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RESUMO  

 

A investigação desenvolvida remete-nos para a preservação e salvaguarda do Património 

arquitetónico tradicional, para que gerações futuras o possam ver e estudar, e para que este 

se adapte às necessidades contemporâneas dando assim melhor qualidade de vida a quem o 

vivencia. Utilizamos um caso de estudo que nos permitirá apresentar o nosso pensamento e 

ponto de visto sobre o tema – Reabilitação da Casa da Escaleira – com base na metodologia 

de intervenção que definimos. A metodologia de intervenção é testada e comparada com os 

casos de referência, onde uns vão de encontro à nossa metodologia e outro vai na direção 

oposta da mesma, que nos permite tirar conclusões.   

Tudo começa com uma a questão de investigação que nos estimula todos o pensamentos, 

Como podemos proteger a arquitetura tradicional do lugar e simultaneamente melhorar a 

qualidade de vida de quem a utiliza? Temos assim de perceber a importância desta 

arquitetura, se é que tem ou não, perceber os seus valores e porque é que os tem. Após se 

justificar que é património arquitetónico tradicional, com valor significativo, arquitetónico 

e documental, qual será a metodologia que é a mais adequada que está associada a um tipo 

de intervenção, que depende dos valores encontrados. Visto que temos valor arquitetónico 

(sistema construtivo), significativo e documental (história e valores intangíveis), o tipo de 

intervenção é intrusiva, sendo a ação a tomar em conta a Reabilitação, onde selecionamos 

quais os elementos construtivos que são uma mais valia ou não do edifício, garantindo que 

o mesmo não perde os valores associados e que a própria comunidade não perde as suas 

memórias e vivências.   

Após esta reflexão, o objetivo principal, é criar uma metodologia de análise e intervenção, 

que nos permite perceber como intervir no património tradicional, qual é o procedimento a 

seguir e respeitar. Incluindo aliás um plano de manutenção para evitar novamente a queda 

no devoluto. Utilizamos a arquitetura da aldeia de Agra, em Vieira do Minho, considerada e 

nomeada Aldeia de Portugal que curiosamente festeja 25 anos desta nomeação, mais 

concretamente o edifício da Casa da escaleira.   
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ABSTRACT  

 

The developed research brings us to the preservation and safeguarding of traditional 

architectural heritage so that future generations can see and study, and for it to adapt to 

contemporary needs thus providing better quality of life to those who experience it. We use 

a case study that will allow us to present our thoughts and seen point on the subject - 

Rehabilitation of the House of Escaleira - based intervention methodology defined. The 

intervention methodology is tested and compared with reference cases where some go 

against our methodology and the other goes in the opposite direction of the same, which 

allows us to draw conclusions.  

It all starts with the question of research that encourages us all the thoughts, How can we 

protect the traditional architecture of the place and simultaneously improve the quality of 

life of those who use it? So we have to realize the importance of this architecture, if it has or 

not, realize their values and why they have them. After justify what is traditional 

architectural heritage, with significant value, architectural and documentary, which will be 

the methodology that is most appropriate that is associated with a type of intervention, which 

depends on the values found. Since we have architectural value (construction system), 

meaningful and documentary (history and intangibles), the type of intervention is intrusive, 

and the action to take into account the rehabilitation, where you select which building 

elements that are an asset or not the building, ensuring that it does not lose the associated 

values and that the community does not lose their memories and experiences.  

After this reflection, the main objective is to create a methodology of analysis and 

intervention, which allows us to see how to intervene in the traditional heritage, which is the 

procedure to follow and respect. Moreover including a maintenance plan to prevent the drop 

in vacant again. We use the architecture of the village of Agra in Vieira do Minho, Portugal 

considered and named village that curiously celebrates 25 years this appointment, 

specifically the building of the House of Escaleira. 
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INTRODUÇÃO  

 

Contextualização/Motivação  

Neste trabalho de investigação, O último suspiro da Arquitetura Tradicional tem como caso 

de estudo a casa da Escaleira presente na aldeia de Agra, em Vieira do Minho. O edifício 

está em estado de ruína, devido ao abandono rural, que apesar de não ser total, tem um 

impacto significativo na arquitetura local. Esse abandono rural surge devido à falta da 

agricultura, que era a principal “roda dentada” deste sistema rural. Assim surge a motivação, 

de valorizar e salvaguardar o património arquitetónico tradicional, de forma a solucionar o 

problema e melhorar a qualidade de vida dos habitantes que a frequentarem. Ou seja, como 

é que podemos reverter este abandono e dar-lhe um novo uso, que permita preservar e 

salvaguardar os valores deste objeto e da envolvente? A agricultura foi o grande motor do 

antigamente, qual será o novo uso? O que podemos fazer para tornar o que está abandonado 

em um produto de um novo desenvolvimento do lugar? Responder corretamente a estas 

questões é o que nos motiva. 

A resposta estrutura-se, sendo um tema que nos interessa, através do estudo deste tipo de 

lugares (aldeias com património similar), perceber os valores patrimoniais presentes e 

identificar os valores tangíveis e intangíveis que existam, tal como a metodologia adequada, 

para escolher o tipo de intervenção e ação a ser implementada, tendo em atenção os valores 

do edifício. 

 

Questão de Investigação  

A preservação e salvaguarda do património é um tema abordado nos dias de hoje, e discutido 

face a novas construções, no âmbito da sustentabilidade. Isto provoca boas intervenções e 

intervenções menos conseguidas, o que nos leva com esta investigação a criar uma 

metodologia de intervenção neste tipo de património.  
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Esta metodologia nasce para responder à questão de investigação como podemos proteger a 

arquitetura tradicional existente e simultaneamente dar qualidade de vida a quem a vai 

habitar? Para responder a esta questão temos de definir os objetivos que nos propomos a 

cumprir.  

Portanto os objetivos são três, que quando juntos se tornam em um ciclo metodológico, que 

pode ser utilizado posteriormente, nos casos de estudo em aldeias que tenham diagnóstico 

similar. Em primeiro lugar é tentar entender as causas do abandono, a desruralização do 

caso de estudo, de forma a chegar a um diagnóstico. Juntamente com o diagnóstico surge 

uma metodologia que segue determinados passos que devemos ter em consideração, como 

o estudo histórico e os levantamentos do edifício. De seguida surge um estudo e 

caraterização detalhada do edifício que nos permite identificar os valores presentes no 

mesmo. Esta caraterização exaustiva do edifício permite-nos ainda perceber o que devemos 

preservar e o que devemos abdicar, tornando assim mais fácil a identificação por que tipo de 

intervenção devemos optar. O tipo de intervenção leva-nos a um tipo de ação que está 

diretamente relacionada com os valores que foram identificados no objeto. Ao fazer este tipo 

de análise, também conseguimos incorporar um novo programa, mais correto e realista.  O 

segundo objetivo é compreender, utilizando os casos de referência, se essa metodologia 

utilizada vai de encontro com a que achamos mais correta, que preserva e valoriza o carácter 

da arquitetura tradicional. Sendo assim o terceiro objetivo a ser cumprido, é a reabilitação 

da casa da Escaleira (o edifício escolhido como exemplo de património arquitetónico da 

aldeia) seguindo a metodologia de intervenção em que acreditamos ser a mais adequada.  

 

Estado da Arte 

Todo este processo, acompanhado pelos respetivos professores e orientador, seguiu um 

esquema de trabalho muito ligada com o próprio local, tendo uma vivência “in loco” de 

todos os acontecimentos. Associando testemunhos de locais e de autoridades locais (que 

forneceram material bibliográfico), que comprovam e justificam o valor desta arquitetura.   

Para justificar e dar veracidade às respostas da questão de investigação temos material 

literário e fotográfico diversificado, de modo a ter diferentes opiniões a debater.  
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Assim temos fontes primárias (o objeto) e fontes secundárias que nos ajudam a entender e 

investigar. A nível histórico e reconhecimento do património de Vieira do Minho, temos os 

livros de Artur Gonçalves Fernandes, ROSSAS – Património Histórico e Religioso, e os 

livros de Luís Fontes e Ana Roriz.  

Para nos explicar o que é património arquitetónico tradicional e quais os valores que existem, 

em esquema de dicionário, temos o livro da Helena Barranha, a carta sobre o património 

construído vernáculo (ICOMOS, cidade do México, 17 a 23 de Outubro de 1999) e excertos 

de autores facultado pelo Professor Doutor Henrique Fabião, tais como, 1º Congresso do 

Património Construído Luso no Mundo – Cartas e Convenções Internacionais sobre o 

Património Arquitetónico Europeu, elaborado por Carlos Alho e António Reis Cabrita; e o 

artigo Declaration of Amsterdam, “Architecture d’Aujourd’hui”.   

A questão do abandono rural e do fenómeno da Desruralização é abordada no livro de 

Álvaro Domingues – Vida no Campo, onde podemos ver a sua opinião sobre este fenómeno, 

e que nos ajuda a entender o fenómeno e os motivos que o levaram a cabo.  

A metodologia foi apoiada pelos princípios de sustentabilidade na arquitetura vernacular em 

Portugal de Jorge Fernandes, Ricardo Mateus e de Luís Bragança, e sobretudo através da 

Carta sobre o património construído vernáculo (ICOMOS, cidade do México, 17 a 23 de 

Outubro de 1999). 

 

Metodologia 

Primeiro tentamos compreender que património estava presente no local, e perceber qual era 

a metodologia para o estudar corretamente. De seguida, foi feito um estudo de compreensão 

do lugar do caso de estudo, ou seja, foi estritamente necessário ir para o terreno analisar e 

estudar a arquitetura existente, os seus usos e funções, a sua materialidade, o seu sistema 

construtivo, o seu estado de conservação, a nível de objeto e a nível da aldeia, em diferentes 

escalas, para perceber se o conjunto rural era património, e se era, que património era.  

Desde conversas com os proprietários e habitantes vizinhos, a levantamentos rigorosos 

desenhados, o trabalho de campo exaustivo é necessário para a total compreensão do caso 
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de estudo. Existia um levantamento do existente, que tivemos conhecimento por parte dos 

proprietários, que estava bastante incompleto, com nenhuma informação construtiva, que foi 

acrescentada e analisada por nossa iniciativa. A atualização dos desenhos incorporou desde 

a adição do sistema construtivo, até ao desenho real das pedras com emparelhamento muito 

regular e cuidado. Levantamento das caixilharias caraterísticas do lugar, analisar as 

patologias e de materialidades. Por fim, um levantamento fotográfico extenso, para analisar 

e justificar o diagnóstico.  

Recorreu-se ainda à câmara municipal de Vieira do Minho e da junta de freguesia da vila de 

Rossas para recolher informação sobre a aldeia e a casa da Escaleira, relativamente à 

evolução, história e geografia, assim como o modo de vida do local, e dos seus recursos e 

do que é que eles viviam.  

Assim sendo, são necessários exemplos deste tipo de património arquitetónico tradicional, e 

seguir os mesmos passos de investigação, de forma a entender as potencialidades e qual a 

melhor forma de explorar os seus recursos, ou não, permitindo a fixação de população e a 

salvaguarda dos valores e do património.  

Todo este processo da investigação resulta em um trabalho prático que tem várias escalas, 

com uma estratégia da área rural total, e um programa mais incisivo para o objeto em estudo, 

até à criação do projeto arquitetónico, que se resume à reabilitação da casa da Escaleira, com 

um programa de turismo rural, de forma a recuperar e valorizar o desenvolvimento da aldeia 

de Agra. E um trabalho teórico que reporta, confronta e conclui todos os fatores e conceitos 

deste processo de investigação, que expõe todo o procedimento que pressupõe a utilização 

de um método de análise e investigação.   

 

Estrutura 

 A estrutura da presente dissertação é constituída por 3 capítulos com uma conclusão de 

resposta à questão de investigação.  

Em uma primeira etapa desta dissertação, apresenta-se um capítulo que desenvolve a 

diferença entre a arquitetura tradicional, popular, e vernacular, tendo como finalidade 
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perceber qual a que iremos estudar. Após perceber a diferença dos conceitos, avança-se para 

a análise dos valores que esse património tem, através da sua caraterização, dos instrumentos 

e atividades que existem e existiram na aldeia, e dos sistemas construtivos e lugar. Ainda 

neste capítulo aborda-se o abandono rural e as suas consequências, em formato de análise e 

diagnóstico para perceber, juntamente com toda a anterior informação, qual a metodologia 

de intervenção adequada.  

O segundo capítulo contempla os casos de referência que são dissecados através de um 

processo de análise e caraterização, identificação de valores e ações, e por fim, perceção da 

metodologia de intervenção utilizada, concluindo-se se é a mais correta.  

Fecha-se a dissertação com o caso de estudo, onde se preferiu dividir em duas escalas, ou 

seja, uma escala mais abrangente – a aldeia – e posteriormente é feito um “zoom” – casa da 

Escaleira. Em ambas as diferentes escalas, é feita uma análise e identificação do património, 

que sofre uma seleção do que deve permanecer e do que deve ser retirado. Perceber os 

valores é essencial para acertar qual a ação necessária de intervenção, ou seja, qual a 

metodologia de intervenção. Por fim, propor a intervenção justificada com todos os passos 

necessários para a metodologia que é adequada.  

O tema que é pertinente e viável mediante todos os acontecimentos sociais, económicos, 

culturais, turísticos, que se têm vindo a sentir nestes últimos tempos em território nacional.       
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1. DO PATRIMÓNIO VERNÁCULO AO TRADICIONAL 

  

 

Há uma necessidade em clarificar a diferença entre os conceitos – Arquitetura Popular, 

tradicional e vernacular, que à primeira vista parecem ter todos a mesma definição apenas 

com nomes diferentes. Assim, para também podermos contextualizar em que tipo de 

arquitetura o caso de estudo encaixa, existe a necessidade de explicar a diferença que existe 

entre elas.  

Antes de darmos a definição de cada termo, temos de perceber, que os mesmos sofreram 

alteração de noções ao longo do tempo, houve evoluções nas definições, e por isso é que ao 

interpretarmos o Inquérito à Arquitetura Popular em Portugal de 1955 reparamos que 

contém o mesmo conteúdo que o livro Arquitetura Tradicional Portuguesa de Ernesto Veiga 

de Oliveira. Com uma diferença de 50 anos, os conceitos ganharam outro significado.  

Atualmente, salvaguardando mesmo que daqui a 50 anos seja diferente, a arquitetura popular 

difere da tradicional e da vernacular, sendo que estes dois últimos são mais próximos, 

podendo estar inclusive interligadas no mesmo objeto.  

A arquitetura popular1 pode ser explicada como a arquitetura que é feita pelo povo e pelo 

seu próprio gosto,  

ao conjunto de construções que são fruto da arte de conceber e produzir espaços 

habitáveis ou funcionais que é próprio desse grupo social que chamamos 

comummente de povo. É a arquitectura do povo realizada por indivíduos 

pertencentes ao povo. E depois do Inquérito à Arquitectura Regional Portuguesa? 

Carta a Raul Lino, Rodrigo Ollero,  

 
 

 
1 Do latim populare-, «do povo», enquanto adjetivo – próprio do povo, feita para o povo, enquanto nome masculino – 
homem do povo, in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2019.  



 28 

dando o exemplo, pode ser um habitante que se acomoda em um lugar, onde constrói a sua 

habitação sem seguir a materialidade local, tradições, faz por próprio gosto e vontade.  

A arquitetura vernácula2, antípoda à arquitetura popular, no sentido do respeito pelo lugar. 

Ou seja, respeita-se o lugar no patamar da geografia, e da materialidade, como que aquele 

objeto só fizesse sentido naquele lugar e não em outro. Torna-se impercetível na paisagem 

natural,  

O património vernáculo é o meio tradicional e natural pelo qual as comunidades 

criam o seu habitat. Resulta de um processo evolutivo que inclui, necessariamente, 

alterações e uma adaptação constante em resposta aos constrangimentos sociais e 

ambientais. Carta sobre o Património Construído Vernáculo, ICOMOS, Cidade do 

México, 17 a 23 de Outubro de 1999.  

