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O presente estudo foi coordenado pela área da arquitectura, pelo arquitecto Miguel Malheiro. Ele sintetiza os 

restantes contributos dados pelos estudos da História, a cargo de professor Mário Barroca, da área da arqueologia, 

com coordenação do arqueólogo Ricardo Teixeira, da área da engenharia para inspeção estrutural, a cargo dos 

engenheiros Esmeralda Paupério e Xavier Romão, e da área da arquitectura paisagista, a cargo do arq. Daniel 

Monteiro. O trabalho que a seguir é apresentado é uma síntese dos vários estudos realizados, devendo ser consultado 

cada um desses estudos para um maior desenvolvimento dos mesmos.

Porto, Outubro de 2018
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Paço de Dona Loba
Padronelo, Amarante, Porto

Definição programática e metodológica para a conservação, salvaguarda e 
valorização do conjunto arquitectónico e sua envolvente

Introdução
O presente trabalho define uma ocupação para as ruínas das estruturas do Paço de Dona Loba e sua envolvente, 

localizadas na freguesia de Padronelo (Fig. 1), concelho de Amarante, distrito do Porto, classificadas como 

Monumento Nacional pelo Decreto n.º 95/78, DR, 1.ª série, n.º 210 de 12 setembro 1978.

Desta forma, a definição aqui preconizada pretende proteger (conservar, salvaguardar e valorizar) o monumento, 

tanto de inclemências naturais como humanas, para que este património perdure no tempo para as gerações vindouras. 

O programa e a metodologia de intervenção, que aqui vão ser apontadas, concorrem para a proteção de três dos 

valores associados às ruínas do Paço de D. Loba, de acordo com os princípios normativos enunciados nas Cartas e 

Convenções Internacionais sobre Património: o do valor documental, entendido como difusão de acontecimentos 

passados e de si mesmo, de permanência no presente. Esta proteção consiste em assegurar a correta exploração dos 

testemunhos históricos que a sua materialidade revela, dado que a cronologia e circunstâncias em que surgiu não 

são totalmente comprovados pelas referências documentais até aqui consultadas. Por outro lado, importa também 

proteger e transmitir em bom estado a sua materialidade, do ponto de vista da relação significativa criada entre o 

monumento e a população daquele lugar, que com ele estabeleceu laços de identidade, procurando torná-lo mais 

evidente, mais compreensível para essa população, para quem se destina também o tipo de ações que a seguir se 

propõem; o do valor arquitectónico, da sua beleza formal e espacial, da sua racionalidade construtiva e da sua 

marca no território em que se insere; por último, o do seu valor significativo, devolvendo e assinalando os desejos, 

esperanças e sentimentos que a comunidade nutre por aquele monumento, tentando não beliscar as lendas e histórias 

Fig. 1 - CARTA MILITAR DE PORTUGAL na escala 1:25000. Folha n.º 113 – Porto. Instituto Geográfico do Exército.1997, com localização 
do imóvel.

PAÇO DE DONA LOBA
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em torno do imóvel muito ligadas à memória local, mas contribuindo para uma interpretação lógica e coerente com 

os factos históricos e bens materiais existentes e entretanto desvendados. Desta forma, é também uma prioridade 

da proteção que se pretende levar a cabo, que a valorização concorra para as vontades, expectativas e afeições da 

comunidade local, que construiu um universo de histórias e lendas em seu redor. 

Fig. 2 - Fotografia com a inserção do Paço de Dona Loba no território circundante, de transição entre os espaços agrícolas e a zona florestal.

Construções 
anexas
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A proteção da autenticidade persegue a conservação, valorização e transmissão das mensagens (documentais e 

significativas) e dos valores arquitectónicos (formais, construtivos, espaciais, etc.) originais, procurando restabelecer 

(geométrica e ambientalmente) o espaço do Paço de D. Loba, devolvendo o suposto volume que terá ostentado, para 

garantir a assunção e transmissão da autenticidade documental e arquitectónica do monumento.

Assim, o programa que a seguir se delineia é fruto de um trabalho interdisciplinar realizado pela área da história 

(Mário Barroca), da arqueologia (Ricardo Teixeira), da inspeção estrutural (Esmeralda Paupério, Xavier Romão), 

da arquitectura paisagista (Daniel Monteiro) e da arquitectura (Miguel Malheiro), que assume a coordenação dos 

estudos realizados que são agora aqui resumidamente vertidos para a elaboração da presente Definição Programática 

e Metodológica para a Conservação, Salvaguarda e Valorização do Paço de Dona Loba. 

1. Contextualização do Paço de Dona Loba
O Paço de Dona Loba situa-se em Amarante, uma região envolvida pela topografia montanhosa das serras do Marão 

e da Aboboreira e atravessada pelo rio Tâmega, que lhe confere uma genuinidade. Ele localiza-se na freguesia de 

Padronelo, implantado numa pequena encosta que se ergue sobranceira à margem esquerda do rio Ovelha e à várzea 

fértil que se estende pela outra margem. Ela aproveita o desnível da colina para encostar as suas paredes, a cerca 

de 190 m. A sua fachada principal volta-se para norte, dominando uma ampla vista sobre o rio e o vale cultivado, 

com a encosta oposta amplamente adulterada com a implantação da A4. A parede sul fica enterrada até ao nível do 

seu coroamento atual, e voltada para as terras altas, onde permanece uma floresta (fig. 2), agora com uma cultura 

mista de pinheiros e eucaliptos, pontuada por algumas habitações que vão proliferando. É uma implantação a meia 

encosta, entre o vale que convidava à atividade agrícola (o “ager”) e as zonas de bosque que permanecem num 

estado próximo do natural (o “saltus”). 

O Paço de D. Loba é uma estrutura medieval ligada, possivelmente, à linhagem dos senhores de Gundar ou de 

Gondar, patronos do vizinho Mosteiro de Santa Maria de Gundar, que esteve instalado na Igreja Velha de Gondar. 

