GUÍA
da
Torre

HISTORY
Esta Torre surpreende por estar separada do edificio da Catedral. É a terceira que teve. Pode ser
visitada.
A segunda foi construída no mesmo local, no século XVIII, mas estava em ruínas e foi destruída.
A terceira, a actual, começou a ser construída a
23 de Maio de 1762 e terminou em fins de 1765.
O seu construtor foi Martín de Beratúa, natural
de Abadiano (Biscaia).
Perante a necessidade de compactar o solo, utilizou-se urna massa composta por cal, areia, gravilha e chifres de bois provenientes do País Basco
e da comarca de Valgañón.
É formada por tres corpos sobrepostos. Mede setenta metros de altura e tem urna base de novo
metros de lateral.
Dispóe de um relógio com esfera no interior, criado no ano de 1870 pelo Mestre Martín Paseo de
Huércanos. É um dos poucos relógios existentes
em catedrais espanholas que continua a funcionar com a maquinaria mecánica original.
A escada de subida ao campanário tem 132 degraus e pode apreciarse o espaço por onde desee
a corda que, com o peso suspenso, activa a maquinaria do mesmo.
Conta com nove sinos situados em cada um dos ángulos da planta octogonal, mais o correspondente
aos “quartos” do relógio. Todos siio utilizados. O
maior, denominado Ahuijón, pesa 1748 quilos.
O grande mecenas desta obra foi o Bispo D. Andrés de Porras e Temes.
PLANTA DA TORRE

DESCRIÇÃO

Museu
do

sino

1.- Casa do Tocador de Sinos
Ao pé da torre independente e do seu lado sul
encontramos um edificio cencebido como uma
unidade com a torre sineira e portanto projetado e executado como a torre. Queremos dizer a
casa em que o tocador de sinos teve que viver,
personagem fundamental para a manuntenção e
cumprimento das funções da torre.
É composta por rés-do-chão e um andar, embora
o arquitecto tenha concebido dois andares como
reflete o entalhe que deixaram na parede da torre para integrar o telhado. O rés-do-chão estava
distribuido por acesso e espaço para os animais e
no primeiro andar era a parte habitacional completado com um pomar.
Tudo isto desde o ano de 2018, os espaços que se
encontravam desabitados pela electrificação dos
sinos foram destinados para alojar na parte terrea uma exposição de sinos, assim como uma
visita ao processo da fabricação dos mesmos.
A parte superior foi destinada a uma exposição
de relógios desde os primeiros de sol até aos modernos de mão, passando por mostrar uma amplissima maquinaria e relógios de tamanhos, materiais e procendencias diversas.
A casa do tocador de sinos continua a cumprir a
função que cumprem as torres avisando e marcando o tempo com as suas horas.
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4.- Relógio do Torre
A maquinaria que aciona o funcionamento dos
ponteiros do mostrador da Torre, bem como os sinos que fazem soar as horas produzidas pelos sinos.
Seu movimento é produzido pela força da gravidade transmitida por dois grandes pesos que pairam
no também visível: o fosso de pesagem, e que deve
ser levantado pela força humana todas as semanas.
Toda a engrenagem é a original, feita no século
XVIII por Martín Pasco, ferreiro de Huércanos.
É o único relógio da torre da catedral espanhola
que ainda funciona com o mecanismo original.
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D. ANDRÉS

DE PORRAS Y TEMES
O Bispo de Calahorra y
La Calzada, D. Andrés
de Porras y Temes, nasceu em Melia (Orense)
a 2 de outubro de 1708,
tornou-se cónigo lectoral na nossa Catedral
Calceatense e foi consagrado Bispo em 11 de
novembro de 1753. Relembrando o seu antigo canonismo, foi um grande benfeitor da Catedral. A ele devemos a fachada sul ou do Santo com presença do seu escudo
episcopal no corpo superior. Mas a destacar sobre
tudo a sua generosidade porque a 31 de janeiro de
1762 apresentou ao Conselho Calceatense o projecto para uma nova torre, realizado por Martín de
Beratúa, a qual se construiu às suas própias coustas, graças ao seu testamento. A sua construção
finalizou em 1767.
Morreu a 16 de julho de 1764, tendo sido enterrado na capela-mor da Catedral Calceatense. A lápida que cubriu a sua sepultura pode verse na casa
da torre e foi paga pelo Conselho Calceatense.
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