É neste ponto que a arquitetura vernacular se pode emparelhar com a arquitetura tradicional.  

A arquitetura tradicional3 por sua vez necessita de conhecimento, de tradição,  

é, portanto, aquela cuja matriz projectual foi objecto de elaborado estudo 
conceptual num determinado contexto cultural no sentido mais abrangente – 

técnico, funcional, formal, espacial, de contextualização, etc. – tendo atingido 

elevado nível de realização que, ao materializar-se, mantém a qualidade. E depois 

do Inquérito à Arquitectura Regional Portuguesa? Carta a Raul Lino, Rodrigo Ollero,   

Ela pode ser associada com a arquitetura vernácula porque existe inúmeros casos que, a 

arquitetura revela conhecimento erudito de construção, por exemplo, os conhecimentos dos 

sistemas construtivos romanos foram replicados em praticamente toda a europa, como uma 

imposição ao lugar onde está a ser inserida. Não havia uma preocupação ao lugar, nem à 

materialidade por vezes, tinha de respeitar os valores que vinham de Roma e não os que 

existiam in loco. Esse conhecimento foi utilizado pelos locais que construíram as suas 

habitações com as noções e o conhecimento dos romanos.  

 
2 Do latim vernaculu-, «escravo nascido em casa», enquanto adjetivo – próprio do país ou da região a que pertence, 
enquanto nome masculino – língua própria de um país ou de uma região, in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa 
[em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2019.  
3 Do latim traditione-, «tradição», enquanto adjetivo – que diz respeito à tradição, in Dicionário infopédia da Língua 
Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2019.  
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Subtilmente podemos dizer então que a arquitetura vernácula é a arquitetura própria do lugar, 

a arquitetura tradicional necessita de passagem de testemunho e a arquitetura popular é 

construída pelo povo somente com o seu próprio gosto.  

 

 

1.1 O património arquitetónico tradicional 

 

 

Aos arquitectos compete, se tal lhes for permitido, preservar património tanto como 

criá-lo; sempre assim aconteceu – com ou sem arquitectos. No que à História 

pertence, que o façam com rigor intransigente, afastando a tentação de deixar 

alguma assinatura por demais perceptível; para tal existe o campo vasto do que se 

vai construindo nos novos territórios (na condição de não comprometer o tecido, 

mais compacto ou menos, que a junção de casas consente). [Siza, Álvaro. 2009. 

Textos, p. 324] 

 

Do latim “patrimonium”, este nome masculino, caracteriza-se como sendo um bem, ou 

conjunto de bens, de natureza material ou imaterial, de reconhecido interesse, cultural, 

arquitetónico, histórico, entre outros, que são transmitidos por herança, de geração em 

geração.  

Como é natural, ao longo do tempo, a definição de património foi evoluindo, acrescentando 

material escrito, de forma a melhor compreender e ajustar o conceito à sociedade, sendo que, 

O património, sob todas as suas formas, deverá ser preservado, valorizado e 

transmitido às gerações futuras enquanto testemunho da experiência e das 

aspirações humanas, de forma a fomentar a criatividade em toda a sua diversidade 
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e a inspirar um diálogo genuíno entre as culturas.” [(UNESCO (2001) Declaração 

Universal sobre a Diversidade Cultural, Artigo 7.º) Barranha, Helena. 2016:27].  

Podemos dizer que o património é, metaforicamente, quase que um museu, palpável ou não, 

através de todos os nossos sentidos sensoriais, que demonstram a identidade, os diversos 

tipos de património, quer seja arquitetónico, cultural, material, industrial, vernáculo, 

arqueológico, paisagístico, urbano, entre outras.  

Se pegarmos na afirmação anterior, e lhe associarmos algum pleonasmo, é quase como 

pegarmos na palavra “património” e o inserirmos num ciclo vicioso, em que, o património é 

a comunicação dos tempos, que nos transmite memória de um determinado elemento, e que 

faz com que esse tenha identidade. 

Contudo temos presente, que património está muito associado a dois conceitos: Memória4 e 

Identidade5. A memória porque vemos sempre o património como um objeto ou algo 

intangível que nos lembra, recorda, faz perceber o que existiu, as recordações que nos 

transmite. Estas recordações criam uma identidade característica do local ou tradição a que 

estão associadas.  

Mas como podemos definir património? Que tipos existem?  

Sabemos também que existem princípios e valores que ajudam e permitem identificar o 

património, os mesmo que salvaguardam todo o património identificado, e justificam a sua 

classificação.  

 
4 Do latim “memoria”, nome feminino, é uma função geral de conservação ou experiência anterior, que se manifesta por 
hábitos ou por lembranças, tomada de consciência do passado como tal, ou seja, uma lembrança, ou recordação; in 
Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2018.  
5 Do latim escolástico “identitāte”, nome feminino, segundo o dicionário é um conjunto de caraterísticas essências e 
distintivas de alguém de um grupo ou de alguma coisa; in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: 
Porto Editora, 2003-2018. Segundo Helena Barranha, que tem no seu livro “Património Cultural, conceito e critérios 
fundamentais” presente na página 44, “Identidade: entende-se como a referência colectiva englobando, quer os valores 
actuais que emanam de uma comunidade, quer os valores autênticos do passado.” In Carta de Cracóvia. 2000  



 31 

Com tantos “ramos” possíveis, surgem diversos patrimónios, sendo que, primeiramente este 

se subdivide em dois, o património cultural6 e o património natural7. Continuando a 

dissecação da estrutura que envolve o património, em esquema, percebemos que após a 

divisão em dois, o património cultural é constituído por património construído ou imóvel, 

por património móvel e por património imaterial.  

O património construído engloba o património arquitetónico, vernáculo, industrial, 

arqueológico, paisagístico e urbano. Direcionando para o tema desta dissertação, percebe-se 

que ele se encaixa no património construído, mais concretamente no arquitetónico. Sendo o 

património arquitetónico um tipo pertencente ao património construído, é necessário 

contextualizar o seu significado, ou seja, este património construído é, 

 

Em termos de uma conceptualização mais alargada considera-se como bens 

materiais imóveis, ou como património cultural construído, as estruturas criadas e 

implantadas pelo homem – ou que o homem produziu, transformando a natureza - 

dotadas de valor de testemunho histórico, artístico e técnico. Pode tratar-se de 

estruturas isoladas ou em conjunto. Podem deter uma finalidade imediata, 

relacionada com a vida material do homem. Como podem também deter uma 

finalidade mediata e essencialmente simbólica, relacionando-se com a vida 

espiritual das comunidades.  [Pereira, P. (1997) Os conceitos operativos. In: Intervenções 

no Património 1995-2000, p. 29.) Barranha, Helena. 2016:31], 

O património cultural construído, genericamente e resumidamente, tem a intervenção do 

homem com a finalidade de uso próprio ou prazer, a qual tem valor histórico, artístico e 

construtivo, reconhecido pela sociedade. Com isto é essencial, e um ‘dever’ do arquiteto, 

preservar e salvaguardar este património. Dentro desta área dos imóveis, a investigação 

 
6 O património cultural constitui um conjunto de recursos herdados do passado que as pessoas identificam, 
independentemente do regime de propriedade dos bens, como reflexo e expressão dos seus valores, crenças, saberes e 
tradições em permanente evolução. Inclui todos os aspectos do meio ambiente resultantes da interacção entre as pessoas 
e os lugares, através do tempo.  Conselho da Europa. 2005. Convenção de Faro, Artigo 2.º. 
7  Património natural: conjunto dos valores naturais com reconhecido interesse natural ou paisagístico, nomeadamente 
do ponto de vista científico […] e estético. Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho, Artigo 3.º - Definições. 
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encaixa no âmbito do património arquitetónico, sabendo que a arquitetura tradicional nele 

se insere,  

Por património arquitectónico entende-se [...] o conjunto das estruturas físicas (os 

edifícios ou estruturas construídas e seus componentes, os núcleos urbanos e seus 

componentes, as paisagens e seus componentes) às quais determinado indivíduo, 

comunidade ou organização reconhece, num dado momento histórico, interesse 

cultural e ou civilizacional, independentemente da natureza dos valores em que esse 

interesse radique, designadamente: valor arquitectónico (artístico, construtivo, 

funcional), valor histórico ou documental, valor simbólico e valor identitário. [IHRU, 

IGESPAR. 2010. Património Arquitectónico – Geral. Kits património n.o 1,versão 2.0, p. 8 

[adaptado]. Barranha, Helena. 2016:35,36]. 

Ora, como já foi dito anteriormente, para se perceber o que é património ou não, existem 

valores. Tais valores refletem o necessário para se pronunciar, se um imóvel ou móvel, é 

considerado património ou não, sendo que este processo de seleção está presente na Carta 

de Cracóvia8 em 2000.  

Assim, também se pode acrescentar e enriquecer o conceito de património arquitetónico, no 

plano dos valores, aqueles que estão em causa e que se enumeram como históricos, 

paleontológicos, arqueológicos, arquitetónicos, linguísticos, documentais, artísticos, 

etnográficos, científicos, sociais, industriais ou técnicos, e que têm como base a memória, 

antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, singularidade, exemplaridade e 

integridade.  Por exemplo, o valor arquitetónico é justificado pelo sistema construtivo 

 
8 Actuando no espírito da Carta de Veneza (1964), tendo em conta as recomendações internacionais e motivados pelo 
processo da unificação europeia, na entrada do novo milénio, os signatários da presente Carta estão conscientes de viver 
um tempo no qual as identidades, num contexto cada vez mais amplo, se tomam mais distintas e singulares. A Europa 
actual caracteriza-se pela diversidade cultural e, assim, pela pluralidade de valores fundamentais associados ao 
património móvel, imóvel e intelectual, o que implica diferentes significados que originam conflitos de interesse. Esta 
situação requer de todos os responsáveis pela salvaguarda do património cultural uma maior atenção aos problemas e às 
decisões a serem tomadas na prossecução dos seus objectivos. Cada comunidade, tendo em conta a sua memória colectiva 
e consciente do seu passado, é responsável, quer pela identificação, quer pela gestão do seu património.Os monumentos, 
considerados como elementos individuais desse património, possuem valores que se alteram com o tempo. Esta alteração 
de valores, que podemos identificar em cada monumento é, afinal, uma das características do património, ao longo da 
História. Através deste processo de mudança de valores, cada comunidade desenvolve uma consciência e um conhecimento 
da necessidade de preservar os bens culturais construídos, pois eles são portadores dos seus próprios valores patrimoniais 
comuns. Este processo não pode ser objecto de uma definição redutora. Apenas se pode indicar o modo segundo o qual 
pode ser identificado. Os instrumentos e os métodos utilizados para uma correcta preservação do património devem 
adaptar-se às situações concretas, que são evolutivas, sujeitas a um processo de contínua mudança.O contexto particular 
de escolha destes valores requer a elaboração de um projecto de conservação e a tomada de uma série de decisões que 
constituem o projecto de restauro, de acordo com critérios técnicos e organizativos apropriados.  Carta de Cracóvia. 2000. 
Preâmbulo  
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presente no edifício, materialidade, tipo 

de aparelho da pedra (figura 1), as 

funções e os espaços interiores, a sua 

distribuição espacial, a sua inserção no 

território. O valor documental é 

enumerado através dos aspetos artísticos 

e estéticos que enriquecem o edifício, 

com a presença de colunas com capiteis, 

ou então objetos como um relógio de sol 

(figura 3) que tem uma conexão de riqueza 

para a altura, assim como a presença de fontes em pedra com caricaturas desenhadas (figura 

2). O valor significativo é a autenticidade do objeto no lugar, a memória, exemplaridade e 

integridade do caso de estudo.    

Segundo Barranha (2016), é necessário existir uma continuidade no património, para que 

toda a herança não seja fragmentada nem esquecida, e  

A identificação e a valorização do património é, assim, um processo relacionado 

com a seleção de valores. [Barranha, Helena. 2016:26]. 

Posteriormente a esta identificação dos valores, existe 

vários tipos de ações (do intrusivo à não intervenção) 

para a intervenção9 sendo que cada tipo tem uma 

finalidade diferente, que também se relaciona 

diretamente com os valores associados a determinado 

património. Contudo, antes das ações temos uma 

análise detalhada ao objeto através dos levantamentos 

históricos, fotográficos, levantamento desenhado, e 

outros meios que clarifiquem o estudo e a investigação. 

Os levantamentos históricos partem de uma procura de 

material bibliográfico que nos permite, ou ajude, a 

 
9 “Intervenção significa qualquer actividade susceptível de causar perturbações ou alterações num lugar ou na sua 
construção. A intervenção inclui escavações arqueológicas, investigação invasiva de estruturas construídas e qualquer 
intervenção para fins de conservação.” [ICOMOS (1993-2010) New Zealand Charter for the Conservation of Places of 
Cultural Heritage Value, Definitions (trad.). Barranha, Helena. 2016:73]. 

Figura 1 – Imagem representativa do aparelho de pedra.                      
Autor: Imagem própria [03/11/18_15:57] 

Figura 2 – Imagem representativa da caricatura 
em pedra.         
Autor: Imagem própria [05/11/18_11:00] 
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identificar valores e a descobrir a história do património em causa. O levantamento 

fotográfico e desenhado permite-nos criar uma ligação com o património, com o objeto que 

nos permitirá ter um conhecimento do próprio inigualável, consentindo segredos 

impercetíveis ao primeiro olhar.   

Após isto, temos tipos de ação que têm níveis distintos de intervenção. Desde o muito 

interventivo à intervenção mínima e até mesmo, se assim se justificar, à não intervenção, 

isto depende dos valores que estão associados ao património, eles definem que tipo de 

intervenção, ou qual é a intervenção mais acertada, que deve ser efetuada, assim como a 

ação que deve ser levada a cabo. A não intervenção e a intervenção mínima, têm diferenças, 

apesar de parecerem ter a mesma finalidade. A intervenção mínima passa por,  

“Fazer apenas tanto quanto seja necessário e tão pouco quanto seja possível. 

Qualquer intervenção deve ser cautelosa. O alcance e a profundidade de qualquer 

intervenção devem ser minimizados. Utilizar métodos de reparação experimentados 

e evitar tratamentos que possam danificar os materiais históricos e o seu significado 

cultural; as reparações devem ser executadas utilizando o mínimo possível de meios 

invasivos.” [ICOMOS-ISC20C (2011) Documento de Madrid - Critérios para a 

Conservação do Património Arquitectónico do Século XX, Ponto 5.1. Barranha, Helena. 

2016:74].  

Figura 3 – Imagem à esquerda – Exemplar de uma coluna;                           Imagem à direita – Ilustrativa do relógio de sol e coluna.        
Autor: Imagens próprias [05/11/18_10:44] e [03/11/18_15:57]        
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Ou seja, é uma intervenção que tende a atingir os objetivos funcionais propostos com a 

menor intervenção física possível sem perder os valores patrimoniais. A não intervenção,  

significa optar por não levar a cabo qualquer actividade que possa causar perturbações ou 

alterações num lugar ou na sua construção. [ICOMOS (1993-2010) New Zealand Charter 

for the Conservation of Places of Cultural Heritage Value, “Definitions” [trad.]. Barranha, 

Helena. 2016:75]. 

Neste caso serve de exemplo os tipos de ação como a manutenção e preservação. Assim 

sendo os tipos de ação possíveis de intervenção no património arquitetónico tradicional,   

 . Manutenção e Preservação,  

… significa protecção e cuidados regulares e continuados de forma a prevenir a 

deterioração de um lugar, preservando o seu valor cultural e patrimonial. 

[ICOMOS (1993-2010) New Zealand Charter for the Conservation of Places of 

Cultural Heritage Value, Definitions [trad.]. Barranha, Helena. 2016:81].  