Fig. 3 - Ortofotomapa com localização da área de incidência do projecto (GoogleEarth / image © 2017DigitalGlobe).
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A sua estrutura encontra-se sobranceira à via medieval (ela própria herdeira da velha via romana) que ligava 

Amarante ao vale do Douro e à zona de Lamego.

A estrutura que hoje sobrevive é uma construção de planta rectangular (sensivelmente 17,0 m x 11,5 m), com uma 

ampla porta, de arco abatido, obedecendo a uma tipologia não muito comum. No seu interior encontram-se os 

encaixes para a porta, que era formada por duas bandeiras de madeira que rodavam em torno de eixos verticais. No 

exterior podem ver-se duas ordens de encaixes para uma estrutura alpendrada, certamente em madeira (fig. 5). E, 

ladeando a porta, também pelo exterior, vêem-se duas mísulas ou capiteis, de função não completamente esclarecida 

(fig. 5). 

Fig. 4 - Fotografia corrigida em projecção horizontal da planta da ruína do Paço de Dona Loba.

Fig. 5 - Fotografia corrigida em projecção horizontal do alçado principal do Paço de Dona Loba (A4), com marcação dos elementos salientes 
para suporte eventual de uma estrutura alpendrada. Ladeando a porta são também visíveis duas mísulas ou capitéis, de função não esclarecida. 
Imagem realizada por Arqueologia e Património.
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Uma das particularidades desta estrutura é o facto de se erguer encaixada e sobre afloramentos graníticos, que foram 

parcialmente cortados e afeiçoados. E não apresenta qualquer abertura de iluminação no piso térreo. No interior, 

apoiando-se nas paredes maiores, são visíveis três pares de mísulas onde se apoiavam outros tantos arcos formeiros 

(figs. 6 e 7). Sobre eles apoiava-se a estrutura sobradada de um segundo piso, hoje ausente. Esta solução confere um 

pé-direito particularmente elevado no piso térreo.

A estrutura que acabamos de descrever sumariamente não obedece integralmente à tipologia das “casas-torre” 

(ou domus fortis), embora se aproxime da tipologia dos anexos residenciais que estas domus fortis acabariam por 

receber desde épocas relativamente remotas. Por outro lado, a filiação da construção do Paço na figura de D. Loba 

(Loba Mendes de Gundar, filha de Mem de Gundar e mulher de Diogo Bravo de Riba Minho), oferece diversas 

dificuldades. Com efeito, esta senhora terá vivido na primeira metade do Séc. XII, e a estrutura que ali podemos 

admirar é, tipologicamente, obra mais tardia, do séc. XIV ou XV. Há, portanto, um divórcio entre uma enraizada 

tradição popular, que insiste em atribuir a iniciativa a D. Loba Mendes de Gundar, e a cronologia da construção. Mas 

talvez essa aparente contradição possa ser agora esclarecida… 

Com efeito, as sondagens arqueológicas levadas a cabo no início do projeto de valorização em curso, permitiram 

identificar os alicerces de uma potente torre na plataforma imediatamente acima da estrutura do Paço de D. Loba. 

Fig. 6 - Fotografia corrigida em projecção horizontal do alçado interior sul do Paço de Dona Loba (A1), com marcação das três mísulas de apoio 
dos três arcos formeiros. Imagem realizada por Arqueologia e Património.

Fig. 7 - Fotografia corrigida em projecção horizontal do alçado interior norte do Paço de Dona Loba (A5), com marcação das três mísulas de 
apoio dos três arcos formeiros. Imagem realizada por Arqueologia e Património.
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Esse aspeto, associado à sobrevivência do micro-topónimo «Torre», parece sugerir que, antes da construção do 

Paço, teria existido uma torre no local. Importa agora esclarecer se era uma torre residencial ou se era uma estrutura 

de tipo militar. Se fosse uma torre residencial, poderia ser a “Torre de D. Loba”, memorizada na tradição popular. E 

o Paço, que sobreviveu arruinado até aos nossos dias, poderia ser, afinal, um «Anexo Residencial», como esses que 

existiram em tantas casas-torres. Mas não devemos descartar totalmente a possibilidade de esta torre ter tido uma 

função essencialmente militar, controlando o vale do Ovelha e o trânsito que circulava pela via que ligava Amarante 

ao coração do vale do Douro e à região de Lamego. 

A identificação desta torre é a mais recente, e a maior, novidade para a compreensão do Paço de D. Loba, e 

importa esclarecer e estudar em toda a sua profundidade: não sabemos ainda as dimensões exatas da torre, sendo 

fundamental determinar o comprimento total de um dos seus lados; nem conhecemos a espessura exata dos seus 

muros, importante para compreender a altura que a estrutura alcançaria; nem temos dados cronológicos suficientes 

para caracterizar o início da sua construção, embora seguramente medieval. Este é, pois, o momento ideal (e talvez 

único) para levar a cabo uma investigação séria e decisiva para a compreensão do Paço de D. Loba.

Fig. 8 - Fotografia da escavação arqueológica que pôs a descoberto parte do alicerce da torre medieval, junto do anexo C.
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2. Programa
A ligação do Paço (e da Torre) com a ocupação medieval e senhorial do vale do rio Ovelha é evidente. A estrutura do 

Paço afigura-se, por um lado, demasiado exígua para ganhar outras funcionalidades, que iriam, para mais, desfigurar 

irremediavelmente o património arquitectónico. Mas é suficientemente ampla para poder albergar, condignamente, 

um centro interpretativo, que deveria debruçar-se sobre a estrutura arquitectónica e a linhagem a ela associada, 

Fig. 10 - Fotografia corrigida em projecção horizontal do alçado interior este do Paço de Dona Loba (A3), com marcação de três pedras 
travadouros da alvenaria de pedra em aparelho pseudo-isódomo. Imagem realizada por Arqueologia e Património.

