
ARQUEOLOGIA
Unidades agrárias da freguesia de St.º Estêvão de Barrosas
Parte II: Casas de Ledesma, Stº André, Outeiro e Além

De entre as diversas Unida-
des Agrárias inventariadas 
na freguesia de St.º Estêvão 
de Barrosas, sem dúvida que 
o núcleo formado pelas ca-
sas de Ledesma, St.º André, 
Outeiro e Além constitui um 
dos mais singulares e valiosos 
deste território. Este facto 
não se prende tanto com a 
valia patrimonial dos imóveis, 
tanto mais que muitos deles 
evidenciam modificações 
profundas operadas ao longo, 
sobretudo, do século XX, mas 
especialmente pelo contexto 
histórico associado que, em 
alguns casos, permite efeti-
vamente percecionar as mu-
danças operadas na estrutura 
fundiária e na organização 
dos espaços de habitação des-
de, pelo menos, o século XVI.
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Dando continuidade aos textos relativos à divulgação do in-
ventário das Unidades Agrárias da freguesia de St.º Estêvão de 
Barrosas, iniciado em setembro de 2016 com a publicação do 
suplemento de Arqueologia dedicado à Casa do Carmo (Nunes 
e Lemos, 2016:21-25), apresentamos, neste segundo artigo, os 
dados relativos às casas de Ledesma, St.º André, Outeiro e Além 
onde se procura traçar um quadro síntese da sua evolução 
histórica, bem como uma resenha dos elementos arquitetónicos 
primevos que subsistem em cada um dos espaços habitacionais.

Casa de Ledesma (Cód. Inv. EST_38)
Apesar da sua importância histórica, sobretudo pela umbil-
ical ligação aos Pachecos de Lousada, a Casa de Ledesma 
(08º16’56.2’’/41º20’8.3’’), encontra-se hoje profundamente al-
terada arquitetonicamente, datando globalmente, dos séculos 
XIX e XX. De planta retangular, em cantaria de granito, a Casa 

de Ledesma desenvolve-se entre rés-do-chão e andar, com 
cobertura de quatro águas, destacando-se a fachada voltada 
a nascente onde ressalta uma ampla galeria de janelas e dois 
varandins. Não sendo conhecidos outros documentos que de-

Figura 1. Localização das Unidades Agrárias e Núcleos Rurais identi-
ficados em St.º Estêvão de Barrosas. Carta Militar de Portugal. Escala 
1:25 000. Folha 99. IGEOE.

Figura 2. Desenho da fachada nascente
da Casa de Ledesma (Fernandes, 2006:71).
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screvam o edifício primitivo, socorremo-nos da escassa infor-
mação contida no Tombo de 1504 do mosteiro de Santa Maria 
de Oliveira onde se menciona que o Casal de Ledesma possuía 
primeiramente uma cozinha e abaixo dela um celeiro e uma adega 
com o seu lagar e um quinteiro com quatro cortes e dois palheiros 
com um alpendre (ANTT, Corporações, f.100-102). Para além disso, 
o casal era detentor de um moinho situado no campo da vinha1. 
O Casal de Ledesma passou para a posse dos Pachecos por troca 
com o Convento de Cárquere, permuta efetuada por Fernão Pa-
checo Pereira (Carvalho, 1985:47; 501-503).

1Este moinho subsiste ainda hoje na posse da Casa de Ledesma (Nunes et al, 2008:194).
2No Tombo de 1504 o mosteiro de Santa Maria de Oliveira era detentor do Casal de Santandre, cuja 
estrutura habitacional surge descrita nos seguintes termos: uma cozinha e adega e quinteiro com 
duas cortes e água de guarida (ANTT, Corporações, f.100-102).
3Agradecemos aos proprietários da Casa de St.º André (Ivo Sá Lemos e Maria Antónia Pimentel 
Lemos) o acesso ao acervo documental e às informações relativas à história da propriedade.

Casa de St.º André (Cód. Inv. EST_36)3

Considerando a Casa de St.º André (08º16’56.6’’/41º20’11.1’’) 
como alfobre dos antigos e atuais Pachecos de Portugal, dado 
que, já em 1485, era nela senhor e morador Fernão Pacheco 
Pereira, fidalgo da Casa de D. João II, Abílio Pacheco de Carvalho 
(1985:47) deixou-nos um testemunho ilustrado da arquitetura 
do velho solar de St.º André. Tratar-se-ia, segundo o autor, de 
um pequeno edifício construído com silhares de pedra aparelhada, 
tendo os cunhais enriquecidos com capitéis e cimalha em papo de 
rola, com duas janelas de frente, viradas a nascente, ladeadas de 
cachorros trabalhados. Encostado a este prédio, vemos um acres-
cento, em pedra desigual e mais miúda, servido de uma janela e 
postigo de aspeto mais modesto, dependência esta que servia de 
cozinha. Para poente, uma varanda com colunas e escadaria com 

corrimão simples em pedra. (...) Havia perto uma outra casa térrea 
colmaça, feita também de bons silhares de cantaria lavrada que 
servia de casa dos caseiros e que eu suponho, pela sua singeleza, 
ter sido o primitivo solar2. Estas estruturas, que o autor alega data-
rem do século XVI (Carvalho, 1985:62), e ainda um chalé erigido 
no primeiro quartel do século XX residência dos proprietários 
de então, foram demolidas na década de 1960 para dar lugar à 
atual casa, pelo que nada resta que permita atestar as suas car-
acterísticas, à exceção dos capitéis que encimavam os cunhais. 
Ainda assim, é de salientar a presença, no interior da proprie-

Figura 4. Representação da velha Casa de St.º André, c. 1960 (Carvalho, 1985:64).