 

Este é um tipo de ação que tem de ser efetuado regularmente, para não deixar que o 

património fique em estado de ruína. Este também é tarefa de toda a comunidade, de forma 

a salvaguardar o património e prolongar ao máximo o seu período de vida útil. Existem 

também planos de manutenção que estabelecem medidas preventivas de forma a conservar 

o património, tais como:  

 . Consolidação e estabilização, que pode ser confundida com a conservação pois são 

similares, e inclusive por vezes são tipos de ações que se unem em intervenção.  

Os elementos significativos devem reparar-se ou restaurar-se, mais que substituir-

se. É preferível estabilizar, consolidar e conservar elementos significativos a 

substituí-los. Quando possível, os materiais de substituição utilizados deverão ser 

semelhantes aos originais, mas marcados ou datados para distingui-los. [ICOMOS-

ISC20C (2011) Documento de Madrid - Critérios para a Conservação do 

Património Arquitectónico do Século XX, Ponto 7.1. Barranha, Helena. 2016:84]. 
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Quando técnicas tradicionais já estão em declínio ou não existe mão de obra para as efetuar, 

opta-se por consolidar com técnicas mais recentes a construção sem comprometer o valor 

patrimonial. A consolidação consequentemente “provoca” a estabilização, a retardação do 

processo de degradação, ou seja a conservação,  

 

 . Conservação,  

significa todos os processos ligados à compreensão e ao cuidado de um lugar, de 

modo a salvaguardar o seu valor cultural e patrimonial. A conservação é baseada 

no respeito pela materialidade, pelas associações, pelos significados e pelo uso do 

lugar. Exige uma abordagem cautelosa no sentido de se fazer todos os trabalhos 

necessários, mas tão poucos quanto possível, mantendo a autenticidade e a 

integridade e garantindo que o lugar e os seus valores são transmitidos às gerações 

futuras. [ICOMOS (1993-2010), New Zealand Charter for the Conservation of 

Places of Cultural Heritage Value, Definitions [trad.]. Barranha, Helena. 2016:76]. 

 

Resumidamente, a conservação é o respeito pelo significado da identidade do património, 

assim como dos valores que estão nele presente. Existe ainda a conservação integrada, que 

segue ideais que a estruturam, desde já tem uma atenção e cuidado na proteção do património 

arquitetónico, propondo programas de restauro e manutenção do património, de forma à sua 

conservação, promoção e valorização. A conservação preventiva, onde todas as ações são 

para evitar ou reduzir deteriorações. São indiretas pois não interferem com a materialidade 

e elementos construtivos dos bens ou objetos. Por fim, o plano de conservação resume-se 

a preâmbulo ou descrição da história, do valor cultural e arquitetónico, da construção, do 

lugar e da sua inserção, para definir quais as estratégias de conservação a ser realizadas.  
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 . Reabilitação, revitalização e renovação,  

“É importante integrar os monumentos, conjuntos e sítios na vida social e, para tal, 

conferir-lhes uma nova função, no contexto das actividades e dos requisitos actuais 

(revitalização), e adaptá-los criteriosamente às necessidades do nosso tempo 

(reabilitação). Uma boa razão para restaurar e reabilitar o património 

arquitectónico reside nas vantagens desta opção, a nível económico: optimização 

de terrenos, infra-estruturas e materiais e, consequentemente, poupança de energia. 

É altamente desejável que os instrumentos legais de planeamento sejam revistos e 

completados, de modo a desencorajar a sobreocupação dos lotes e a promover a 

reabilitação mais do que a renovação (precedida de demolições).” [Council of 

Europe (1976) Resolution (76) 28 concerning the Adaptation of Laws and 

Regulations to the Requirements of Integrated Conservation of the Architectural 

Heritage, II. Principles of integrated conservation policy, III. National integrated 

conservation policies [trad. e adaptado]. Barranha, Helena. 2016:85]. 

Ou seja, a reabilitação que é tão abordada e falada, é a ação que mantem os valores que estão 

empregues no objeto ou conjunto de objetos, adaptando-os à contemporaneidade dos dias de 

hoje, dando assim o conforto necessário ao património para ser vivenciado. Este será o tipo 

de ação que iremos abordar, mediante os valores identificados (valor arquitetónico, 

significativo, documental) no objeto a que nos propusemos a trabalhar.  

Concluindo, o património tradicional, tem valores arquitetónicos (sistema construtivo), 

documental, e significativo (objetos trabalhados à mão), que são reforçados pela memória, 

autenticidade, exemplaridade e pela integridade no lugar. Verificamos após a análise aos 

valores, que maioritariamente o tipo de intervenção é intrusiva, completada por uma ação de 

reabilitação. Como o património tradicional, devido a fatores que transcendem a arquitetura, 

está debilitado, em colapso, com os valores a perderem-se, necessita de uma intervenção 

mais rigorosa e profunda. Por esse mesmo motivo, o tipo de intervenção que se adequa é a 

reabilitação, pois esta permite manter os valores existente e associar contemporaneidade ao 

objeto.   
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1.2 Património Tradicional e as Casas Serranas 

 

Antes de abordarmos o abandono rural e as consequências, desse fator, temos de analisar e 

estudar as principais caraterísticas do mundo rural, as atividades (agricultura, pecuária, …) 

presente normalmente nestes lugares, os instrumentos disponíveis, os seus sistemas 

construtivos e analisar o próprio lugar.  

 

1.2.1 Caraterização 

 

Nesse passado a vida no campo era a imagem do Paraíso e do bom povo 

sábio, pobre mas honesto, que vivia na sua simplicidade, alegria, em 

comunhão com a Natureza e oração com os deuses. [A vida no campo, 

Equações de Arquitetura. Dafne Editora. Domingues, Álvaro, 2011:16)] 

Hoje em dia caraterizar o mundo rural torna-se mais fácil, pois podemos através da atividade 

agroalimentar, retratar as vivências da região. Já não é o único motivo da sua existência, 

atualmente já existem outras atividades económicas, que acreditam no potencial destes 

lugares, ligadas ao turismo, ao património e ao ambiente. Estes locais interiores estão a 

ganhar potencial merecido em comparação às cidades, mas sempre no registo de 

complemento à cidade. Como espécie de fuga da cidade e de todo o seu tráfego a todos os 

níveis. Mas esta ideia que é associada às aldeias e ao mundo rural não é a verdadeira ideia 

dos primórdios destes mundos. Houve uma adaptação do conceito e da visão das aldeias e 

das regiões interiores nos dias de hoje. Mas será esta nova visão a correta e a ideal? Para 

responder a esta questão temos de conhecer o mundo rural de ontem, para perceber o de hoje 

e para antever o do futuro.  

Sabemos claramente que o mundo rural de ontem vivia essencialmente da agricultura e do 

que a terra lhes poderia dar. Toda a aldeia se sustentava através do que a terra fornecia.  
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Independentemente da dimensão do núcleo rural, quando se tratava de terras e da sua 

propriedade, existiam sempre terras que pertenciam às famílias ricas, famílias essas que 

tinham caseiros que trabalhavam para eles a troco de abrigo e/ou comida. As famílias ricas, 

tinham na maioria das vezes mais que uma propriedade, em diferentes localidades. Os 

caseiros, alcunha que obtiveram os trabalhadores que cultivavam as terras propriedade dos 

ricos, habitavam uma pequena casa e trabalhavam arduamente as terras para ganhar, na 

maioria das vezes, as refeições do dia. Também havia caseiros que tinham, paredes meias 

como dizem os populares, um pequeno terreno de cultivo próprio com dimensões reduzidas, 

que dividiam em parcelas para lhes permitir cultivar a maior variedade de produtos. 

Utilizavam o sistema de afolhamento bienal, que era o mais utilizado em Portugal, e consistia 

na simples divisão dos terrenos em duas parcelas, sendo uma delas exaustivamente cultivada 

enquanto que a outra se encontrava em total repouso. Na próxima época de cultivo invertia-

se essas mesmas parcelas, de forma a ter sempre terrenos férteis.  

Ainda por cima os camponeses eram proprietários de terra que, mais do que 

capital e meio de produção, era sobretudo meio de subsistência. As relações 

de classe matizavam-se em códigos de honra, respeito, laços de família e 

vizinhança, favores, raiva ... [A vida no campo, Equações de Arquitetura. Dafne 

Editora. Domingues, Álvaro, 2011:21)] 

Havia uma área de floresta da aldeia, onde não havia diferenças entre ricos e camponeses, 

titulado de baldios. Aqui era o terreno de todos, que todos cuidavam, que os servia com 

madeira, nascente de água, área de pastagem do gado. Como forma de sustento, toda a gente 

tinha gado para efetuar trocas ou para consumo próprio. O pagamento dos serviços prestados 

ou de alguma compra era feita muitas vezes através de troca de gado, saldando assim a dívida 

que tinham. Ou seja, a “moeda rural” antigamente era a troca de animais ou o empréstimo 

dos mesmos para efetuar trabalhos no campo.   

O porquê a aldeia se implantar em certos locais, perceber as técnicas e os sistemas utilizados 

pelos populares na produção das terras, é importante entender para nos ajudar a perceber 

certos pormenores na arquitetura muito singulares.  
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1.2.2 Instrumentos e atividades 

 

Estes sistemas só eram possíveis de cultivar porque os populares tinham instrumentos para 

todos os tipos de processos de cultivo.  

A enxada e a foice são os instrumentos mais usados e que quando questionamos os populares 

são os primeiros que eles referenciam. Contudo percebe-se que a utilização dos instrumentos 

e a sua escolha varia de região para região, consoante as dificuldades encontradas no terreno 

e o que o mesmo permite, juntamente com os fatores climáticos, que se cultive.  

Também os instrumentos agrícolas sofreram evolução em função dos tempos, basta 

olharmos para a história e percebemos que só no século XVIII houve a alteração da madeira 

pelo metal nos instrumentos. Muitos deles necessitavam da utilização de cabeças de gado 

para deles tirar proveito, como por exemplo o arado.  

Entretanto com a evolução tecnológica já temos instrumentos, inspirados nos anteriores, 

adaptados com motores de combustão. Por exemplo, ainda existe os arados, contudo mais 

sofisticado e atualmente já não é necessário animais para o puxar, mas sim um trator agrícola.    

Até aqui percebemos a adaptação à contemporaneidade dos instrumentos sem nunca perder 

os seus valores funcionais.   

As principais culturas na região do Norte, que como já foi dito depende dos fatores 

climáticos e do relevo, são o milho, o trigo, o centeio, a aveia, o vinho e a produção de azeite, 

para além das batatas e feijão e culturas de pequena produção. Assim, existem duas 

produções de cultura possíveis, uma de grande dimensão (milho, trigo, ...) e outra de pequena 

dimensão (batatas, feijões, ...) que é de consumo próprio.  

Identicamente para consumo próprio eram as árvores de fruto como as cerejeiras, macieiras, 

pereiras, entre outras.  
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A nível da pecuária os produtos que eles produziam e criavam era em função do existente, 

ou seja, era muito há base de carnes, por exemplo, aves, bovinos, caprinos, ovinos e por fim 

suínos.   

As atividades artesanais eram muito comuns nas regiões do Norte, funcionavam 

analogicamente como a indústria do mundo rural. Era o complemento da pecuária e da 

agricultura, ou seja, a produção de lã e de vestuário através da mesma, ou então os moinhos 

para a produção de farinha (moendo o trigo) para a produção de pão, ou ainda o lagar do 

azeite.  

Desta indústria rural muitas vezes saía o ganho pão extra, pois os populares iam vender os 

produtos para as feiras locais, vendiam camisolas de lã, ou o resultado da produção de azeite, 

queijos ou até mesmo cabeças de gado. 

 

 

1.2.3 Sistemas Construtivos e o Lugar 

 

Os condicionalismos de cada região materializaram-se em modos de construir 

ímpares e díspares entre si. Em comum têm o facto de serem evoluções 

parcimoniosas, aprimoradas empiricamente ao longo de gerações. in Princípios 

de sustentabilidade na Arquitetura Vernacular em Portugal, texto de Jorge 

Fernandes, Ricardo Mateus e Luís Bragança, Coimbra 2012.  

 

A arquitetura vernacular tradicional é um caso de referência a nível do sistema construtivo 

para a contemporaneidade, que é analisada e por vezes é reinserida. Esta arquitetura, que é 

aprimorada de geração em geração, acompanhando a evolução dos materiais, e repetidas 

imensas vezes, é um exemplo de que com poucos recursos que existiam na altura, era 
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possível mesmo assim criar arte. Exemplo de criar uma identidade própria através de uma 

construção intrínseca ao lugar.  

Na história da arquitetura, com o surgimento da Revolução industrial as habitações 

tradicionais foram “trocadas” pelos bairros operários, que já tinham uns sistemas 

construtivos mais evoluídos e incomparáveis à arquitetura tradicional. Hoje sabemos que a 

arquitetura vernacular é uma arquitetura sustentável, no que toca à sua construção, pois só 

dependia do equilíbrio dele com o meio ambiente.  

A arquitetura vernacular seguia um conceito romano do Genius Loci, pois a sua implantação 

era crucialmente estudada pela população para o bem estar de todos, e para que houvesse a 

organização territorial dividida em áreas de habitação, produção, florestal, ... esta adaptação 

da arquitetura ao local denota-se na utilização dos materiais e das técnicas de cada local, a 

fatores climáticos e até mesmo à atividade económica das famílias presentes.  

Assim, o lugar, a ocupação do solo é influenciada por vários fatores orográficos, climáticos, 

sociais, que procuram o bem da comunidade. Por exemplo, a implantação da aldeia é em 

função das rotações solares, e da trajetória dos ventos, para ter o máximo de ganhos solares 

para combater os invernos mais rigorosos. No nosso caso de estudo, segundo fontes 

históricas, está assente numa zona de rocha, de forma a tirar o máximo proveito do terreno 

fértil.  

Mas reduzindo a escala, indo mais próxima das edificações, percebemos logo, que a 

diferenciação das arquiteturas se inicia desde logo pela cobertura. Nas zonas mais norte e 

interior, a arquitetura vernacular tem caraterísticas muito próprias, que eram as coberturas 

em colmo. Estas surgiram de forma a que, durante o inverno, houvesse uma redução das 

perdas de calor. Ao contrário, nas zonas beirãs e sul, para a captação de ganhos solares, 

criaram varandas a sul e poente.  

Na nossa zona de estudo, para além destas caraterísticas, ainda possui, outros pormenores, 

como o caso de ter logo abaixo as cortes de gado, e as lareiras no interior da cozinha, mas 

sem chaminés, ou seja, o fumo espalhava-se na divisão. Tudo isto influencia o sistema 

construtivo e o organograma da habitação. Presente numa zona de pedra granítica, grande 

parte da aldeia tem uma construção inspirada em modelos eruditos, com um assentamento 
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de alvenaria de pedra aparelhada, denota-se um conhecimento para lá dos habitantes locais, 

com a cobertura em madeira de carvalho sem sistema de asnas.  

Conclui-se que a arquitetura tradicional necessita de se adaptar, de forma a dar resposta a 

novas atividades e programas, como é exemplo o turismo. É também motivo de estudo por 

princípios de sustentabilidade, simplicidade e pragmatismo. Por todos estes motivos é tão 

importante a reabilitação deste património vernacular tradicional.   

 

 

1.3 O abandono do rural e as suas consequências – Desruralização  

 

Após termos falado no capítulo anterior das atividades, e de ter caraterizado as suas 

habitações e arquitetura, queremos perceber o que levou ao seu abandono.  

Neste capítulo abordaremos as principais causas de abandono destes meios rurais, e as 

consequências que tiveram no conjunto rural.  

Este ponto ajudará a percebermos e definirmos que tipo de programa devemos evitar ou 

incorporar no nosso caso de estudo.  