Fig. 9 - Fotografia corrigida em projecção horizontal do alçado interior oeste do Paço de Dona Loba (A7), com marcação de várias pedras 
salientes que serão travadouros da alvenaria de pedra em aparelho pseudo-isódomo. Imagem realizada por Arqueologia e Património.
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explorar a tradição popular que associa (anacronicamente, é certo) D. Loba à figura de S. Gonçalo de Amarante e 

à construção da ponte amarantina, e explicar a humanização do território do vale do Ovelha e espaços adjacentes 

ao longo da Idade Média e da Época Moderna, focando-se em particular na implantação das pontes e vias, da rede 

paroquial e das estruturas monásticas.

Assim, o programa é dividido em dois conteúdos que concorrem para a leitura do território e da linhagem associada 

àquela estrutura arquitectónica e, em paralelo, contribuem para interpretar, salvaguardar, conservar e valorizar o 

imóvel.

2.1. Primeiro Conteúdo
O primeiro conteúdo deve servir de interpretação às estruturas arquitectónicas presentes, a existente e a parcialmente 

descoberta, uma correspondente à construção do séc. XIV-XV e a outra da época medieval românica. Esta interpretação 

deve promover a explicação genérica da origem e processo evolutivo dos complexos arquitectónicos residenciais 

deste período histórico, correspondentes às torres, e a sua interligação e disseminação no período histórico seguinte, 

com os paços e demais construções de apoio às primeiras, consubstanciando-se nos achados e estruturas presentes, 

para uma leitura diacrónica, mas também determinada pela leitura do conjunto patrimonial. O habitat senhorial adota 

uma implantação, apresenta uma densidade e estabelece relações espaciais muito importantes para o conhecimento 

das malhas do povoamento, da posse e organização do território que o homem foi ganhando à natureza, contendo 

um interesse, não só arquitectónico, mas também acerca da organização social e económica da Nobreza Medieval, 

que importa divulgar e dar a conhecer nesta região que o viu surgir. O desenvolvimento destes conteúdos deve 

estar intimamente relacionado e exposto no imóvel (Paço), através de uma intervenção arquitectónica que devolva 

uma nova função a esta construção e com isso a preserve e proteja, através de uma construção sobre o existente, 

que contribua para a sua reinterpretação e permita dar visibilidade à forma como outrora pontuou o território, mas 

também concorra para a sua salvaguarda e conservação.

2.2. Segundo Conteúdo
O segundo conteúdo, complementar ao primeiro, deve permitir ligar a arquitectura deste imóvel à humanização do 

território, explorando as relações que a arquitectura estabelece com o económico e o social, como referido acima. 

Esta leitura será realizada através da explanação da linhagem associada à origem destas construções, que constituem 

agora o “Paço de Dona Loba”, e a sua interligação com a rede paroquial, estruturas monásticas, vias e pontes da 

época medieval e moderna existentes ao longo das várzeas do rio Ovelha e sua envolvente próxima, estabelecendo 

conexões que permitam a compreensão da evolução da humanização deste território na época em que se forja a 

nacionalidade, até à contemporaneidade. A sua posição geográfica na proximidade de um dos mais antigos canais 

de circulação, materializado primeiro numa via romana, e depois numa estrada (Amarante – Lamego), intensamente 

utilizada durante e após a Idade Média, a Estrada Pombalina (EN 101), que ligava a cidade do Porto a Amarante 

e desta à Régua, o Caminho de Santiago de Torres (parcialmente decalcado na EN 101), que liga Salamanca a 

Santiago de Compostela, assim como as diversas igrejas, mosteiros medievais, castelo e minas, bem como as serras 

do Marão e da Aboboreira existentes na envolvente à bacia hidrográfica do rio Ovelha, devem contribuir para a 

leitura da evolução da humanização da região, proporcionando uma informação complementar a instalar no Paço, e 

concorrendo para a manutenção do imóvel através desta múltipla ocupação (ver fig. 11).

Assim, deve-se procurar que parte destes conteúdos fortaleçam a interpretação do imóvel quanto à sua origem, 

proprietários e território em que se insere, apontando a sua evolução e relação com os conteúdos referentes ao 

imóvel. Por outro lado, a interpretação do território em que se insere, com a leitura dos vários caminhos, pontes e 
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suas ligações, e os vários imóveis que os pontuam, inseridos naquele contexto geográfico, bordejado pelas serras do 

Marão e da Aboboreira, deve permitir a instalação de um programa complementar de apoio a visitantes, caminheiros 

e/ou peregrinos que pretendam explorar este território. O material correspondente às relações entre o imóvel e o 

território deverão fazer parte da exposição a incluir no Paço, enquanto que os elementos relacionados com os vários 

elementos existentes ao longo destes caminhos (património arquitectónico, arqueológico, vernacular e paisagístico), 

assim como as paisagens a eles associados e às rotas existentes, contribuem para a criação de um espaço de apoio 

a visitantes, que permita o seu alojamento num edifício de raiz construído para o efeito, complementar à função do 

centro de interpretação mencionado anteriormente. 

