
Fig. 4- Capela de S. Sebastião 

 

 

 
Fig. 5 – Alminhas no Largo de S. Sebastião 

Junto ao coreto, vira-se à esquerda e depois chega-se a um pequeno largo 

com cruzeiro.Vira-se à direita e percorre-se a Rua da Veiga (ponto 13: 41.916825,-

8.765298), marginada por campos de milho e latadas, tendo, no horizonte, a Serra 

da Gávea.  

Atinge-se as Escolas (ponto 14: 41.917233,-8.762187) e segue-se até ao 

entroncamento com a Rua de S. Pedro (ponto 15: 41.917,-8.761444). Subindo-a, vai 

deparar-se, à direita, com um largo centrado por chafariz, e depois um pouco à 

frente à esquerda surge a visão barroca da Casa da Loureira (ponto 16: 41.916989,-

8.758298).  

 



 
Fig.6 - Casa da Loureira 

 

Pinho Leal, qualificou-a de ‘solar dos Cadavaes, fidalgos oriundos da Galliza’ e na 

altura em que aquele monografista redigiu a entrada  Gondarém no  ‘Portugal 

Antigo e Moderno’, ou seja cerca de 1874, era seu proprietário ‘o sr. Francisco de 

Sousa Cadaval, aqui residente’ (Leal, 1874- III, 302). 

  

 Segundo o seu actual proprietário–o Dr. Joaquim Cadaval Queiroz Ribeiro de 

Sousa Coutinho, a história desta Casa apresenta ‘várias fases e épocas de 

construção. Iniciada nos fins do séc. XVI é continuada no séculos XVII e XVIII’, 

sendo esta última centúria que ‘a marca definitivamente com a fachada barroca. 

Sempre nas mãos da mesma família – Família Cadaval – foi crescendo e sendo 

beneficiada ao longo de várias gerações, o que lhe permite estar hoje em perfeito 

estado de conservação, mercê do esforço de todos aqueles que têm sido seus 

proprietários e sobretudo seus conservadores. Distinguem-se nesta missão nos 

últimos tempos, Francisco de Sousa Cadaval, seguido de seu genro Gaspar de 

Queiroz Ribeiro, casado com D. Maria Josefa Ribeiro de Faria e Sousa Cadaval , 

descendente da Casa, Delfim de Sousa Pinto Machado Coutinho, genro de Gaspar 

de Queiroz Ribeiro e sua mulher D. Maria Josefa , o qual casou com a filha de 

ambos, D. Emília Carolina Cadaval Queiroz Ribeiro de Sousa Coutinho, 

descendente da Casa e hoje continuada com o filho deste matrimónio Joaquim 

Cadaval Queiroz Ribeiro de Sousa Coutinho, descendente da Casa, casado com D. 

Aurora Pereira Martins de Sousa Coutinho dos quais nasceu D. Emília Carolina 

Martins Cadaval de Sousa Coutinho’.         

Segundo José Leal Diogo, a António de Sousa Ferraz Novais   foi passada Carta de 

Filiação por D. João VI em 22 de Março de 1824” (Diogo, 1981: 29). 

Carlos de Azevedo considera-a “uma característica residência barroca do Minho, 

provavelmente já do terceiro quartel do século XVIII, a avaliar por certos 



elementos decorativos, por exemplo, os pináculos sobre os telhados e o paquife do 

brazão da porta nobre” (Azevedo, 1988: 151-152). 

A Casa da Loureira é construída em cantaria de granito rebocada e pintada a 

branco ficando aparente os embasamentos, os cunhais, as cornijas, as molduras e a 

ornamentação. 

Desenvolve-se com planta em L (Azevedo, 1988: 151), de duas alas ortogonais 

entre si, compreendendo uma delas a capela e a outra a torre. A sua porta heráldica 

e muro coroado de merlões chanfrados delimitam um espaço interior à volta do 

qual se desenvolvem as alas do edifício. 

O portal apresenta padieira encurvada e é rematado por cornija de lanços 

ondulados, com esculturas de guerreiros romanos no cimo das pilastras que o 

ladeiam.  

A meio, sobre a entrada, insere-se pedra de armas decorada com ornatos ‘rocaille’ 

representando SOUSA (de Arronches), FERRAZ, NOVAIS e SILVEIRA (Diogo, 

1981). 

A este portal e muro une-se um corpo arquitectónico com cornija e beiral 

sobreposta por merlões chanfrados e urnas com 

 
Fig. 7 – Casa da Loureira. Portal 



fogaréus. Na parede abre-se janela de sacada com balaústres em pedra. 

Segue-se-lhe o corpo da capela, de planta rectangular, cuja fachada apresenta, 

enquadrada por dois janelos, uma porta axial adintelada encimada por frontão de 

enrolamentos. Sobre este, entre dois óculos ovalizados, uma pedra de armas, com a 

seguinte leitura de José Leal Diogo: 

“Escudo oval 

1.º SOUSA (de Arronches) 

2.º FERRAZ 

3.º NOVAIS 

4.º SILVEIRA” (idem, ibidem). 

O remate da capela é por cimalha angular sob beiral, cruz latina no vértice e 

pináculos laterais. Sineira com catavento encontra-se em corpo à direita, exibindo 

óculo inferior encimado por janelão de peitoril em balaustrada de pedra. 

Quer o portal armoriado e muro, quer a capela ostentam características que os 

situam, estilisticamente, no período barroco. 

Contudo, relativamente ao edifício residencial e torre, a sua traça foi influenciada 

pelo espírito revivalista do período romântico de fins do séc. XIX. 

A fachada interior poente divide-se em dois corpos de desigual volumetria e 

desenho arquitectónico. O que se encontra à esquerda tem, no piso térreo, entradas  

 

                                                                                       (…) 