 

1.3.1 Emigração e envelhecimento  

 

É curioso este sentir, e é tão idêntico a muitos que hoje se exprimem a 

propósito de outras barragens físicas e mentais. O que não se entende muito 

bem é a nobre pobreza, porque a pobreza nunca é nobre, é pobre, apesar da 

suposta dignidade do viver em comum partilhando lameiros e vezeiras. O 

bom povo era pobre, às vezes mesmo miserável, e emigrava em massa para 
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o brasil, para outras Américas, para a Europa ou para o outro mundo. [A 

vida no campo, Equações de Arquitetura. Dafne Editora. Domingues, Álvaro, 

2011:18)] 

Podemos ousar dizer que somos um país de emigrantes no sentido em que desde muito cedo 

na história, saímos do nosso país à procura do mundo, ou seja, desde os descobrimentos que 

somos emigrantes, e no séc. XX é onde temos a maior vaga de emigração portuguesa. Uma 

das principais causas e onde surgiu o maior fluxo de emigração foi após a 2º Guerra Mundial.  

Sabemos que o primeiro destino preferencial dos portugueses era o Brasil, mas com o final 

da 2º Guerra Mundial, o destino alterou-se e passou a ser a Europa o sonho dos portugueses. 

Mas porque é que surge a mudança de rota?  

A esta pergunta surge a resposta composta por diversos fatores, sendo o principal a situação 

de miséria e fome que se tinha na altura. 

Só a fome podia quebrar tais amarras, empurrando, levando a começar a 

vida noutra terra ou noutro país. [A vida no campo, Equações de Arquitetura. 

Dafne Editora. Domingues, Álvaro, 2011:21)] 

Pode parecer contraditório, quando no capítulo anterior lemos que nas aldeias, cultivavam 

para consumo próprio e para os seus caseiros, mas a realidade é que essa produção era 

maioritariamente para os donos dos terrenos, que tinham poder de praticamente todos os 

terrenos férteis da aldeia, sobrando muitíssimo pouco para os trabalhadores.  E para além de 

terem pouco terreno fértil, não tinham capacidade monetária e de bens materiais para 

cultivar. Assim surge a necessidade de as famílias procurarem soluções que passam por 

emigrar para os países da europa, optando pela construção civil, a mão de obra mais 

procurada para “erguer” as cidades que tinham sofrido a guerra e dos seus bombardeamentos 

aéreos (Silva M. N., Redes de emigração económica clandestina com destino a França, entre 

1960 e 1974, 2009, p.49). 

Outro fator que motivou a emigração foi a guerra colonial em África, onde muitos militares 

criaram laços familiares por essas terras, onde permaneceram após o serviço militar. 

Também existia, em menor número, ex-militares que levaram as suas famílias de Portugal 

para Angola e Moçambique, de forma a fugir às dificuldades sentidas no campo.  
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Como podemos assim perceber, as aldeias ficaram com os extremos das idades, ou seja, as 

crianças (as que haviam) e as pessoas idosas, pequenas populações que não foram 

rejuvenescidas. Isto provocou o abandono da aldeia, com o passar do tempo, e nota-se mais 

esse acontecimento quando as famílias que estavam em Portugal faleceram, e os seus 

familiares já não têm motivo para cá voltar.  

Dado interessante, é que a maioria dos emigrantes, com esta mentalidade, não procura 

investir nas suas origens, mas sim nas cidades ou grandes vilas. São mais qualificadas. Têm 

mais recursos informativos e educativos, o que os motiva a outros caminhos que não 

reabilitar os espaços onde cresceram.  

A miragem do bucolismo e dos paraísos perdidos é mais de quem está no 

exterior (do tal interior) e pensa que o rural e Natureza são lugares para 

passar férias. [A vida no campo, Equações de Arquitetura. Dafne Editora. 

Domingues, Álvaro, 2011:22)] 

Chegamos assim à conclusão, e que é a realidade da atualidade, que nestes conjuntos rurais 

o que é visível é a presença de população com idade avançada. E como não há uma renovação 

de gerações, estas aldeias acabam em abandono, levando-as a um estado de ruína. O que 

ontem tinha vida hoje está em ruína.   

 

1.3.2 Abandono das atividades tradicionais 

 

 
Como se tem vindo a notar, por vários fatores abordados em capítulos anteriores, o abandono 

das atividades tradicionais, também levam ao abandono da aldeia. A vida no campo nunca 

foi fácil! Em geral, quem vivia do campo, dele dependia (Costa, História Económica de 

Portugal 1143 – 2010, 2011, p.52). Imaginemos que bastava um ano mau de produção para 

a família passar fome durante o ano posterior. Era muito complicado se não houvesse 

produção, minimamente considerável. Obviamente depois o espirito de comunidade ajudava 

a que se dividisse “o mal pelas aldeias”, tal como diziam os locais, em jeito de provérbio. 
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Também foram estes fenómenos que levaram as pessoas a abandonarem os campos há 

procura de uma vida não tão dura e escrava da terra. A falta de condições de vida associada 

à incerteza de um ano de produção, levou a que a população procurasse outras fontes de 

rendimento, que lhes garantir-se melhores condições de vida e sustento. 

Existiram, para além da procura de uma vida melhor, outros valores que levaram à 

desruralização10 das aldeias, por exemplo o acontecimento como a industrialização, que 

surge nos anos sessenta em Portugal, e que também impulsiona, grande parte da população, 

a imigrar do campo para a cidade. A industrialização trazia com ela a necessidade de muita 

mão de obra, onde somente a população já residente das cidades era insuficiente.  

A industrialização está em proporcionalidade direta com a expansão urbana, que surge na 

necessidade de acolher os operários, e expandir serviços necessários aos mesmos. Assim, 

naturalmente, as aldeias na periferia das cidades industrializadas foram transformadas e 

evoluídas, de forma a dar resposta à procura, ao ponto de integrarem assim a cidade devido 

à sua expansão territorial. Estes fatores socioeconómicos foram determinantes no 

ordenamento e no planeamento do território, que se reflete ainda nos dias de hoje.  

Tudo isto, permite-nos concluir, que hoje em dia se conhece, nota, fala e que se cria 

situações, tais como a que se fala aqui, o abandono do património arquitetónico. O abandono 

rural ou êxodo rural, surge essencialmente ou preferencialmente pela falta de condições na 

aldeia e a vinda da industrialização e respetiva expansão territorial nas cidades. Isto leva ao 

abandono dos campos, uma menor superfície agrícola cultivada, que leva a um 

empobrecimento dos solos, até mesma à degradação, provocando um colapso na arquitetura 

vernacular, que tem tipologias muito próprias, e que faz com que se percam ao longo do 

tempo, pois mesmo quando reabilitadas estas não se encontram apropriadas para as 

necessidades do hoje em dia.  

 

 
10 ... a desruralização e o seu rasto de efeitos colaterais: o despovoamento, o envelhecimento, o abandono da produção 
agrícola e dos campos, o desaparecimento de certos estilos de vida, saberes e práticas culturais ... Desruralização é um 
conceito que se usa nas Ciências Sociais para dominar o processo de mutação socio económica e territorial resultante 
da perda de importância da actividade agrícola (agro-florestal e criação de gado) e das culturas e modos de vida rurais 
tradicionais das sociedades camponesas ... [A vida no campo, Equações de Arquitetura. Dafne Editora. Domingues, 
Álvaro, 2011:69)] 
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1.3.3 Perda da identidade  

 

Portanto, o abandono rural acarreta muitas mais consequências do que somente aqueles que 

estão ligados à agricultura.  Surgem problemas a nível social, cultural e até mesmo 

patrimonial.  

Vejamos que sempre houve, desde os primórdios, a comparação entre a cidade e a 

aldeia\campo, na forma de ser, na forma de estar, a entreajuda entre habitantes, as culturas e 

mentalidades, tradições e não tradições, tudo isto em constante comparação entre a cidade e 

o campo.  

Na cidade, o espaço encontra-se geometricamente organizado, seguido por um plano que 

rege e organiza o espaço, faz o planeamento do todo o território enquanto cidade. Ela é 

estruturada por áreas, áreas de habitação, de serviço, de equipamentos, entre outros. Tem um 

cuidado desenho a nível de planeamento, que valoriza todo o património que existe na sua 

área. Quando comparamos com a aldeia, percebemos nitidamente este acontecimento, pois 

não existe este planeamento e ordenamento na aldeia como na cidade, o que provoca uma 

desorganização do território, que leva por vezes à perca de algum património arquitetónico 

existente.  

Também na cidade, num contexto mais social e cultural, temos uma maior oportunidade, 

uma maior diversificação, pois temos teatro, cinema, zonas de lazer, permite que não haja 

uma rotina constante para quem lá habita. Já na aldeia não encontramos estas oportunidades, 

o que torna o dia a dia mais rotineiro. A cidade serve diariamente o habitante com 

equipamentos e serviços, em constante disponibilidade.  

No campo, percebemos que não há cuidado em termos de organizar o território por áreas, é 

tudo mais natural, consoante a topografia do terreno, há uma maior importância em ter 

disponível para área agrícola, matéria prima para as aldeias. Constituída por habitação, áreas 

agrícolas e áreas florestais, geralmente não possui serviços tais como bancos, correios ou até 

mesmo hospitais\postos médicos. Um edifício marcante era a “casa do povo”, que era uma 

espécie de “faz tudo” nestas zonas de aldeia, um edifício que culmina todos os serviços 

básicos para os habitantes da aldeia.  



 48 

A viver essencialmente da agricultura, e da crença na religião, também está muito presente 

na aldeia, imensos edifícios ou zonas de património religioso.  

Assim sendo percebemos que a mentalidade, culturas e tradições sofreram imensas 

alterações em poucos quilómetros de distância, entre o que tudo engloba a distância das 

palavras aldeia e cidade, contrapondo-se de uma muito calma para uma muito mais 

movimentada, da extração de alimento à extração dos recursos humanos, ... o campo trás 

associado a ele práticas, tradições seculares, que ainda se mantém nos dias de hoje, mas que 

se perdem ao transpor para a cidade. Mas essencialmente o que se denota que uma diferença 

entre a cidade e a aldeia, é o espirito de entreajuda.  No campo este espirito é mutuo entre os 

habitantes, sentimento que não se sente na cidade, que é justificável pelo maior número de 

habitantes desconhecidos. Como o campo tem uma escala menor, é mais fácil as pessoas se 

conhecerem entre elas, ao contrário da cidade.  

Esta transição da população da aldeia para a cidade, as novas gerações que vão para a cidade 

para dar entrada no ensino superior e acabam por lá ficar, todos ainda cenários possíveis, 

provocam o despovoamento da aldeia, consequentemente provocam uma perda da 

identidade da população e da aldeia, provocando o abandono do património, e surgem novas 

tradições e rotinas, que ultrapassam as praticadas no mundo rural, fazendo-as ficar 

esquecidas, perdendo assim o mundo rural a sua identidade.    

 

1.3.4 Património esquecido 

 

Sempre houve a palavra património, com diferentes significados que evoluíram ao longo do 

tempo, que se dividia em diferentes patrimónios para simplificar a identificação a qual 

pertencia os objetos em estudo, como já referimos. Como sabemos a palavra património tem 

de estar associada a outra, pois sozinha não representa nada em concreto, e neste momento, 

segundo o modelo que a UNESCO sugere, o património divide-se em dois grandes grupos, 

se pudermos assim dizer, que é o património material e o património imaterial, o património 

que é palpável e o património das tradições e culturas, respetivamente. Neste caso que 
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abordamos do mundo rural, ambos estes patrimónios existem nestes locais, assim como em 

outros.  

No património imaterial sabemos que, como já foi dito, corresponde às tradições e costumes, 

valores da religião e cerimónias, acontecimentos relevantes e indispensáveis dos habitantes 

locais que sejam do interesse público. No que toca ao património material, falamos do 

património físico. Aqui podemos referenciar como património os edifícios, a arquitetura, os 

sistemas construtivos únicos e exclusivos da arquitetura vernacular tradicional. Na aldeia de 

estudo, representada pela arquitetura vernacular tradicional, tem valores (arquitetónico, 

documental, significativo) que elevam esta arquitetura a património material arquitetónico 

de interesse público.  

É através deste património material que se verifica que o mundo rural está ao abandono, pois 

este património encontra-se, na maioria das vezes, completamente ao abandono. Pela leitura 

das últimas páginas deste estudo, facilmente percebemos que o abandono desta arquitetura 

surge devido ao abandono da população da aldeia em direção à cidade. Não havendo 

população não há manutenção o que leva à degradação das estruturas, ao aparecimento de 

patologias.  

Hoje em dia, é quase uma espécie de tendência, a procura de habitação no campo, do 

património esquecido. Essa procura trás com ela a intenção de lhe devolver os seus valores 

e valências, através de uma estratégia de intervenção. Ora seja para serviço de turismo, ora 

para usufruto próprio, a verdade é que existe nos dias que corre a preocupação de reabilitar 

e preservar a arquitetura vernacular.  

Mas será que a introdução de um novo uso (turismo) é solução? Não se perderá determinados 

valores?  
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1.3.5 Turismo: Problemas e Virtudes 

 

A “aldeia”, fruto do paradigma da modernidade, constitui um desses espaços de 

convívio rural a necessitar urgentemente de ser reinventado. Melchior Moreira, 

Presidente da Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal, in  Aldeias 

Norte de Portugal – Porto e Norte.  

 

Os espaços rurais distinguem-se pela sua longínqua existência, e por conservarem 

legados de grande valor patrimonial e cultural. É também cada vez mais 

reconhecido a estes espaços um passado de tradições expresso pelas suas gentes, 

cultura, usos e costumes. Ana Paula Xavier, Presidente da Direção da ATA,  in  

Aldeias Norte de Portugal – Porto e Norte. 

Foi encontrado e aplicado nestes últimos anos, o motivo que leva a que haja reabilitação e 

renovação de muitos edifícios nas zonas interiores de Portugal, o turismo. Todo este aparato 

de investimentos, levou até que o Turismo do Porto e Norte de Portugal e a Associação do 

Turismo da Aldeia, uma espécie de guia a que apelidou “Aldeias de Portugal”, de forma a 

clarificar e promover o turismo e a interação com as aldeias.  

Mas todo este processo é um problema ou uma virtude para as aldeias?  

Olhando do lado positivo, percebemos que esta iniciativa promove, requalifica, reabilita 

grande parte do património arquitetónico, que muitas vezes já está devoluto. Também esta 

iniciativa permitiu reconhecer muito património presente no interior do país, que poderia ter 

caído no esquecimento, ou até mesmo nunca ter sido descoberto. Esta iniciativa 

proporcionou ainda que todo o património, presente nas aldeias, fosse organizado por 

tipologias, tais como, arqueologia, artesanato, minas, miradouros, moinhos, monumentos, 

..., registando assim e evitando a sua perda.  
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Um outro ponto positivo, que é mais obvio, é o desenvolvimento económico das aldeias, a 

interação dos visitantes com o material e as tradições, com a apaixonante forma de viver dos 

habitantes locais.  

Contudo há sempre o revés da moeda, e se todo este processo parece só ter virtudes, 

percebemos que também tem pequenos problemas. Desde logo, pela enorme procura e 

vontade de ter um negócio do tipo, intervenciona-se sem um cuidado desejado, feita por um 

especialista, por vezes feita pelos próprios proprietários, sem se aconselhar com um 

arquiteto, por exemplo, que faria um estudo, diagnóstico até à melhor intervenção para o 

edifício em causa sem perder os valores do património arquitetónico. Ou seja, às vezes com 

a ambição do negócio perdemos determinados valores patrimoniais, pela não procura de um 

especialista que irá esclarecer todo o processo e de como se deve fazer.  