Esta ocupação complementar a instalar numa nova construção com a função de albergue para visitantes e caminheiros 

dos percursos e imóveis existentes nas imediações do Paço de Dona Loba, terá uma maior consequência se forem 

reunidos esforços no sentido de dar visibilidade aos elementos existentes, através da sua sinalização e qualificação 

(Caminho de Torres, Estrada Pombalina, Via Romana), mas também através da preservação das matas ribeirinhas 

(rio Ovelha, na proximidade da ponte do Fundo de Rua), a criação de condições de segurança e conforto para 

caminhantes, com a estruturação, estabilização e preservação de percursos de montanha (de ligação ao Castelo, 

Carvalho de Rei e Travanca do Monte), percursos de vale e dos próprios vales dos rios Ovelha e Carneiro/ Fornelo, 

das praias fluviais a eles associados (Fundo de Rua, Poldras e Larim), a integração de outros centros de interpretação 

neste contexto (Museu Rural do Marão) e a valorização do Caminho de Torres com possibilidade de inserção na 

“Rede Europeia de Vias Verdes” (fig. 12). Estas operações, algumas em curso (sinalização do Caminho de Torres 

no centro de Amarante), outras já estruturadas (Rota do Românico), permitirão uma maior identificação e leitura do 

território em que se insere o Paço de Dona Loba, influenciando determinantemente a sua ocupação por visitantes e 

caminheiros, e validando consequentemente o objetivo programático aqui elencado, que deverá servir de alavanca 

e contaminação para a valorização da envolvente a ele associado.

Fig. 11 - CARTA MILITAR DE PORTUGAL na escala 1:25000. Folha n.º 113 – Porto. Instituto Geográfico do Exército.1997, com localização 
do imóvel e marcação de linhas de água, caminhos e bens patrimoniais existentes na envolvente próxima ao Paço de Dona Loba.
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N

Percurso pedonal ao longo do rio Ovelha até à
Ponte do Fundo de Rua, valorizando a foz do
Marão,  tirando partido da existência da praia
fluvial (fundo de Rua) Centro interpretativo do
Marão, imóveis de interesse (antiga Câmara,
Pelourinho, Ponte) e infraestrururas de
alojamento local

Qualificação e sinalização do "Caminho Torres"
desde a portela no Lugar de Cruz, até
Amarante, chegando à cidade pela Calçada
do Calvário

Estabilização, preservação e qualificação de
um conjunto de percursos de vale,
consolidando a ligação entre as praias fluviais
das Poldras e Larim, bem como a preservação
do vale do rio Ovelha e valorização
paisagística e cultural do vale do rio
Carneiro/Fornelo.
Integração de Vila Seca e do Museu Rural do
Marão na rede de percursos pedonais a partir
do Paço de D. Loba

Preservação da mata ribeirinha, eventual
criação de pontos de acesso ao rio, e
consequente ligação pedonal à Ponte de
Fundo de Rua - Acesso ao Marancinho e
percurso pedestre de S. Bento

Requalificação da Rua Pombalina como
percurso "verde" e avaliar a possibilidade da
sua inserção na "Rede Europeia de Vias
Verdes". Esta qualificação e a criação de
situações de maior conforto a caminhantes
resultará sempre na valorização do "Caminho
Torres" e na consolidação do Paço de D. Loba
como elemento sobranceiro ao caminho

Valorização, sinalização e criação de situações
de confoto e segurança numa rede de
precursos de montanha que, a partir do Paço
de D. Loba leve a Castelo (local de vista
perviligiada sobre os vales do Ovelha e
Carneiro) a Carvalho de Rei e Travanca do
Monte (com possibilidade de derivação para o
planaltop da Serra da Aboboreira) descendo a
partir daí até à Rua Pombalina e ao longo dela
até Padronelo

Criação de condições de segurança e
conforto para caminhantes nas ligações
Padronelo /Lugar da Cruz e Paço de D.
Loba/Lugar da Cruz

A reabilitação do Paço de D. Loba não pode ser um acto isolado, sob pena de se tornar estéril.

Deverá ser assumido como um acto integrado de valorização e promoção territorial (em todas as suas vertentes)

atribuindo-se a si próprio, fruto da posição privilegiada que ocupa na confluência dos rios Carneiro/Fornelo e Ovelha,  a

centralidade a partir da qual se vive, conhece e visita este território.

A desproporcionada atracção que a Cidade de Amarante naturalmente exerce, é contrariada pela particularidade

fisiográfica do sítio, devendo esta particularidade ser aproveitada, aliando-a à promoção dos valores existentes, sejam

eles de recreio (praias e alojamento local) culturais (aldeias, espaços naturais, monumentos, museus, centros

interpretativos) gastronómicos, naturais etc,

Esta oferta deve ser consolidada com a recuperação do Paço mas também, e a par dela, com acções concretas como

sejam a qualificação de percursos existentes ou a criação de novos com condições de qualidade e conforto, a

recuperação e manutenção da qualidade paisagística arquitectónica e ambiental, a salvaguarda dos valores culturais, no

fundo, alicerçar em torno do Paço de D. Loba, a preservação da identidade do sítio.

Naturalmente, a reabilitação arquitectónica do Paço de D. Loba com um programa de alojamento e valorização territorial,

terá que ser acompanhada pela reabilitação paisagística da sua envolvente próxima. À semelhança da proposta de

arquitectura, a de arquitectura-paisagísta deverá, sem deturpar a identidade contemporânea da intervenção, recuperar

uma paisagem que integre a Torre, os seus acessos e a sua inserção na paisagem, conciliando estes propósitos com a

criação de espaços de recepção, estacionamento (eventual) e ususfruto de todo o terreno adjacente ao Paço.

A “naturalidade” da intervenção deverá assegurar o carácter de excepção e simbolismo que (um)a Torre encerra.

PAÇO DE D. LOBA

AMARANTE

Fig. 12 - Ortofotomapa com localização da área de incidência do projecto (GoogleEarth / image © 2017DigitalGlobe), onde se encontram 
assinalados os percursos e áreas naturais alvo de eventual requalificação, estabilização, preservação e qualificação da paisagem. O zoom 
apresenta uma proposta de valorização geral do espaço natural do terreno afeto ao Paço de Dona Loba.
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3. Caracterização das construções existentes
A seguir é transcrito de forma abreviada as características formais, dimensionais e avaliado o estado de conservação 

das construções existentes no terreno objeto de intervenção, assim como as conclusões relativas à avaliação sobre 

a sua manutenção. É igualmente analisado o terreno que serve de suporte ao edificado, nomeadamente quanto ao 

coberto vegetal e muros de amarração de socalcos.
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Fig. 13 - Planta de implantação (levantamento topográfico) do terreno e construções existentes, com a mancha cinza a demarcar a área de atuação.