Figura 3. Vista geral da Casa de Ledesma (perspetiva nascente).

Figura 5. Fotografia da Casa de Stº André (1962). Arquivo de família.
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dade, da Capela de St.º André bem como de um velho marco 
de propriedade, possivelmente medieval, posto a descoberto 
durante as obras de construção de uma ramal de água para a 
casa. A capela, cuja origem remonta, pelo menos, ao século XV 
(Carvalho, 1985:47), foi demolida e trasladada para a sua local-
ização atual entre 1746 e 1748 e benzida em 17524. No cunhal 
direito do alçado poente, encontra-se gravada uma data mem-
orativa (1797) possivelmente associada a um posterior restauro 
ou reformulação do templo.

Casa do Outeiro (Cód. Inv. EST_41)
A Casa do Outeiro (08º17’01.7’’/41º20’14.4’’), à semelhança de 
muitas outras Unidades Agrárias da freguesia, apresenta-se sub-
stancialmente reformulada. Ainda assim, a secção mais antiga 
da casa (poente) para além dos antigos cunhais com soco sali-
ente e remate em cornija, hoje apropriados pela ampliação dos 
alçados, ostenta uma varanda, ela própria assente sobre base 
de decoração trilobada, cuja porta apresenta um umbral reto 
e saliente, com padieira de remate em cornija simples. A janela 
do andar, a única que se vislumbra, apresenta, igualmente, mol-
dura reta e saliente fechando, na base, em arco conopial. Lade-
ando a janela, subsistem duas mísulas com decoração e remate 

4No Registo de provisão... para mudar a capela de Santo André para o sítio de que trata (ADB, Liv.106, 
f.74-78v), entre 27 de fevereiro e 2 junho de 1746 o suplicante, João Pacheco Monteiro (1681-
1765), senhor da Casa de St.º André (Carvalho, 1985:74) solicita reiteradamente autorização para 
que se reedificasse de novo a capela de Santo André, fazendo-a maior e com a porta para a estrada 
pública uma vez que, como deixou expresso o Visitador em 19 de outubro de 1745, é muito limitada 
na sua grandeza e tem a porta (...) para uma eira, sendo assim causa de servir de recolhimento dos 
frutos de seu administrador, do que para o culto divino (ADP, Visitações,f.29v). A licença é, finalmente 
concedida a 8 de junho de 1746, salientando que a capela deverá ser feita com toda a perfeição, com 
as portas para o público, sem que lhe fique alguma para casa particular e menos janela, fresta ou tri-
buna e feita que assim seja, nos requererá licença para a benção dela. A solicitação para a bênção tem 
data de 22 de agosto de 1748, pelo que, as obras de reconstrução da capela deverão ter ocorrido 
entre junho de 1746 e agosto de 1748 (ADB, Liv.171, f.388v)

Figura 6. Capiteis da antiga Casa de St.º André conservados no interior da propriedade.

Figura 7. Representação gráfica de um 
marco de propriedade de origem medieval 
descoberto junto à Casa de St.º André.

Figura 8. Capela de 
St.º André
(perspetiva poente).
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reto. Para além dos aspetos arquitetónicos da casa, salienta-se 
a presença de um portal monumental, quadrangular e reto, en-
cimado por dois pináculos piramidais sobre plintos ladeando 
uma cruz latina de seção quadrangular sobre acrotério. O topo 
do portal apresenta um remate em cornija com prolongamento 
lateral curvo. Na padieira do portal, ao centro, uma moldura em 
flor de lis estilizada ostenta uma epígrafe memorativa gravada 
com a data «1751» relativa, certamente, a obras de remodelação 
da casa ou, até, à edificação do próprio portal.

Casa de Além (Cód. Inv. EST_31)
Embora a Casa de Além (08º16’46.4’’/41º20’01.7’’) já não detenha 
as primitivas funcionalidades agrícolas que estiveram na sua 
génese, tanto mais que ao longo dos séculos foi sendo suces-
sivamente ampliada e melhorada, o atual edifício, cerceado por 
um quinteiro murado com portal quadrangular e dependências 
agrícolas anexas, conserva, no volume arquitetónico único que 
se distribui por rés-do-chão e andar, ao qual se acede por uma 
escadaria curta, sem guardas, que remata num patamar com al-
pendre, os traços distintivos das Unidades Agrárias inventariadas 

da região. As reformas que a Casa de Além foi sofrendo ao longo 
dos séculos foram perpetuadas nas diversas epígrafes memora-
tivas dos séculos XVII e XVIII que se encontram dispersas pela sua 
área edificada, conforme explanado no artigo O livro “Pachecos”: 
contributos genealógicos para a arqueologia de Santo Estêvão de 
Barrosas, dedicado em exclusivo à história da casa de Além (Cf 
Nunes e Lemos, 2015:21-25) e que, por isso, nos escusamos a 
trazer, de novo, à estampa.Figura 9. Portal monumental da 

Casa do Outeiro e representação 
gráfica da respetiva data memorativa 
(1751) gravada na padieira.

Figura 10. Vista geral da Casa de Além e respetivo quinteiro.