Outro ponto menos positivo, surge devido à necessidade de se adaptar e reinventar a aldeia 

para receber os turistas, perdendo assim, por vezes, rotinas e tradições antes existentes. Se 

bem que em alguns casos isto já não se aplica, pois já se tinha perdido estes valores antes de 

qualquer intervenção, o que é péssimo, e sendo que a mesma tende é devolver esses valores 

– depende de caso para caso.  

Assim, percebemos que o turismo trás mais valias para as aldeias do que pontos negativos, 

promovendo-a e valorizando a riqueza arquitetónica memoráveis, até mesmo revalorizar 

valores e costumes já perdidos na aldeia.  

 
 
 

1.4 Qual é a metodologia da intervenção adequada? 

 

Tal como diz a carta sobre o património construído vernáculo, 

O património construído vernáculo ou tradicional suscita a afeição e o 

orgulho de todos os povos. In Carta sobre o Património Construído 

Vernáculo, ICOMOS, 1999,  
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e assim sendo é necessário conservar, reabilitar e promover este património. Para isso, 

pensamos que se deve seguir uma metodologia de intervenção, para a mais correta 

intervenção no património.  

Tal como está escrito no ponto “III Orientações Práticas” da Carta sobre o Património 

Construído Vérnaculo, em primeiro, faz-se a investigação e o levantamento histórico do 

edifício, ou seja, uma análise através de documentos recolhidos em arquivos, ou em posse 

de proprietários. Isto permite-nos perceber idades, verdades e mentiras sobre o estado atual 

do edifício, factos que nos ajudaram mais à frente neste processo de investigação e 

intervenção nos edifícios. Também é necessário fazer o levantamento arquitetónico, rigoroso 

e extenso, para a melhor compreensão do edifício, para criarmos uma “ligação” muito 

própria com o mesmo, tal como fazia por exemplo Viollet-le-Duc que fazia os levantamentos 

desenhados para examinar o estado do edifício e as suas necessárias intervenções.  

O terceiro passo é elaborar um diagnóstico da análise anterior juntamente com um 

levantamento de patologias que estejam presentes no edifício, e diagnosticar em que estado 

de conservação se encontra o mesmo.  

Após estas etapas mais ligadas diretamente com o terreno e a historicidade, vem a 

identificação dos valores presentes no património encontrado, ou seja, se há valores de cariz 

arquitetónico, documental, significativo, entre outros mencionados no inicio do capitulo, é 

basicamente determinar quantos e quais os valores presentes no património em estudo, pois 

estes vão influenciar o poder e a riqueza do património e de intervenção que irá sofrer. O 

quinto passo, após a identificação dos valores, juntamente com o diagnóstico histórico e 

arquitetónico antes feito, determina-se o nível de intervenção é intrusivo ou não, e qual a 

ação associada a ela (reabilitação, conservação, manutenção, revitalização, ...). Este é o 

passo mais importante pois encaminha e determina o futuro do património e o seu 

conhecimento para gerações futuras.  

É preciso velar por que os materiais de construção tradicional continuem a 

usar-se, e que as artes e as técnicas tradicionais continuem a ser aplicadas. 

In artigo Declaration of Amsterdam, “Architecture d’Aujourd’hui”,Paris, 

183, Jan-Fev. 1976. P. 189 
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Assim, depois da estratégia de intervenção definida, com o diagnostico, nível de intervenção 

e ação definidos, passa-se para a fase do arquiteto, que é a criação do projeto de arquitetura, 

a proposta para o edifício, a estruturação do programa. Definir e redefinir os espaços e 

formas do edifício, o ambiente e vivências, que estão em função do nível de intervenção e 

da ação, que foram definidos para a intervenção do edifício.  

Naturalmente, após todo o processo e estas fases, surge a obra, o momento prático e real, o 

momento de execução dos últimos meses de estudo e criação. Porém é necessário um 

acompanhamento contínuo para evitar possíveis erros, ou para possíveis adaptações a algum 

aparecimento de um elemento importante.  

Por fim, quando todos as fases estiverem finalizadas, é necessário fazer um plano de 

manutenção, para evitar que o edifício entre em rotura novamente e que não se percam 

novamente os valores do património arquitetónico vernacular tradicional, tal como vem 

vinculado na Carta sobre o Património,  

Para conservar os valores culturais da arquitetura vernácula ou tradicional, 

os governos e as autoridades competentes, as associações e as organizações 

ligadas a estes objetivos devem dar prioridade: a) a programas educativos 

que transmitam os fundamentos do património vernáculo aos técnicos 

ligados à sua salvaguarda; b) a programas de formação para apoiar as 

comunidades a preservar os métodos e os materiais tradicionais de 

construção, bem como as respectivas técnicas e ofícios; c) a programas de 

informação que sensibilizem o público, nomeadamente os jovens, para o 

valor da arquitetura vernácula; d) às redes inter-regionais de arquitetura 

vernácular para intercâmbio de conhecimentos e experiências. In Carta sobre 

o Património Construído Vernáculo, ICOMOS, 1999.  
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2. CASOS REFERÊNCIA 

 

Os casos de referência, aglomerados de estruturas pré-existentes presentes num contexto de 

aldeia, refletem a situação desertificada em que se encontravam o interior do país e que após 

intervenção, baseada ou não, em uma metodologia de intervenção, são exemplos de 

reutilização e reabilitação das pré-existências. Procurou-se uma seleção de casos de 

referência próximos de o caso de estudo, em termos de estrutura habitacional e funcional, 

que é o caso da aldeia de Trebilhadouro e da aldeia de Marialva. A aldeia do Loural, apesar 

das diferenças arquitetónicas, foi escolhida para justificar e perceber se a metodologia de 

intervenção, realmente não for bem estudada e diagnosticada pode perder-se os valores no 

património arquitetónico. Estes também nos permitem perceber que a sua posição geográfica 

influencie o seu estado de conservação, basta analisarmos as aldeias de Trebilhadouro e 

Loural, que estão “mais perdidos no mapa” comparativamente com Marialva, percebemos o 

estado de ruína avançada levando mesmo ao abandono total das localidades. Por outro lado, 

a aldeia de Marialva, devido à sua localização privilegiada e por ser catalogada como aldeia 

Histórica de Portugal11 (desde 1987), não sofreu o fenómeno de abandono total, história 

similar ao nosso caso de estudo.  

Entendemos que estas aldeias, ou núcleos rurais, apesar de estarem distanciados por vários 

quilómetros, partilham caraterísticas, desde logo geológicas, climáticas, de relevo, que 

manifestam e caraterizam a sua arquitetura, a sua linguagem e a conexão com o lugar. Esta 

afirmação é comprovada quando nos apercebemos que estes exemplos de arquitetura 

vernacular e tradicional, utilizam só os materiais que são predominantes do local, 

conseguindo assim uma inserção com a paisagem natural única e quase não replicável. Existe 

 
11 “Aldeias Históricas de Portugal é uma Associação de Desenvolvimento Turístico, de direito privado e sem fins lucrativos. 
Criada em 2007, tem como objetivo promover o desenvolvimento turístico da Rede Aldeias Históricas de Portugal, da qual 
fazem parte Almeida, Belmonte, Castelo Mendo, Castelo Novo, Castelo Rodrigo, Idanha-a-Velha, Linhares da Beira, 
Marialva, Monsanto, Piódão, Sortelha e Trancos. A Aldeias Históricas de Portugal – Associação de Desenvolvimento 
Turístico (AHP-ADT) é a entidade gestora da marca turística, contando com parceiros públicos e privados. Esta abordagem 
mista permite uma melhor comunicação entre todos os stakeholders do território e o desenvolvimento de ações orientadas 
para satisfazer as necessidades existentes e percebidas pelos agentes locais. Com sede em Belmonte, a AHPADT permite 
uma centralidade mais justa e um reconhecimento concreto de cada especificidade de cada aldeia e concelho.” (consultado 
em http://provere.aldeiashistoricasdeportugal.com/pagina/view/7,a 14/01/2019, às 11:10) 
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uma harmonia, um encadeamento da arquitetura com a natureza, tal como a composição de 

uma música.  

Transversal a todos os casos de referência, até mesmo a praticamente a todos os núcleos 

rurais nas mesmas condições, o projeto de intervenção tem a intenção clara de utilizar o 

turismo como roda dentada de todo o mecanismo da aldeia e do lugar. A metodologia de 

intervenção, com base em toda a análise e diagnóstico, nestes casos, tem a finalidade de 

reabilitar e revitalizar, com a predestinação de implantar o turismo no lugar, sendo que 

também se pretende habitar as aldeias com população permanente, que apoiam e permitem 

o pleno funcionamento do turismo local. Nos casos da aldeia de Trebilhadouro e de 

Marialva, percebemos que na sua metodologia de intervenção, existe uma enorme 

preocupação em manter a paisagem já presente nos lugares, privilegiando a linguagem 

arquitetónica, desde o sistema construtivo até à beleza exterior e interior. Existe sim uma 

ligação entre a autenticidade da pré-existência e um conforto sensorial e visual 

contemporâneo. Enquanto que na aldeia de Loural denotamos que a arquitetura abdicou de 

muita informação tradicional, como iremos explicar mais à frente mais concretamente. 

Salvaguardando a afirmação também pode ser a visão do arquiteto, de como já se tinha 

perdido com o tempo a maior parte dos valores, se tenha assumido vincadamente a 

arquitetura contemporânea.  
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2.1 Aldeia do Trebilhadouro 

Figura 4 – Percurso antes da reabilitação da  Aldeia de Trebilhadouro, mostra as condições em que se encontrva.          
Autor: Google Imagens. [18/01/19_15:08] 

 
 
 
 

2.1.1 Análise e caraterização 

 

Trebilhadouro 12, é uma aldeia da freguesia de Rôge em Vale de Cambra, no distrito de 
Aveiro. Tal como o caso de estudo, também este meio rural está localizado numa encosta de 
uma serra, neste caso da serra da Freita, a cerca de 625 metros de altitude. O lugar vive, 
hipoteticamente falando, da paisagem agrícola e florestal, com a ria de Aveiro presente na 
linha do horizonte.  

Desabitada desde os anos 80, a aldeia é composta por cerca de 20 habitações, onde a 
maioria é de dois pisos e grande parte em estado de abandono e algumas delas já em ruína, 
 
 

... onde as construções se implantam segundo um percurso central que 
 

12 Segundo a lenda, foram encontradas três bilhas de ouro na aldeia, o que levou os habitantes a começarem a chamar-lhe 
a aldeia das três bilhas de ouro, que mais tarde passou a ser trebilhadouro  
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atravessa toda a povoação. Távares, André. Casas de Campo na Aldeia de 
Trebilhadouro – Memória Descritiva, p.4. 2015.  
 
 

Um lugar que vive, como já foi referido, da agricultura e da pecuária, e que é comprovado 
pela tipologia das habitações, onde o piso térreo destinava-se somente aos animais e às 
alfaias agrícolas. tem presente nas proximidades um curso de água, semelhante a muitas 
aldeias do Norte de Portugal. Também é característica o granito como material abundante, 
presente nas casas, caminhos e muros da aldeia do Loural. 

Um facto curioso é que em 2004 esta aldeia foi instrumento de estudo por parte dos 
Arquitetos Sem Fronteiras de Portugal13, onde o tema era Aldeias Abandonadas, que futuro? 
Um trabalho de reflexão sobre a desertificação do interior português, emparelhado a um 
abandono destes assentamentos rurais. O objetivo dessa análise, tal como o desta dissertação, 

era o caso de estudo servir de 
ferramenta de requalificação para 
outros núcleos rurais com 
caraterísticas similares. Para isso, é 
necessária uma metodologia de 
intervenção, que contém desde logo 
uma análise à história do lugar, 
aliada a um rigoroso levantamento 
arquitetónico e fotográfico. Após 
fazer o diagnóstico e a identificação 
dos valores, a ação proposta, neste 
caso, passa por a reabilitação das 
casas, contudo mantendo as 

caraterísticas do granito juntamente com todos os sistemas construtivos e as suas 
compatibilidades, adaptada a um conforto dos dias de hoje. Mas o motivo que leva a esta 
reabilitação é o turismo, que surge devido à imensa procura do interior do país e do 
conhecimento das suas vivências.  

Finalizando a caraterização, as construções humildes da aldeia, em pedra granítica e madeira 
no interior, são de dimensões pequenas, maioritariamente de dois pisos, com áreas 

 
13 Arquitetos Sem Fronteiras de Portugal (ASFP) é uma entidade criada em 2000 e pertence à fundação Archiecture Sans 
Frontiéres – Internacional (ASFI). Defende os direitos fundamentais das pessoas através da melhoria de infraestruturas 
básicas, sistemas e técnica de construção sustentável, entre outros. De forma, a que a arquitetura esteja ao alcance de todos, 
a associação trabalha através do voluntariado, da partilha de conhecimento e do envolvimento e vivência direta com a 
comunidade.  

Figura 5 – Vista aérea da  Aldeia de Trebilhadouro, onde marca os edifcios 
que sofreram intervenção.                                               
Autor: Cedido pelo arquiteto responsável [10/02/19_11:54] 
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diminutas. Apesar de uma construção pouco especializada, em termos de conjunto rural, o 
arquiteto responsável, André Tavares14  

o espaço público, …, funde-se com os espaços privados e semiprivados afetos 
às construções, recriando-se assim o ambiente rural sem barreiras e limites, 
(Tavares, André, 2015, p. 5),  

ou seja, o arquiteto tenta expor que nestas localidades a transição dos espaços é praticamente 
indetetável, pois as vivências na aldeia são de uma enorme proximidade entre habitantes, 
sem barreiras físicas entre os lugares públicos e os privados.                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 André Eduardo Tavares (Porto, 1976), arquiteto, e doutorado, pela faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, 
também tem estudos desenvolvidos na Escola Politécnica de Lausanne e na Academia de Arquitetura de Mendrisio na 
Suíça, Faculdade de Arquitetura de São Paulo no Brasil e no Centro Canadiano de Arquitetura de Montreal. A sua 
arquitetura é várias vezes galardoada, sendo exemplo a intervenção do conjunto das Casas de Campo na Aldeia de 
Trebilhadouro, em vale de Cambra, que foi galardoada com o prémio IHRU (Instituto da Habitação e da Reabilitação 
Urbana) de Reabilitação do Conjunto Urbano.   

Figura 6 – Um ponto de vista da aldeia antes da  intervenção.                                                                                         
Autor: Cedido pelo arquiteto responsável [18/01/19_15:24]  
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2.1.2 Património  
 

2.1.2.1 Valores 

 

A aldeia de Trebilhadouro, toda ela com construção de alvenaria de pedra com interiores em 
madeira, transmite-nos determinados valores que fazem dela património arquitetónico. 
Pertencente a uma arquitetura tradicional, este caso de referência transporta valores a ele 
associados, arquitetónico e significativo, que quando identificados, influenciam os passos 
seguintes.   

Nesta aldeia que estava em um estado de conservação classificado como ruína, a memória, 
história, o sistema-construtivo, apoiados pela autenticidade são os valores que podemos 
encontrar. Estes valores enriquecem e valorizam a aldeia, independentemente do seu estado 
no momento.  

O sistema construtivo é enriquecedor pois permite-nos visualizar a forma como a população 
se defendia e protegia do exterior naquele tempo, e como expunha a sua arte, mediante os 
instrumentos que tinham ao seu dispor. A este valor está interligado a memória. A memória 
pode ser de um elemento em modo físico/material ou não palpável/cultural. Na aldeia 
existem as duas vertentes através das habitações (físico/material) e das tradições (não 
palpável/cultural). Todo isto em conjunto criam história, que eleva a aldeia a um patamar, 
por vezes mitológico, que reforça o valor patrimonial de Trebilhadouro. Todas estas 
tradições e memórias físicas e mentais são autênticas, dando credibilidade e uma 
responsabilidade de intervenção maior.   