3.1. Paço de Dona Loba (fig. 14)
O terreno em que se encontra inserido o Paço de Dona Loba contém vários elementos que se passam a descrever:

1. Paço de Dona Loba, construção do séc. XIV-XV, composta por uma estrutura em planta rectangular, com 11,25m 

x 17,65m, com muros com cerca de 1,35m de espessura, e uma altura máxima de 7,45 m, desde a soleira do portal. 

Todos os muros são cegos, constituídos por alvenaria de granito em aparelho pseudo-isódomo, com um portal na 

parede a norte, fachada principal, com arco quebrado. No interior são visíveis seis mísulas, três na parede norte 

e outras três, na parede sul, que serviriam de arranque a três arcos de suporte de um piso superior, sendo este 

constituído por madeira. Relativamente aos acessos, embora ainda não tenham sido encontrados quaisquer vestígios 

do seu posicionamento, afigura-se como a localização mais plausível, caso tenham existido, no afloramento rochoso 

situado no interior junto da fachada este. A inspeção estrutural não observou anomalias irreversíveis nesta estrutura, 

tendo sido recomendado a pregagem e injeção de consolidação nas aduelas do arco do portal, avaliação estrutural 

do cachorro de apoio de um eventual hurdício existente na fachada norte, e a respetiva limpeza dos muros e da 

vegetação.
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3.2. Torre Medieval (figs. 8 e 13)
Torre medieval, onde ainda só se pôs a descoberto parte dos eventuais alicerces da construção, localizada na 

plataforma superior em relação ao Paço. Esta construção vem enriquecer muito o valor patrimonial do que até 

aqui era conhecido como o Paço de Dona Loba, sendo premente a continuidade dos trabalhos arqueológicos que 

ponham a descoberto a estrutura e a interpretem, dando um contributo precioso à disciplina da história que assim 

pode vir a esclarecer a linhagem associada à Torre de Dona Loba e à cronologia das construções. O faseamento 

das intervenções arquitectónicas que aqui se delineiam, preveem o avanço conjunto das obras de conservação, 

salvaguarda e valorização do Paço de Dona Loba com a continuidade das sondagens arqueológicas e posterior 

musealização das ruínas da Torre.

3.3. Anexo A (fig. 15)
O Anexo A é um espigueiro executado em alvenaria de granito, construído provavelmente em duas fases distintas. 

A base é composta por pedras de alguma dimensão, com encasques. A parte superior do espigueiro é composta 

por uma alvenaria de pedra mais regular, assente com argamassa. O seu estado de conservação é razoável ao 

nível da alvenaria de granito, necessitando de remoção e realização de novas juntas e a consolidação da base. 

Relativamente aos elementos de madeira, estes devem ser substituídos por outros em tudo idênticos aos existentes, 

como o madeiramento do telhado, a porta de entrada e a janela com o entramado de madeira. Também a telha de 

revestimento necessita de ser substituída dada a fissuração que alguns elementos apresentam. 

Defronte desta construção existe uma eira composta por lajes de granito de pavimento, com o depósito de grandes 

áreas de argamassas que tomam as juntas e cobrem parcialmente estes elementos, que deverão ser convenientemente 

removidas, refazendo-se apenas a tomação de juntas. Do ponto de vista patrimonial, esta construção não apresenta 

relevância de maior, apenas a relacionada com a exploração agrícola contemporânea que ali existiu.
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Fig. 14 - Levantamento arquitectónico do Paço de Dona Loba, com plantas, cortes e alçados.
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Fig. 15 - Levantamento arquitectónico do ANEXO A, com plantas, cortes e alçados.

Fig. 16 - Levantamento arquitectónico do ANEXO B, com plantas, cortes e alçados.

191.58

2.10m
191.58191.58

190.00

189.31

189.87

190.83 190.76

191.05

190.50

191.36

191.57

190.22

189.94

190.90

190.22

191.36

191.57

C C

B
B

C C

B
B

B B´

A
A
´

A
A
´

A
A
´

A
A
´

189.94

191.58191.57

190.76

190.83

191.58

ALÇADO NASCENTE

189.31

191.52

190.00

PLANTA DA CAVE PLANTA DO R/CHÃO PLANTA DA COBERTURA

ALÇADO POENTE

ALÇADO SUL

ALÇADO NORTE

CORTE C

CORTE B

CORTE A

0 1 m 5 m 10 m 15 m 20 m

Fig. 17 - Levantamento arquitectónico do ANEXO C, com plantas, cortes e alçados.
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3.4. Anexo B (fig. 16)
O Anexo B é um edifício que alberga uma pequena habitação e uma área que contém um lagar em granito. É 

uma construção em alvenaria de granito, com pedras de alguma dimensão, com uma cobertura composta por 

madeiramentos de madeira e revestimento com telha marselha. O seu estado de conservação é mau, necessitando 

de substituição de telhas, soalho e tecto da habitação, portas e janelas, e a remoção de argamassas das juntas e a 

sua nova execução, assim como o calçamento de parte da parede posterior e do cunhal sudeste. Com interesse 

patrimonial, apenas se verifica a eventual salvaguarda do lagar, já que a construção é vulgar. 

