TURISMO E PATRIMÓNIO

Tema de Capa

O Paço de Calheiros
O Paço de Calheiros foi pioneiro enquanto promotor do Turismo de Habitação, utilizando a linha
de financiamento criada pelo Estado com o objectivo de apoiar a recuperação de imóveis de interesse arquitectónico e dar continuidade à sua manutenção através do turismo.

Inúmeras casas aderiram ao programa de financiamento do Estado,
sobretudo no concelho de Ponte
de Lima, que se tornou no principal pólo de Turismo de Habitação
nacional.
A primeira fase de restauro do Paço
de Calheiros durou cinco anos e permitiu abrir as suas portas ao turismo
em 1986. Tendo em consideração os
escassos recursos financeiros disponíveis, a preocupação central consistiu em utilizá-los racionalmente.
O levantamento baseou-se na planta antiga, que se revelou correcta
ao indicar a ocupação das divisões.
Verificou-se que a estrutura das
paredes-mestras havia sofrido obras
de consolidação nos anos 50, mas
o telhado apresentava deficiências
(armação e isolamento), provocando infiltrações com consequências
desastrosas nos tectos e no mobiliário. Averiguou-se, igualmente, que
a electricidade, o abastecimento de
água e o saneamento eram precários
e rudimentares. As preocupações com

com o isolamento, a consolidação e
a manutenção da traça exterior e
interior – uma vez que se trata de
um imóvel de interesse público –, e
ainda, com a salvaguarda da dignidade dos espaços, ditaram as opções
tomadas durante a intervenção de
restauro. Para solucionar os problemas de isolamento, retirou-se dos
telhados a estrutura em madeira,
substituindo-a por laje de betão,
investindo-se numa solução duradoura, ainda que a execução tenha
sido complexa e morosa. Outro
factor tido em consideração foi a
circulação. Dada a inexistência de
espaço entre o primeiro piso e o résdo-chão, criaram-se duas escadas
que não afectam a estrutura das paredes-mestras. As matérias-primas,
granito e madeira de castanho, foram
empregues nos elementos estruturais, decorativos e de conforto.
Mantiveram-se as janelas e portas
envidraçadas, que atribuem um ar
palaciano e sóbrio à construção. A
sobriedade é, aliás, a constante dos
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solares minhotos e, em especial, desta
casa que representa o solar acabado,
tendo sido planeado e terminado na
mesma altura, ao contrário de outros
que sofreram acréscimos, reflectindo épocas e estilos diferentes.
Na fachada principal, colocou-se a
hipótese de retirar a varanda envidraçada (devolvendo a traça original
da colunata), optando-se, contudo,
pela sua manutenção, pois permite
o acesso abrigado à torre poente e
apresenta uma harmonia que valoriza todo o conjunto. As casas não são
estáticas e só a sua vivência pode
apontar soluções de conforto que se
conjuguem com a arquitectura original. A casa possui nove quartos para
o turismo de habitação e uma circulação funcional que confere privacidade, quer à família que a habita
permanentemente, quer aos hóspedes que possuem espaços autónomos
sem perder a ligação com o todo.
O mobiliário de época proporciona
uma experiência única de reviver o
passado, com modernidade e conforto. Os jardins, as hortas, a vinha,
a mata, os novos equipamentos e
toda a envolvente fazem parte de
um vasto e rico património, actualmente classificado enquanto jardim
histórico e aberto aos visitantes.
O Paço de Calheiros deve ao Turismo de Habitação a sua forma de
manutenção, sendo auto-sustentável, integrando a rede Solares de
Portugal que qualifica e valoriza a
oferta turística nacional.
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