Figura 7 – Vista sobre a  Aldeia de Trebilhadouro, posterior à intervenção.                                                  
Autor: Cedido pelo arquiteto responsável [12/03/19_14:32] 
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2.1.2.2 Ações 

 

 
A aldeia encontrava-se numa situação frágil, as construções em ruína 
possuíam poucas memórias do seu passado, tornou-se necessário rescrever 
um. (Tavares, André, 2015, p. 6) 

Após a identificação dos valores o procedimento mais lógico e que seguia o objetivo era a 
reabilitação. Trebilhadouro tinha várias entidades turísticas diferentes que herdaram as 
habitações, porém todas elas tinham o mesmo objetivo, na reabilitação das pré-existências 
manter a traça original tanto no exterior como no interior, incorporando a 
contemporaneidade necessária ao conforto das pessoas da atualidade, visto que os 
interessados que procuram este tipo de turismo pretendem viver os espaços das casas, de 
diferente modo que nas cidades, com relativamente o mesmo conforto.  

As ações tomadas em conta, respeitaram pequenos pormenores importantes que fazem a 
diferença. Por exemplo, a opção de não colocar coletores solares devido ao impacto visual 
que provocava na aldeia e na sua imagem. Associar toda a reabilitação à sustentabilidade, 

Figura 8 – Imagem lateral de um edifício reabilitado na Aldeia de Trebilhadouro.                                               
Autor: Cedido pelo arquiteto responsável [12/03/19_14:35] 
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ao escolher materiais do local (tal como os primórdios da arquitetura tradicional), madeiras 
autóctones, pedra da região, entre outros.  

Esta linguagem única e original, tanto no objeto em si, como no conjunto rural, foi 
responsável somente por um arquiteto, André Tavares.     

 

 
2.1.3 Metodologia utilizada de intervenção 

 

 
Como já vimos anteriormente, a aldeia de Trebilhadouro estava entregue ao abandono e a 
cair na total ruína, sendo que a beleza natural do lugar encantou e “prendeu” um casal de 
proprietários que adquiriram uma casa. Quase como que fosse mecânico, outro casal que 
tinha origens lá, acaba por herdar cinco casas da aldeia. Ambas com a ambição de 
transformar as antigas habitações em turismo de espaço rural, há então uma cuidada proposta 
de intervenção por parte do arquiteto André Tavares, de reabilitar o conjunto habitacional 
de forma autêntica e original. Após esta afirmação, salvaguardamo-nos, que os valores e a 

Figura 9 – Imagem de um edifício reabilitado na Aldeia de Trebilhadouro, onde podemos visualizar a interação da contemporaneidade 
com o tradicional.                                                      
Autor: Cedido pelo arquiteto responsável [12/03/19_14:43] 
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análise da aldeia foram tomados em consideração e que levaram à proposta de intervenção 
final. 

Com base no existente e com uma análise do edificado na região, chegou-se 
a um princípio de intervenção onde se procurou recuperar a linguagem 
arquitectónica característica destas construções. As ampliações pontuais 
seguiram o princípio construtivo primitivo, tanto a nível material como no 
seu desenho. Pretendeu-se uma imagem coerente e homogénea para o 
conjunto das casas intervencionadas. (Tavares, André, 2015, p. 6) 

A construção de valor rudimentar, mas com muito valor e qualidade arquitetónica, necessita 
dos espaços públicos, pois o espírito da aldeia vai para além do privado. Neste caso de 
referência, tal como nos restantes e até no caso de estudo, a ligação dos espaços privados 
aos públicos é importantíssimo. É a continuidade das vivências do espaço privado para o 
espaço público, e vice-versa.  

Assim, a intervenção baseava-se em recuperar toda a linguagem arquitetónica caraterística 
destas construções, ou seja, desde as suas proporções, escalas, técnicas de construção 

tradicionais com os materiais do local, essencialmente montar um conjunto homogéneo com 
a memória preservada. Logicamente que existiram ampliações e até mesmo construções 

Figura 10 – Pormenor da simplicidade dos pormenores contemporâneos baseados nos valores encontrados antes da intervenção 
(Guardas, portas e iluminação).                                                     
Autor: Cedido pelo arquiteto responsável [12/03/19_14:51] 
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novas, onde houve o cuidado por parte do arquiteto de respeitar o restante conjunto, 
respeitando a forma como a paisagem natural se funde na paisagem construída.  

 

 

 

 

 

 

 

Conclui-se que a intervenção nas casas, manteve a memória da aldeia, assim como a sua 
arquitetura tradicional. A conservação das linhas originais permite assim que gerações 
futuras tenham o conhecimento da arquitetura tão específica desta aldeia com séculos de 
existência e história, sendo esse o modo mais importante, a possibilidade de dar a conhecer 
a história a gerações futuras. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Mais um exemplo da interação da contemporaneidade com a arquitetura tradicional (Imagem da esquerda). No lado 
direito temos uma foto frontal que nos permite ter percepção que as proporções, materialidades, sistema construtivo, foram tido em 
conta associados a alguns melhoramentos (inserção de argamassa nas juntas da alvenaria, interpretação das caixilharias, ...).                                             
Autor: Cedido pelo arquiteto responsável [12/03/19_15:09] 
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Figura 12 – Vista onde podemos ver aplicado a reinterpretação do mobiliário e da linguagem interior com materiais contemporâneos. 
Autor: Cedido pelo arquiteto responsável [12/03/19_15:18] 

Figura 13 – Área privativa – Quarto. Aqui vemos a opção de manter o forro pelo interior, aproveitando a linguagem do mesmo para 
ocultar as instalações sanitárias do quarto.                                                      
Autor: Cedido pelo arquiteto responsável [12/03/19_15:27] 
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Figura 14 – Perspetiva da zona social da habitação. O aproveitamento do espaço, e as diferentes cotas de pisos permitem que a 
habitação adquira um conforto contemporâneo.                                                    
Autor: Cedido pelo arquiteto responsável [12/03/19_15:38] 

Figura 15 – Vista sobre a sala de estar. A preocupação de incluir o elemento carcteristico da arquitetura tradicional, a chaminé.  
Autor: Cedido pelo arquiteto responsável [12/03/19_15:43] 
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Figura 16 – Quarto. Pormenor da iluminação e  acessórios, minimalistas de forma a não perturbar e dissonar a arquitetura existente. 
Autor: Cedido pelo arquiteto responsável [12/03/19_15:57] 

Figura 17 – Perspetiva de uma zona de transição nova, onde vemos o cuidado da iluminação (captar a atenção), a linguagem do 
ripado (reinterpretação dos espigueiros), a já abertura alargada dos vãos, sem interferir com a arquitetura tradicional existente.   
Autor: Cedido pelo arquiteto responsável [12/03/19_16:21] 
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2.2 Aldeia do Loural 

 

2.2.1 Análise e caraterização  

 

Entre a Serra de Açor e da Serra da Lousã, 
no concelho do Colmeal, Góis, existe 
algures infiltrada na paisagem natural de 
xisto e ardósia, a aldeia do Loural. Com 
cerca de quinze habitações, encontravam-
se já há algum tempo em abandono, sendo 
o seu estado de conservação avaliado em 
ruína. Com uma morfologia especial, 
organizada em socalcos sobre um vale que 
tem as suas encostas banhadas pela ribeira 

de Valdugo.  

Em entrevista à TVI 24 no ano de 2015, podemos ver o cuidado e o objetivo dos 
proprietários, quando idealizavam a reabilitação da aldeia através do turismo rural associado 
à acomodação de habitantes permanentes, que participariam assiduamente na 
sustentabilidade da aldeia. Francisco, proprietário da aldeia mais a sua esposa, afirma em 

Figura 18 – Vista da  Aldeia do Loural , antes da intervenção, com as habitações em devoluto.                                                                           
Autor: cedido pelo arquiteto responsável [11/07/17_12:04] 

Figura 19 – Plano Geral da Reabilitação.                  
Autor: cedido pelo arquiteto responsável [24/02/19_15:56] 
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entrevista, quando nós viemos para cá, vimos um pequeno paraíso a precisar de ajuda (TVI 
24, 2015), acrescentando  

trata-se de revitalizar esta zona e ter um modo de vida o autossuficiente 
possível e mais sustentável possível também (TVI 24, 2015).  

Por isso mesmo, a revitalização passa pela reabilitação das habitações em ruína e da 
reutilização da floresta original.     

 

2.2.2 Património  
 

2.2.2.1 Valores  

 

Com uma arquitetura dominada pelo xisto e pela ardósia (presente nas coberturas), tem 
associado a ela determinados valores que a tornam património imóvel. Valores 
arquitetónicos, significativo e documental apoiada pela autenticidade, originalidade e 
exemplaridade definem os objetos na aldeia de Loural.  

Estes valores, mesmo impercetíveis aos proprietários, pelo menos assim ao “olho nu”, fazem 
com que a ação que é 
tomada para a futura 
intervenção seja 
influenciada. Desde logo 
os proprietários querem 
manter, e afirmam na 
entrevista aqui 
referenciada, o exemplar 
da arquitetura local. 
Fazer desta arquitetura 
rural, um exemplar 
original e genuíno, daí o 
valor de originalidade e 
autenticidade.   Contudo, 
ao analisar as fotos da 

intervenção, percebemos que afinal esse cuidado, esse principio de manter a genuinidade e 
originalidade se perde nos “rasgos” da arquitetura contemporânea. Na fotografia acima 

Figura 20 – Vista da  Aldeia do Loural , depois da intervenção, com a maioria das habitações 
já reabilitadas.  .                                                                                                                                                     
Autor: cedido pelo arquiteto responsável [17/04/19_13:37] 
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exposta, conseguimos comprovar as afirmações ditas, basta observar através da fotografia, 
onde temos habitações intervencionadas do lado esquerdo versus as habitações ainda não 
intervencionadas do lado direito.        

 

2.2.2.2 Ações 

 

De forma a respeitar os valores mencionados, o arquiteto responsável Carlos Manuel dos 
Santos15, em diálogo com os proprietários, optaram por intervencionar com base na 
revitalização dos espaços envolventes e a reabilitação das casas da aldeia do Loural.  

A proposta para além da reabilitação das pré-existências, antecipa e prever o tratamento e 
planeamento da área envolvente do núcleo rural, com cerca de 30 hectares, em pequenas 
hortas e pomares envolvidos com uma paisagem florestal.          

 

 
2.2.3 Metodologia utilizada de intervenção 

Perceber a metodologia utilizada nesta intervenção foi mais difícil que nas restantes. Quando 
lemos informação relacionada ou até visualizamos a reportagem, percebemos que há uma 
intenção de reabilitar, contudo sempre com a ideia de manter os valores, a linguagem, e a 
memória do lugar. Ao vermos fotos do pós-intervenção parece que muitos dos valores foram 
perdidos, infelizmente. Perdeu-se as caixilharias, os ritmos e linguagem dos alçados, houve 
aparentemente a necessidade de demolir e voltar a reconstruir toda a habitação, entre outros 
aspetos que iremos abordar. Assim, a metodologia utilizada não vai de encontro à nossa. Ou 
utilizou-se outro tipo de metodologia ou esta não foi respeitada.  

 
15 Carlos Manuel dos Santos (atelier Pura Poesia), arquiteto pela Universidade de Lisboa, está especializado em recuperação 
do património arquitetónico e paisagístico pela Universidade de Évora. No ano de 2006, por meio de um curso de mestrado 
do Departamento de engenharia Civil em conjunto com o Departamento de Arquitetura da Faculdade de Ciências e 
Tecnologias da Universidade de Coimbra, fica mestre em reabilitação do espaço construído.  



 72 

Naturalmente os materiais que foram utilizados foram de encontro às pré-existências. 
Utilizou o xisto e a ardósia no existente, e ripado de madeira em pontuais acréscimos das 
habitações. Até aqui tudo parece respeitar a análise e o diagnóstico feito, que se prevê na 
metodologia idealizada. A partir daqui é que tudo parece ser “esquecido” da análise ao lugar. 
Todo o sistema construtivo é esquecido, a forma como os materiais se interligavam, o 
pormenor de como a parede de xisto rematava com a ardósia do telhado, a forma como a 
caixilharia de madeira era fixada ao xisto, que desenho tinha a caixilharia, o jeito “tosco” da 
pedra, como podemos ver na figura abaixo.    

Na fotografia acima conseguimos, devido ao aparelho do xisto, atrever-nos a dizer que a 
parede desta reabilitação é constituída por muros de betão estruturais com posterior colagem 
de xisto no alçado, para manter a linguagem do lugar. Os exagerados rasgos dos vãos fizeram 
com que se perdesse as caraterísticas, valores, expressões da arquitetura vernacular do lugar.  

A aplicação de novos materiais é visível, para dar um toque de contemporaneidade. Desde 
logo nas caixilharias, que se perde completamente no desenho, escala e proporção, e até a 
materialidade. A madeira foi substituída por pvc, e as ombreias de xisto substituídas por 
peças de aço corten.  

Figura 21 – Imagem ilustrativa da perca da identidade da arquitetura tradicional, sistemas construtivos, proporção, linguagem... 
Autor: cedido pelo arquiteto responsável [17/04/19_15:23] 
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Por fim, apesar de não respeitar a metodologia de intervenção e de passar o testemunho 
rigoroso da arquitetura tradicional às restantes gerações, foi reabilitada uma área, foi lhe 
dada novamente vida. Com base na ação reabilitação (com valores arquitetónicos, 
significativo e documental) as linhas gerais da linguagem arquitetónica do lugar foram 
mantidas apesar do “nevoeiro” que a cobre.   

Figura 22 – Nesta imagem conseguimos perceber a diferença do sistema construtivo, que não foi levado em conta pelo arquiteto, 
através do muro que serve de suporte de terras (tradicional) versus a habitação. Esta alteração adultera a linguagem e presença da 
arquitetura no espaço.                                                                                                                                                         
Autor: cedido pelo arquiteto responsável [17/04/19_17:12]  
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Figura 23 – Interação da arquitetura reabilitada com a natureza.                                                                                                                                                     
Autor: cedido pelo arquiteto responsável [17/04/19_16:22] 

Figura 24 – Imagem que nos permite perceber que a cobertura também sofreu alterações a nível do seu sistema, perdendo-se aqui 
também valores.                                                                                                                                                        
Autor: cedido pelo arquiteto responsável [17/04/19_15:55] 
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Figura 25 – Vista geral da Aldeia do Loural.                                                                                                                                                      
Autor: cedido pelo arquiteto responsável [17/04/19_11:56] 
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2.3 Aldeia de Marialva  

Figura 26 – Vista sobre a Aldeia de Marialva                            Autor: Google Imagens. [23/09/19_21:17] 

 

 

2.3.1 Análise e caracterização 

Presente no distrito da Guarda, mais concretamente no concelho de Mêda, está a aldeia de 
Marialva com uma arquitetura militar da época medieval. Situa-se numa zona granítica com 
uma topografia exigente, que é fechada pela ribeira de Marialva.  

Devido à sua arquitetura medieval, esta aldeia tem um planeamento e ordenamento 
característico da altura, pois é constituída por três grandes núcleos ou áreas. Desde logo, a 
cidadela16 que é a área abrangente ao castelo, mais interior, dentro de muralhas, onde 
acontece toda a vida da aldeia. Para lá das muralhas, como prolongamento da vila, surge o 

 
16A cidadela pode, por vezes, incorporar parcial ou totalmente um castelo existente nesta cidade. A palavra "cidadela" vem 
de civitas, uma das palavras em latim para "cidade", e alguns dos primeiros exemplos históricos indicam que eram 
construídas originalmente de maneira a proteger uma guarnição ou poder político dos próprios habitantes da cidade que ela 
defendia, projetados para assegurar a lealdade dos cidadãos que defendiam. Cidadela é o nome que se dá a qualquer tipo 
de fortaleza ou fortificação construída em ponto estratégico de uma cidade, visando sua proteção.  
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Arrabalde17, complemento da 
cidadela. Por fim, a área que abrange 
o território que se prolonga até à 
ribeira de Marialva, a Devesa18.  