3.5. Anexo C (fig. 17)
O Anexo C é um edifício de habitação, que ocupa o primeiro andar. No rés-do-chão funcionaria uma corte de 

gado ou espaço de arrumos, ocupando apenas metade do edifício. Ele é constituído por paredes em alvenaria de 

granito, também de dimensão considerável, soalho assente sobre barrotes de madeira, estrutura de telhado em 

madeira revestida a telha marselha. Estes elementos em madeira necessitam de serem substituídos e/ou objecto 

de conservação. Quanto às alvenarias de granito, verifica-se a necessidade de remoção de argamassas e a tomação 

de juntas. Esta construção, tem a especial particularidade de conter um dos arranques da parede exterior da torre 

medieval agora descoberta, devendo ser salvaguardado esse achado e exposto. A restante construção não apresenta 

qualquer valor patrimonial, à semelhança dos restantes anexos anteriormente mencionados.

3.6. Terreno afecto (fig. 13)
O Terreno afecto ao imóvel apresenta um declive de cerca de 30 m na zona de implantação do Paço, contendo 

vários socalcos realizados com muros que os amarram e contêm as terras. Existem também vários caminhos de 

atravessamento do terreno, que se estruturam a partir do percurso que liga a cota baixa, junto à EN 101, e liga 

ao limite este do terreno, na cota alta, junto ao acesso do caminho carreteiro de ligação ao arruamento existente 

a sul. A partir deste caminho surge um outro, em direção a oeste, que passa na frente do Paço, junto do portal, 

serpenteando a encosta até à sua bifurcação, de ligação ao Espigueiro e até próximo de uma casa voltada para a 

EN 101. Este caminho contém também muros de suporte que o estabilizam, nomeadamente defronte do portal do 

Paço. Estes muros de suporte são realizados em alvenaria de pedra irregular de alguma dimensão, encontrando-se 

em mau estado de conservação, sendo necessário o seu reposicionamento, consolidação de bases e refazer de troços 

que, entretanto, colapsaram. O muro que suporta o terreno adjacente à cota superior do Paço, no seu lado este, 

é realizado com pedras de grandes dimensões, sendo necessário consolidar a sua fundação. O terreno apresenta 

um coberto vegetal, infestante na sua grande maioria, que necessita de ser tratado para não proliferar a vegetação 

rasteira e arbustiva. Existem vários elementos arbóreos espalhados pelo terreno, de grande porte na pendente este, 

constituídos maioritariamente por loureiros, carvalhos, castanheiros e freixos. Para a execução do presente trabalho 

foi realizada uma campanha de desinfestação e limpeza de espécies arbustivas com a manutenção das espécies 

arbóreas autóctones.
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4. Projecto e Distribuição dos conteúdos programáticos pelas estruturas 
existentes e a construir

O projecto que se pretende levar a cabo de conservação, salvaguarda e valorização do Paço de Dona Loba e sua 

envolvente próxima, pretende a inserção de um programa que permita interpretar os conteúdos referidos acima, no 

Paço e na torre medieval, e a construção de novos espaços que lhe sirvam de apoio. Pretende-se ainda a inserção 

de uma nova construção com a função de albergue, para que em conjunto se alcance uma ocupação e utilização 

do imóvel e sua envolvente próxima de forma ininterrupta, dando um contributo eficaz para a sua manutenção e 

salvaguarda.

Assim, a proposta consiste na devolução de uma volumetria próxima do original para que o Paço de Dona Loba se 

passe a destacar na paisagem e possa ser observado à distância, albergando espaços de exposição do espólio referente 

aos conteúdos referidos anteriormente, assim como espaços de convívio e observação do território circundante. Este 

destaque será alcançado através do desmonte parcial das construções próximas, tratamento do coberto vegetal e 

seu enquadramento e, a construção de novos edifícios de apoio invisíveis a partir do vale, para que o elemento 

sobressaia praticamente isolado na pequena colina em que se encontra implantado.
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Fig. 18 - Planta de implantação com a distribuição progrmática prevista pelas construções existentes e a construir.



17/26

Para isso, pretende-se acrescentar um novo volume ao existente no Paço, para que este ganhe altura e novos 

espaços. Nas construções próximas, prevê-se a manutenção do espaço do Anexo A (espigueiro) e eira existente 

na sua proximidade, para poder albergar espaços de apoio ao tratamento da envolvente natural. Prevê-se também 

que este seja o espaço de acesso de serviço automóvel, devendo ser criado um pequeno espaço de aparcamento. 

Relativamente ao anexo B, pretende-se demolir a construção deixando apenas o lagar, que servirá de zona de lazer 

ao albergue a criar nas suas imediações. Relativamente ao anexo C, pretende-se a sua demolição, deixando apenas 

os muros associados à torre medieval e um outro elemento que permita observar a ruína de um ponto acima do solo, 

para se poder ter a noção da sua dimensão. As novas construções de apoio serão um edifício de apoio ao Paço, para 

albergar os sanitários e um pequeno espaço de confeção de alimentos, assim como o albergue, a implantar numa 

zona mais baixa do terreno, a sul do anexo B, praticamente invisível a partir do vale. Relativamente ao terreno afeto 

ao Paço, será realizado um tratamento do coberto vegetal que enfatize a sua inserção no local e o destaque numa 

paisagem natural. O acesso pedonal principal ao Paço de Dona Loba será realizado a partir da cota baixa, pelo 

caminho existente que será tratado para o efeito, bifurcando a este do terreno, para que ao mesmo tempo permita o 

acesso à cota baixa do Paço, ao portal de entrada, e também permita o acesso ao albergue, podendo daí aceder-se 

à cota alta do Paço e às fundações da Torre Medieval. Junto da EN 101, na cota baixa, será criado o aparcamento 

automóvel principal, já que a cota alta não permite nem é aconselhável uma carga superior de trânsito automóvel. 

Este estacionamento, devidamente inserido e encoberto no coberto vegetal, aliado à sua localização numa cota 

baixa, acaba por concorrer igualmente para o destaque do Paço.

