lado, 
deparámo-nos com a tarefa árdua da pesquisa sobre famílias, que aqui 
não desenvolvemos em concreto, face à quase inexistência de fontes que 
nos indiquem os primeiros proprietários, ou que mencionem a história 
da casa no que respeita às suas famílias (relativamente o Solar dos Guerra, 
não é clara a identificação da família que o edifica). Assim, optámos por 
destacar os principais dados históricos e aspetos artísticos mais relevantes. 

O estudo dos solares e casas nobres de Moncorvo não se confina àquelas 
centúrias, em virtude de encontrarmos, na mesma vila, outros exemplares 
edificados desde o século xv. Fica para futuras pesquisas alargar o espectro 
histórico deste estudo, que incidirá, certamente, sobre o Solar e Capela 
de Santo António, entre outros. 

Por último, não pudemos deixar de acentuar que a maioria destas casas 
necessita de urgente investimento, por meio de obras de recuperação, 
conservação e restauro. É certo que a existência de eventuais documen-
tos sobre as obras de arte nos fornecem dados e pistas concretas, porém, 
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quando estas obras existem é necessário conservá-las e reabilitá-las, por 
se tratar da nossa herança patrimonial para futuras gerações vindoiras. 

Seria de grande interesse que o município de Moncorvo concebesse 
uma rota dedicada à arquitetura doméstica erudita, já que possui um 
conjunto do maior interesse de solares e casas nobres, edificado ao longo 
de um largo período histórico. Seria, ainda, uma forma de valorização, 
divulgação e promoção da região, como tem vindo a concretizar-se através 
da criação de outro tipo de rotas. 

Fig. 17 – Casa do Morgado Leopoldo Henriques, fachada poente
Fonte: PARM - http://parm-moncorvo.blogspot.pt/2013/05/nova-sede-do-
-parm.html