Mas como Marialva chega a este 
nome e a esta estrutura de 
planeamento e ordenamento?  

Como podemos ler em panfletos 
informativos ou até mesmo na 
página online das Aldeias Históricas 
de Portugal, Marialva tem uma 
longa história, cheia de conquistas, 
repovoamentos e evoluções. 
Fundada com o nome de cidade de 
Aravor, pelos Túrdulos no século VI 
a. C., sofreu várias fazes e épocas, 
desde os romanos ao tempo dos 
visigodos e da expansão cristã. A par 

da ocupação cristã, o nome da aldeia passa a ser Castro de São Justo, nome relacionado com 
os atos de fé e da religião. Contudo, as suas alterações e reconquistas não pararam por aqui, 
os Árabes dão continuidade a este ciclo. Assim na época dos mouros, a aldeia passa a ser 
apelidada de Malva. Finalmente, devido à grandiosa conquista de D. Afonso Henriques, em 
1063, D. Fernando Magno de Leão reconquista Malva aos Árabes, passando-se assim a 
chamar Marialva, que levou a cabo uma ação de repovoamento, por parto do rei, através do 
primeiro foral, em 1179.  

Percebe-se assim, que devido às várias culturas, costumes e tradições que foi sujeita, a aldeia 
de Marialva tenha um património diversificado e rico. Este património encaixa-se - numa 
malha urbana de traçado predominantemente medieval, onde proliferam igrejas, capelas, 
casas quinhentistas e senhoriais, a par de um conjunto de habitações. In aldeias históricas 
de portugal. Com o avançar do tempo ainda sofrem mais alterações e evoluções, de forma a 
satisfazer a necessidade naquele momento da comunidade.  

 
17 Do árabe ar-rabD, «arredores duma cidade». Nome masculino. Localidade situada perto de uma cidade, da qual depende; 
subúrbio; arredor; Arrabalde in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2019. 
[consult. 2019-09-13 11:47:25]. Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/arrabalde 
 
18 Do latim defensa-, particípio passado feminino de defendĕre, «proibir». Nome feminino. Campo fértil na margem de um 
rio. devesa in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2019. [consult. 2019-09-
13 11:52:01]. Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/devesa 

Figura 27 – Plano estratégico da intervenção na aldeia de Marialva.                                                           
Autor: adaptado [14/09/19_20:47] 



 79 

Sucintamente sabemos historicamente que Marialva assistiu a muitas conquistas e 
reconquistas, que a fizeram crescer e progredir no terreno, culminando numa malha urbana 
tipicamente medieval de arquitetura militar, constituída por três núcleos, a cidadela, o 
arrabalde e a devesa.  

É no arrabalde, que surge o caso de referência, com base em um projeto de recuperação no 
âmbito do TER19, Casas do Côro. Era no Arrabalde, implantadas mais a oeste da cidadela 
(fortificação), que surgiram as habitações, e que, ao contrário dos outros casos de referência, 
nunca chegou a estar completamente abandonada, resistiu ao êxodo rural. Houveram épocas 
difíceis, principalmente no século XX, contudo com o aparecimento do programa Aldeias 
Históricas de Portugal em 1991, surge um grande incentivo e movimento para a preservação 
e recuperação do património com história, dos centros rurais com exemplares únicos da 
arquitetura popular portuguesa. Que património? Em Marialva existe um enriquecedor leque 
de património, começando logo pelo Castelo20, as muralhas a ele relacionado, as torres de 
vigia, as igrejas, capelas, pelourinhos e pontes. Todo este património foi analisado, 
identificados valores, e associado ao programa de reabilitação e revalorização (ação) das 
Aldeias Históricas de Portugal.  

Voltando ao Arrabalde, área onde se encontra a maioria da habitação, como já sabemos 
implantadas numa malha rural de desenho medieval, tanto de casas rurais como as senhoriais 
representam muito bem a arquitetura típica beirã. Ainda não foi referido, mas esta zona de 
Marialva é constituída por granito, uma região muito rochosa, o que provoca que todas as 
suas habitações sejam em pedra do local, atributo importante da arquitetura tradicional. As 
habitações a serem geralmente de um ou dois pisos, em alvenaria de pedra granítica, com a 
cobertura a ser em telha canudo de barro. Através da Cidadela, que se encontra a uma cota 
altimétrica superior em relação ao Arrabalde, temos uma visão do núcleo edificado que 

 
19 Projeto TER – Turismo em espaço rural: - Situado em espaços rurais entendidas como as áreas com ligação tradicional 
e significativa à agricultura ou ambiente e paisagem de caráter vincadamente rural;  
- Considerado como um conjunto de atividades e serviços realizados e prestados mediante remuneração em zonas rurais, 
segundo diversas modalidades de hospedagem, de atividades e serviços complementares de animação e diversão turística, 
com vista a proporcionar aos clientes uma oferta completa e diversificada; 
- À escala rural do ponto de vista da dimensão e das características arquitetónicas e dos materiais construtivos típicos da 
região;  
- Ligado às estruturas sociais ditas tradicionais, isto é, as que conservam as características gregárias, os valores, modos de 
vida e de pensamento das comunidades rurais baseadas em modelos de agricultura familiar; 
- Sustentável, na medida em que o seu desenvolvimento deve ajudar a manter as características rurais da região, 
utilizando os recursos locais e os conhecimentos derivados do saber das populações e não ser um instrumento de 
urbanização;  
- Diferenciado de acordo com a diversidade do ambiente, da economia e com a singularidade da história, das tradições e 
da cultura populares;  
- De acolhimento personalizado e de acordo com a tradição de bem receber da comunidade em que se insere. 
 
20 Em 1978, foi classificado como Monumento Nacional através do Decreto de 12 de Setembro de 1978, pelo interesse do 
conjunto arquitetónico que tinha.  
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comprova o anteriormente dito, uma paisagem edificatória em pedra granítica com a cor 
alaranjada desbotada pelo tempo dos telhados.  

 

  

2.3.2 Património  
2.3.2.1 Valores 

Inserido no programa das Aldeias Histórias de Portugal, as diretrizes eram sem dúvida 
reabilitar e revalorizar o património, através de uma função diferente, função essa que era o 
turismo. Assim, um dos motivos que leva a reabilitação do caso de referência, as casas de 
Côro, é a necessidade de alojamento para os visitantes que procuravam a aldeia histórica de 
Marialva,  

… através de um lugar repleto de história e tradições, procura oferecer, a quem 
pretende, uma vivência do lugar, dentro das memórias da vida rural, experienciado 
pela arquitetura. In Reinventar a arquitetura, p. 139.  

 

Figura 28 – Ilustração da intereção da arquitetura contemporânea com o sistema construtivo tradicional da aldeia de Marialva.                                                
Autor: cedido pelo arquiteto responsável (adaptado)  [08/08/18_10:43] 
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Ao analisarmos com rigor, denotamos valores na arquitetura de Marialva, de caráter 
histórico, arquitetónico, significativo e documental. Histórico e documental, desde logo, 
tudo que envolve a conquista de Marialva, as conquistas e reconquistas, as construções que 
nos remete ás varias épocas pela qual passou, o foral. O significativo por toda a autenticidade 
que Marialva transmite, apresenta. O valor arquitetónico, de variados tipos, permite-nos 
compreender, vivenciar a história de Marialva.  

2.3.2.2 Ações 
 

É curioso perceber que para o arquiteto responsável pelo projeto, Pedro Brígida, “a 
intervenção da aldeia resulta de uma renovação artificial”. Isolando assim o contexto desta 
afirmação, o arquiteto dá a entender que é uma intervenção muito plástica, de limpeza de 
layers do existente. Não indo contra a afirmação do arquiteto, contudo a intervenção 
trespassa para além da “renovação artificial”, citando o arquiteto, pois as ações tomadas têm 
uma repercussão direta na comunidade que lá habita, podendo condicionar as suas rotinas. 
O arquiteto remete-nos para ações de reutilização e refuncionalização. O reutilizar surge da 
tentativa de reabilitar as estruturas, mas como se encontravam num estado tão débil, houve 
a necessidade de aliar a novos elementos, a novas tecnologias, para garantir a segurança do 
edifício, daí a reutilização.  

A refuncionalização é nada mais nada menos consequência da troca de funções da tipologia, 
ou seja, a troca do que era em tempos, a habitação tradicional de subsistência para um 

Figura 29 – Imagem da reabilitação da arquitetura tradicional. Cuidado na recuperação de alvenaria de pedra, proporção dos vãos, 
gesto contemporâneo na alteração da materialidade das guardas das varandas para aço corten.                                                  
Autor: cedido pelo arquiteto responsável (adaptado) [18/08/18_10:20] 
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programa de turismo e lazer. Desde funções a tipologias, todos elas foram adaptadas e 
inseridas na nova função. Foi importante esquadrar e fundir estas duas realidades, a unidade 
habitacional e a unidade hoteleira, para que houvesse, e haja sempre, uma harmonia, 
coerência, uma noção de unidade edificatória na aldeia.  

Após interpretar as memorias descritivas do arquiteto, de analisar as plantas, conclui-se que 
existiram nos edifícios intervencionados, três tipos de operação, que nos permitirá perceber 
que existiu mais ações para além daquelas que o arquiteto mencionou (reutilização e 
refuncionalização). Assim, os três tipos de operação dividem-se:  

 - A reabilitação total, mantendo a linguagem, volumetria, sistemas construtivos de 
exemplares da casa serrana (reabilitação);  

 - Aproveitamento de edifícios de menor escala, possivelmente antigas cortes dos 
animais, que sofreram ampliações, culminando assim numa intervenção da arquitetura 
tradicional com a arquitetura contemporânea;  

 - Com cariz de apoio ao empreendimento turístico (Spa), uma arquitetura totalmente 
contemporânea, camuflada na malha original da aldeia;  

Estas três formas de fazer arquitetura surgem em Marialva devido à sua maior escala. As 
diferentes arquiteturas de diferentes épocas respeitam-se, permitindo assim evoluir e 
enriquecer o património existente no local, tendo assim um processo contínuo. 

Apesar de existirem três tipos de operação de intervenção, houveram pré-requisitos que se 
mantiveram, como é o caso da pedra granítica, as madeiras e a telha canudo. Obviamente 
foram inseridos novos materiais, contemporâneos, que dão maior conforto e durabilidade. 
Por exemplo, existe o uso pontual de caixilharias de inox, mas a maioria, é em madeira, 
redesenhadas após um levantamento rigoroso ao existente, pintadas à cor avermelhada. 

Figura 30 – Pormenor da estereotomia da pedra da arquitetura tradicional do local.                                                      
Autor: cedido pelo arquiteto responsável (adaptado) [18/08/18_12:07] 



 83 

Também o uso, não muito acentuado, do aço corten, devido à criação de uma harmonia 
natural própria com os materiais tradicionais. Depois o que é mais utilizado, e por sua vez 
mais evidente nas construções novas, é o betão aparente e a cortiça. O betão aparente, para 
não causar grande impacto, tem um acabamento tosco, semelhante à alvenaria de pedra, 
assim como a cor, foi-lhe colocado um aditivo de cor similar ao granito amarelo da região. 
A cortiça é utilizada para a camuflagem das ampliações que tenham maior escala e que 
provoquem maior dissonância. Sendo um material natural, e utilizado nas construções 
tradicionais, ainda adquire uma cor semelhante ao do granito, o que permite uma ligação 
com a arquitetura tradicional.  

Este caso de referência é um exemplo de que a arquitetura contemporânea se guia e respeita 
pela tradicional, é nela (tradicional) que estão as bases, as origens, a sabedoria para chegar 
à harmonia, à ligação entre ambas, entre a arquitetura tradicional e a arquitetura 
contemporânea. Todo este património que estava devoluto, que é estudado, investigado e 
diagnosticado, posteriormente intervencionado com base nos seus valores, reabilitando-o 
assim, para que agora continue a contar a sua história a par de uma nova era, de um novo 
“futuro” património, a arquitetura contemporânea.  

 

 

2.3.3 Metodologia utilizada de intervenção 

 

Neste caso de estudo nota-se, apesar dos confrontos das épocas da arquitetura, que houve 
um especial cuidado com a sua harmonia. Isto deve-se a ter uma metodologia de intervenção 
bem estruturada, e cumprida ao pormenor. Parte desde logo de uma investigação exaustiva 
das pré-existências que estavam em mau estado, assim como um rigoroso levamento 
histórico. Ainda para mais pertencendo Marialva a um grupo reduzido, às Aldeias Históricas 
de Portugal. Aqui o cuidado era redobrado, para o produto final não causar dissonâncias à 
população e aos visitantes.  

Percebe-se que também o levantamento arquitetónico foi tomado em conta com 
preocupação, basta vermos pormenores na intervenção, de caixilharias ou vãos interiores, 
para perceber isso mesmo.  

Toda esta análise e diagnóstico levaram a que o arquiteto responsável opte  pela reabilitação, 
tendo por base valores que queria manter. Esta operação não fica só pela reabilitação, pois 
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surgem elementos totalmente novos, com uma arquitetura contemporânea, mas que não 
perturbe, a já existente e que será reabilitada. Foi necessária uma estratégia bem delimitada 
e executada, com aspetos e fatores que contribui-se para a harmonia da aldeia.  

Tendo como base de funcionamento o turismo, o plano de manutenção será assegurado pelos 
seus proprietários, para que o todo funcione em perfeição e de agrado ao visitante. Também 
é uma das mais valias de associar o turismo à reabilitação de pré-existências devolutas, tem 
sempre a manutenção de certa forma garantida na maioria dos casos, para que tudo funcione 
e tenha durabilidade, o proprietário segue “à risca” o plano de manutenção criado para o 
edifício.  

 

  

 

 

 

Figura 31 – Reabilitação (nova função – spa) da arquitetura tradicional da aldeia de Marialva.                                                      
Autor: cedido pelo arquiteto responsável (adaptado) [18/08/18_14:23] 
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Figura 32 – Reabilitação (nova função – spa) da arquitetura tradicional da aldeia de Marialva.                                                      
Autor: cedido pelo arquiteto responsável (adaptado) [18/08/18_14:46] 

Figura 33 – Reabilitação, à escala da aldeia, das acessibilidades e percursos da aldeia de Marialva.                                                      
Autor: cedido pelo arquiteto responsável (adaptado) [18/08/18_15:13] 
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3. CASO DE ESTUDO 

 

3.1  Aldeia de Agra 

  

3.1.1 Localização 

 

No sopé da serra da Cabreira e resguardada pelo rio Ave, a aldeia de Agra, situada na vila 

de Rossas, concelho de Vieira do Minho, é uma aldeia tipicamente minhota, com uma 

Figura 34 – Vista área da aldeia de Agra   .              Autor: Google Imagens. [21/09/19_17:10] 
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arquitetura tradicional21 muito característica, e uma atividade agropecuária associada ao 

turismo, onde tudo se rege pelo bem da terra, pelo amor e pela fé.  

Ao início pode até parecer estranho este nome “Agra”, que nos remete logo para a cidade da 

Índia, onde se situa o famoso Taj Mahal22. Mas este topónimo tem uma explicação e uma 

história por detrás.  

Apesar de nos confrontarmos com conceitos de significado divergentes, Agra pode derivar 

do étimo latino “agro” significando terra fértil, arável, ... [Fernandes, Artur. 2006:128], 

contudo segundo outros etimologistas,  

... poderá derivar do vocábulo _akara (do cingalês-sânscrito), significando “mina”, 

... . Esta denominação só convinha pois aos imóveis agricultados e susceptíveis de 

domínio. Deste modo, _ager era um nome especial dos prédios rústicos em 

exploração, de propriedade plena. Portanto, _ager significava ou a totalidade do 

prédio, ou campo – a gleba23 cultivada ...  