Esta intervenção tem como princípios orientadores a acessibilidade a grande parte das ruínas existentes e às 

desvendadas, permitindo uma participação cívica ativa e integral de pessoas com necessidades especiais. Outro 

dos princípios orientadores é o da compatibilidade da adição prevista realizar, tanto ao nível da forma como da 

construção do lugar. À análise realizada corresponde uma adição de um volume que procura respeitar a escala, 

composição, proporção, estrutura, material, textura e cor do bem patrimonial, de forma a manter a harmonia com a 

preexistência. O uso da madeira aspira ainda a que este processo seja reversível, podendo ser inteiramente desfeita 

ou retirada no futuro, mas sobretudo porque não se pensam inserir quaisquer infraestruturas de abastecimento de 

água ou de esgotos para o seu funcionamento, sendo apenas inserida a de eletricidade para a iluminação noturna dos 

espaços, procurando que todo o interior da preexistência não contenha qualquer elemento que perturbe a sua leitura 

depois da intervenção ou num eventual desmonte futuro. Faz também parte deste processo aspirar à sustentabilidade 

ambiental da intervenção, não só através de recurso a materiais naturais, como do programa proposto, que é realizado 

por forma a assegurar a sustentabilidade financeira do património, através da criação de espaços de alojamento e 

interpretação do monumento, que através de uma gestão eficiente, podem contribuir para a futura manutenção 

do imóvel. Este padrão de utilização dos recursos naturais, de valorização do ambiente natural envolvente e da 

criação de um programa sustentável, concorre para o desenvolvimento sustentável, que desde tempos imemoriais se 

encontra ligado à conservação do património.
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5. Intervenções a realizar
5.1. Paço de Dona Loba
Intervenção arquitectónica nas ruínas do Paço de Dona Loba, com a inclusão de uma construção que devolva a 

volumetria que se julga ter tido na sua origem, permitindo também realçar o imóvel no território circundante. Esta 

estrutura será realizada em madeira, com a “reconstrução” dos arcos, em madeira, para o suporte de um piso superior 

polivalente, e de um terraço coberto, para observação da paisagem. O piso inferior servirá para a exposição dos 

conteúdos referidos anteriormente. Os acessos verticais estão inseridos no topo este da torre, sobre o afloramento 

rochoso (fig. 19). 

Próximo do imóvel, implantado na cota alta, será construído um pequeno edifício que albergue os sanitários e 

serviços de apoio à torre, localizando aí as infraestruturas de águas e esgotos necessárias para o apoio logístico aos 

espaços multifuncionais inseridos no Paço.

Fig. 19 - Plantas de piso de entrada da cota baixa (piso 0), de piso entrada de cota superior, piso 1 e adarve (terraço coberto), alçado norte 
(principal) e corte transversal do Paço de Dona Loba, onde se pode observar a estrutura de madeira prevista, os caesso verticais e a reconstituição 
dos arcos, a serem realziados também em estrutura de madeira lamelada.
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Fig. 20 - Simulação 3D da adição em madeira prevista para o Paço de Dona Loba, com a demolição das construções envolventes (Anexos B e C), 
para maior destaque do imóvel na colina, e no cenário envolvente existente a sul, composto pelo espaço florestal da montanha.
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Fig. 22 - Simulação 3D da adição em madeira prevista para o Paço de Dona Loba, com o detalhe do adarve e cobertura em madeira.

Fig. 21 - Simulação 3D da adição em madeira prevista para o Paço de Dona Loba, assim como do percurso principal de acesso, pela cota baixa, 
a partir do estacionamento público, em calçada tradicional de granito. O destaque do imóvel é dado pela demolição das restantes construções, 
sendo invisível o pequeno edifício de serviços instalado a sul do Paço.



21/26

Fig. 23 - Simulação 3D da adição em madeira prevista para o Paço de Dona Loba, com vista do alçado norte, podendo-se observar a transparência 
pretendida com a estrutura de madeira, de iluminação natural dos espaços internos no período diurno, e de iluminação e realçe da estrutura no 
período nocturno, através da iluminação artificial do interior.
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5.2. Torre medieval
Continuação das escavações arqueológicas para finalização dos trabalhos de estudo histórico e de criação de 

conteúdos expositivos, com a subsequente criação de circuito de visita e estabilização da ruína. A continuidade dos 

estudos arqueológicos é imprescindível para o total conhecimento e identificação do alicerce completo da torre (fig. 

24), assim como para o desenvolvimento e esclarecimento de dúvidas da área da história, quanto à linhagem dos 

fundadores, cronologia das construções e interelações com os restantes elementos territoriais do mesmo período 

histórico.

5.3. Anexo A 
Obras de conservação e substituição de elementos degradados, para albergar a função de arrumos de material para 

tratamento da envolvente natural.

5.4. Eira
Conservada para servir de espaço de acesso ao pessoal de serviço do conjunto.

5.5. Anexo B 
Obras de demolição da cobertura e parte dos seus muros, com consolidação das fundações e lagar, para servir de 

espaço de lazer.

Fig. 24 - Levantamento final das estruturas do alicerçe da torre medieval realizado pela empresa Arqueologia e Património, sob coordenação do 
arqueólogo Ricardo teixeira, sendo imprescindível a continuidade dos trabalhos para uma correcta interpretação das mesmas.
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5.6. Anexo C 
Obras de demolição da cobertura e parte dos seus muros, para servir de local de observação das fundações da Torre 

Medieval. Construção de elementos que permitam a observação em segurança da ruína.

5.7. Caminhos 
Obras de consolidação de pavimentos e execução de calçada à portuguesa e saibrosos, no caminho de acesso da cota 

baixa ao Paço (fig. 21), albergue e eira. 

5.8. Muros de sustentação de terras 
Obras de consolidação dos muros de alvenaria de granito, adjacentes ao caminho e de sustentação dos socalcos.

5.9. Acesso e locais de aparcamento automóvel 
Criação de via de ligação ao arruamento principal EN 101 ao aparcamento a criar, com a construção de pavimentos 

em calçada à portuguesa e saibrosos. Idem, para o acesso de serviço na zona superior, junto à eira. Relativamente 

ao acesso à cota superior, ele deve ser objeto de manutenção e consolidação, mantendo o carácter de caminho 

carreteiro.

5.10. Coberto vegetal  da envolvente
Reabilitação paisagística da colina afecta ao imóvel, recuperando uma paisagem que integre os elementos 

patrimoniais e novas construções. Ela deve passar pela criação de um coberto vegetal adequado, herbáceo e arbóreo, 

quer do ponto de vista de integração, quer do ponto de vista da melhoria das condições de usufruto e visita ao 

espaço, gestão da água e linhas de drenagem presentes, através da reorganização dos elementos arbóreos existentes, 

e plantação de novos (castanheiros, carvalhos e choupos), bem como de uma harmonização do cobertor vegetal 

através da plantação de herbáceas. 

Fig. 25 - Simulação da arborização e tratamento do coberto vegetal pretendido para o terreno afecto ao Paço de Dona Loba.
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5.11. Albergue
Construção de novo edifício para a função de alojamento temporário, por forma a servir de albergue a caminhantes 

que a partir do Paço de Dona Loba pretendam conhecer o território envolvente. Este edifício deve conter espaços 

de sanitários e local de confeção de refeições ligeiras, e um espaço que possa albergar camaratas para cerca de 24 

pessoas. A sua construção deve integrar-se numa cota baixa do terreno, invisível na observação da colina a partir 

do vale. A sua construção deve dar seguimento às construções que se pensam levar a cabo no Paço de Dona Loba, 

a nível estético e construtivo. A imagem tridimensional que se apresenta na fig. 26, pretende apenas demonstrar a 

volumetria, escala e dimensão para albergar o programa definido.

Planta e alçado
0 41 5 m2 3

7.40m
10.00m

28.00m

30.40m

16.60m

6.42m

5.70m

6.80m

3.00m

5.20m

3.00m4.20m

0.60m

Fig. 26 - Distribuição programática do novo edifício do albergue.

Fig. 27 - Simulação 3D do novo albegure, a implantar numa zona de cota baixa em relação ao Paço de Dona Loba, para não ser visível a partir 
do vale.
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6. Estimativa de custos de estudos, concepção e montagem de exposição
A estimativa apontada tem em conta os estudos necessários à conclusão dos trabalhos de arqueologia para a correta 

interpretação dos factos cronológicos associados às duas construções existentes, o Paço de Dona Loba e a Torre 

Medieval. Estão ainda contabilizados os custos inerentes ao tratamento desses dados para a produção de conteúdos a 

expôr no Centro de Interpretação do Imóvel e do território em que se insere, dando assim consistência aos conteúdos 

referidos acima. Também se contabilizaram os custos inerentes à montagem destes conteúdos e à criação do espaço 

expositivo e de acolhimento a visitantes.

7. Estimativa de custos de obra
A estimativa de custos de obra têm por base o custo/m2 dos preços de referência do mercado, relativos a obras do 

mesmo género da que está prevista executar noas obras de conservação, salvaguarda e valorização do Paço de Dona 

Loba.

Obras de Conservação, Valorização e Salvaguarda
Paço de Dona Loba
Porto, Amarante, PadroneloEstudos total total
Estudos Arqueológicos 43 600,00 €
Estudos Históricos
Estudos Centro Interpretação 40 000,00 €
Montagem Centro 50 000,00 €
Mobiliário 100 000,00 €

233 600,00 €

Obras de Conservação, Valorização e Salvaguarda
Paço de Dona Loba
Porto, Amarante, PadroneloConstrução área custo m2 total total

Área do terreno 28500,00
Paço de Dona Loba

Piso 0 200,00
Piso 1 145,00

Adarve 200,00
545,00 670,00 365 150,00 €

Edifício serviços apoio ao 
Paço 30,00 1200,00 36 000,00 €
Anexo A 40,00 450,00 18 000,00 €
Anexo B 81,00 150,00 12 150,00 €
Anexo C 93,00 50,00 4 650,00 €
Torre Medieval 70,00 100,00 7 000,00 €
Albergue 200,00 1000,00 200 000,00 €
Caminhos 3600,00 40,00 144 000,00 €
Modelação de terreno, 
reflorestação, plantação, 
estabilização de muros e 
arranjo da envolvente do 
albergue e vestígios 
arqueológicos 24430,00 7,60 185 668,00 €

972 618,00 €
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8. Estimativa de custos de honorários de projectos
A estimativa de custos de honorários de projecto foi elaborada de acordo com as “Instruções para o Cálculo dos 

Honorários referentes aos Projectos de Obras Públicas” – Portaria do Ministério das Obras Públicas de 07 de 

Fevereiro de1972, actualizada pela Portaria de 3 de Janeiro de 1975 e pela Portaria de 3 de Março de1986.

9. Custo Total da operação
Os custos contabilizados dizem respeito às parcelas anteriormente identificadas, de custos de estudos, obra e 

honorários de projetos.

Miguel Malheiro, Arquitecto

Porto, 27 de Setembro de 2018

Obras de Conservação, Valorização e Salvaguarda
Paço de Dona Loba
Porto, Amarante, PadroneloProjetos valor % total total
Arquitetura 972 618,00 € 5,954053 57 910,19 €
Arquitetura Paisagista 194 523,60 € 7,573681 14 732,60 €
Engenharia Civil 389 047,20 € 6,834407 26 589,07 €
Engenharia Eletrotécnica 145 892,70 € 7,90184 11 528,21 €

110 760,06 €

Obras de Conservação, Valorização e Salvaguarda
Paço de Dona Loba
Porto, Amarante, PadroneloTotal da Operação (Estudos, projectos e obra) 1 316 978,06 €