     [Fernandes, Artur. 2006:128] 

Após estas leituras, podemos assim concluir que é um lugar muito fértil e antigo.   

Toda ela em granito, pode ser percorrida pelos seus caminhos em calceta, também ela de 

granito, que ligam a área de produção à área habitacional. Esta aldeia, que está inserida em 

uma rara beleza natural, tem uma herança agrícola muito forte, assim como uma herança 

religiosa muito presente. Temos distribuídos pela aldeia muitos pontos religiosos, desde 

cruzeiros a alminhas de uma beldade única, sem esquecer claro da capela de São Lourenço. 

As alminhas e o cruzeiro, são do período pós-tridentino, 1857, e têm grande valor e um bom 

estado de conservação.  

 
21 Arquitectura de expressão quer erudita quer popular portadora de valores culturais, espirituais ou materiais, 
transmitidos ao longo dos tempos. (IHRU, IGESPAR. 2010:90. Património Arquitectónico – Geral. Kits património n.o 
1,versão 2.0) 
22 O Taj Mahal é um mausoléu situado em Agra, na Índia, sendo o mais conhecido dos monumentos do país. Encontra-se 
classificado pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade. Foi anunciado em 2007 como uma das sete maravilhas do 
mundo moderno. 
 
23 Do latim “gleba”, nome feminino, é uma porção de terra. in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. 
Porto: Porto Editora, 2003-2018. 
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A acompanhar estes pontos de interesse artísticos e históricos, também temos vários pontos 

onde podemos repousar e refrescar, tais como fontanários e bebedouros, que recebem a água 

do nascente do rio Ave que emerge no topo da serra da Cabreira.  

A estrutura ligante destes pontos é um percurso pedestre, que tem uma extensão de 35km e 

que associa uma experiência única, em termos visuais, de inúmeros moinhos, da ponte 

românica, e da ligação ao centro da serra. Em caso de visita ao local, pode-se ver que a aldeia 

está integrada em um conjunto de percursos pedestres (PR) e de itinerários de btt. Ambos os 

roteiros ligam a uma grande rota romana, apelidada de GR524.  

Como foi dito anteriormente, a aldeia vive da agricultura, pecuária, do turismo e da indústria 

caseira – fabrico de manteiga, cozedura de pão milho e tecelagem. Há ainda uma oficina de 

artesanato, que atualmente tem um novo (re)uso, venda de lembranças locais.  

 
24 Ao todo Vieira do Minho tem quatro PR, uma GR e seis itinerários de btt.  Estes roteiros, que estão bem delimitados, 
permitem um conhecimento e uma perceção do território. Os GR são trilhos europeus de Grande Rotas, que cobrem várias 
centenas de quilómetros da Europa, e que são salvaguardadas pela FERP (Fédération européenne de la randonnée pedestre). 
Em Vieira do Minho existe a GR5  

Figura 35 - Ponte Românica.                  Autor: Professor Miguel Malheiro [6/11/18_11:06] 
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O que carateriza igualmente a aldeia é a sua gastronomia regional de excelente qualidade, o 

cabrito, o anho e a vitela, todos eles criados pelos populares. Podemos assim ter perceção de 

uma aldeia com muito potencial a nível de atividades económicas.  

Com uma arquitetura tradicional em pedra de granito, a aldeia cria uma fantasia, gerando 

assim com que seja considerada “Aldeia de Portugal” e tenha um reconhecimento de 

património natural e cultural. Tem património reconhecido tal como o cruzeiro de 1857, ou 

então a casa de Fundevila de 1803, a casa do Cruzeiro de 1879, a casa das Cortinhas de 1678, 

a casa do Cabo de 1748 ou então a casa de Escaleira de 1806, que será a nossa mártir de 

estudo.  

Tal como os casos de referência, o nosso caso de estudo presente numa aldeia que carece de 

população, motivada pela falta de oferta de emprego e a escassez da agricultura. A aldeia é 

exemplo do que abordamos no primeiro capitulo, de todos os fatores associados à 

desertificação deste tipo de regiões.  

A aldeia implantada sobre uma malha urbana medieval cria percursos sinuosos sobre toda a 

aldeia. Com habitações maioritariamente de rés do chão e primeiro piso, o rés do chão era 

Figura 36 – Espigueiro. Elemento preponderante na aldeia.                   Autor: Professor Miguel Malheiro [6/11/18_9:48] 
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exclusivo ao abrigo do gado e arrumos. O piso superior era destinado à habitação, orientada 

quase sempre para uma eira interior.  

Todo isto acresce valor arquitetónico ao objeto e à arquitetura.  

 

3.1.2 Património  
3.1.2.1 Valores 

 

Tem presente na aldeia valores arquitetónicos e significativos, aldeia considerada “Aldeia 
de Potugal”. A nível geral da aldeia, o que enriquece é a arquitetura presente do lugar, todo 
o ornamento e construção apoiada em modelos eruditos. 

Pelourinhos e fontanários enriquecem a aldeia e os percursos a quem os segue, sempre em 
pedra granítica do lugar. A acompanhar o percurso ainda existe pontos religiosos e marcas 
dos caminhos de Santiago. Os moinhos e a sua arquitetura é uma mais valia e um ponto de 
visita muito procurado por quem lá passa.  

Toda essa linguagem e valores foram um ponto importante para a revitalização e 
revalorização da aldeia.  

  

3.1.2.2 Ações  

 

 
As ações de revitalização e revalorização são direcionadas à intervenção da aldeia, através 
de diversas operações. A preocupação foi, enquanto planta geral da aldeia, inserir pontos 
estratégicos para dinamizar a aldeia. Associou-se então o turismo, à pouca tradição que ainda 
lá existia e aos antigos percursos e monumentos.  

Estrategicamente implantados para que os visitantes que procurem a aldeia, que frequentem 
o turismo, têm durante os percursos de acesso ao mesmo, pontos de venda de artefactos 
tradicionais, queijos e mel, lembrança, entre outros bens.  
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Assim para dinamizar a aldeia, de modo geral, a estratégia passa, como foi dito 
anteriormente, pela inserção de programas em pontos estratégicos, que ajudem os habitantes 
locais, revitalizando e revalorizando a aldeia.   

 

3.1.3 Funcionamento na atualidade 

 

A situação atual da aldeia é critica, pois temos uma população muito envelhecida, que vivia 
somente da agricultura, encontra muitas dificuldades em sobreviver. Muita da população 
ainda vive da agricultura, do pouco que ela lhe dá, onde outra já percorre imensos 
quilómetros em busca de trabalhos sustentáveis.  

Encontramos imensas habitações fechadas, abandonadas ou devolutas, a precisar 
urgentemente de serem reabilitadas, de terem cuidados especiais.  

As poucas que estão em condições são as que já se encontram sobre a funcionalidade do 
turismo. O turismo que é a esmeralda do lugar e que ainda não está a ser totalmente polida 
para atingir o máximo de brilho.  

Ainda partilhamos muitas vezes os caminhos e os percursos com os animais, com os ovinos 
ou bovinos, provavelmente o maior sustento dos habitantes.  

 Folha:

Dario Manuel Machado RebeloLevantamento do Existente

Agra - Vieira do Minho
Data: Maio 2019
Esc.: 1/5000Planta Funções e Localização

01Universidade Lusíada Norte - Campus Vila Nova de Famalicão

Comércio

Edifício Religioso

LEGENDA:

Habitação Unifamiliar

Turismo Rural

Limite do terreno

Figura 37 – Planta estratégica da intervenção na Aldeia de Agra.               Autor: Ilustração Nossa  [27/05/19_22:48] 
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Mas a arquitetura está muito débil, está progressivamente a perder os valores, a riqueza que 
ele emana, com pormenores deliciosos, funcionais e importantes para a total percepção desta 

arquitetura tradicional.   

 

3.2  Casa da Escaleira  
3.2.1 Localização 

 

Decidiu-se, por motivos históricos, de inserção física, evolutiva e social, estudar e analisar 

a casa da Escaleira.  

Datada, e inscrita em algumas pedras da habitação, do ano 1806, que segundo testemunhos 

das locais, era uma antiga casa pertencente a padres. Esta afirmação pode refortar, ou pelo 

menos criar suspeita, devido à sua construção, ao seu tipo de arquitetura, erudita e bem 

executada, vindo de alguém que tinha conhecimento e sabedoria. Estamos perante uma 

arquitetura vernacular tradicional.  

Figura 38 – Casa da Escaleira (1806).                         Autor: Professor Miguel Malheiro [6/11/18_10:01] 
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Segundo o livro, que foi cedido gentilmente pelo presidente de junta da freguesia de Rossas, 

Rossas, Património Histórico e Religioso, o autor escreve que,  

... e Casa Escaleira. Desta última saiu um seu proprietário que foi (por motivos de 

casamento) para a Casa do Santo.  

Também daí são oriundos dois sacerdotes que vieram a ser párocos da freguesia de 

Rossas, como se verá mais adiante (Padre António José Gonçalves Lima e Padre 

Domingos José Gonçalves Lima). 

 [Fernandes, Artur. 2006:132,133] 

Assim, e devido à escassez de informação, relativamente à casa em si, podemos afirmar, 

baseando-nos no excerto transcrito e na conversa com o atual proprietário (Sr. Vitor e 

Esposa) , que a Casa da Escaleira pertencia à família Gonçalves Lima.  

3.2.2 Património  
3.2.2.1 Valores  

 

Esta arquitetura é rica pela sua construção, pelo seu sistema construtivo, pela sua história. 

Valores significativo, arquitetónicos e documental estão associados a este edifício, rico por 

o seu sistema construtivo, como podemos verificar nas imagens. Com um aparelho exímio 

da alvenaria de pedra, possui ainda objetos que aumentam o seu valor arquitetónico, como 

por exemplo uma capela exclusiva à habitação, ou até mesmo o relógio de sol ainda presente 

no topo da capela, os pormenores dos fechos dos portões, com um mecanismo vanguardista 

do seu tempo.  

Os ornamentos das pedras, as colunas em pedra, as caixilharias, a eira toda em lajetas de 

pedra de granito, tudo isto justifica a intervenção na habitação.  

Também para a população esta casa tem um enorme significado, por toda a história que a 

envolve, presença central da aldeia, e da passagem de geração em geração de uma família 

que tem uma conexão de riqueza à aldeia.  
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Não bastasse isso também esta casa, partilhando com outra vizinha (do mesmo proprietário), 

são o cartão de visita da aldeia de Agra.  

 

 

 

 

3.2.2.2 Ações  

 

Após esta análise e diagnóstico, ciente dos valores encontrados chegamos à conclusão que a 

ação deveria ser intrusiva, mais concretamente uma ação de reabilitação.  

Desde logo a ambição era manter toda a linguagem da arquitetura, todos os pormenores, o 

desenho das caixilharias, replicar tudo que fosse possível, e que fosse justificável. O “motor” 

de todo este processo, que levava à organização interior e exterior, que “elevava as paredes” 

desta ruína, foi o Turismo. O turismo serve aqui como combustão de todo o processo. Apesar 

da função programática ter sido alterada, esta não influência a organização interior do objeto, 

pois também os visitantes querem viver, sentir da mesma forma que os antigos habitantes 

sentiam e viviam.  
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A nível dos materiais mantém na mesma a alvenaria de pedra, juntamente com a telha de 

barro em canudo, com as caixilharias em madeira. Obviamente á uma junção de materiais 

contemporâneos para melhorar a qualidade de vida dentro da habitação, como é exemplo os 

isolamentos térmicos.  

Tudo foi estrategicamente pensado para reabilitar corretamente a pré-existência, seguindo 

uma metodologia de intervenção que acreditamos ser a mais correta.  

 
 

3.2.3 Metodologia de intervenção  

 

A metodologia bem estrutura é o segredo de uma boa intervenção, pois se a seguirmos 

corretamente teremos êxito na intervenção. Foi essa a máxima que tentamos seguir e criar. 

Assim, começamos por definir claramente e objetivamente a metodologia que iríamos 

seguir.  

Figura 39 – Ilustração do estado de conservação da casa.                         Autor: Professor Miguel Malheiro [6/11/18_10:03] 
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Essa metodologia inicia logo com a escolha do objeto, e do caso de estudo. A procura de 

informação, histórica e documental, do geral para o particular, desde os arquivos à sabedoria 

dos próprios habitantes. Assim o primeiro passo foi sem dúvida a procura, de material 

bibliográfico que nos ajude a 

esclarecer certos e determinados 

conceitos, assim como aspetos e 

fatores da casa em si. Neste ponto a 

partilha de informação de certas 

entidades foi crucial para uma 

melhor análise.  

A acompanhar esta análise mais 

documental, foi feita uma análise no 

terreno, um levantamento de todos os 

elementos arquitetónicos presentes 

no edifício e na envolvente mais 

próxima. Pedra por pedra, pormenor 

por pormenor, foi tudo levantado 

através de desenho, o que nos 

aproximou e ajudou a conhecer 

melhor o edifício e todos os seus 

segredos. Permite um conhecimento 

mais pormenorizado do sistema construtivo, de toda a matéria da arquitetura presente na 

casa. Das tipologias do existente, das circulações que eles usavam, qual a divisão que davam 

prioridade, por qual entravam e faziam o seu dia a dia (fig. 40). Permite perceber o porquê 

da casa se fechar para a rua e criar uma grande eira. Todo este levantamento à mão permite 

responder a todas estas insinuações, analisar e diagnosticar a melhor solução. Este trabalho 

de “campo” ajuda imenso depois na organização interior, na hierarquia, na forma como se 

dispõe os espaços e áreas, e até os próprios percursos.  

Após toda esta análise atingimos um diagnóstico que nos ajuda a identificar os valores e a 

prever a ação a ter em conta. Como já foi dito anteriormente, os valores (arquitetónicos, 

significativo e documental) juntamente com o seu estado de conservação, levam-nos à ação 

de reabilitação (uma ação intrusiva).  
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Figura 40 – Planta de Vermelhos e Amarelos.                          
Autor: Autoria própria [11/05/19] 
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Com isto sempre em mente, e em modo esquemático presente numa folha, orientou-se a 

proposta de forma a satisfazer tantos os visitantes como os habitantes locais, ou seja, manter 

a privacidade a quem usufruía o espaço, mas ao mesmo tempo abri-lo para a comunidade 

local. Acreditamos que conseguimos isso, ao criar uma loja de venda de bens tradicionais, 

no que era uma antiga adega da habitação, e revalorizar o antigo espaço de culto para a 

comunidade. Permite a interação do objeto com a comunidade e da comunidade com o 

objeto.  

 

 

 

 

 

A proposta abraça o edifício, hierarquiza-o em função desta abertura para a comunidade. A 

habitação tem diferentes cotas de acesso à rua, ou seja, a entrada principal está à cota 13.71m, 

enquanto que a entrada da loja, localizada na antiga adega da habitação, está à cota 12.76 m. 

Está diferença de cotas permitiu que desagregássemos as áreas sociais por estes dois pisos, 

incutindo ainda as áreas que estavam abertas à comunidade. Portanto, o piso na cota 12.76 

m (anexo “Proposta – 01”), alberga a loja (de serviço à comunidade), um salão de jogos, 

instalação sanitária de serviço e lavandaria (usufruto exclusivo aos clientes). O piso presente 

na cota 13.15 m hospeda áreas sociais e privativas, tais como a cozinha, sala de estar e jantar, 

hall e arrumos – sociais, e dois quartos – privado. Ainda tem o espaço de culto aberto a toda 

a população (anexo “Proposta – 02”). No piso superior, à cota 17.00 m (anexo “Proposta – 

03”), temos a área mais privativa composta por três quartos, sendo dois deles com acesso 

interior através de um passadiço e outro com acesso pelo exterior.  

Toda a estrutura interior é em madeira, com os pisos em soalho e tetos em saía camisa, 

somente a área da cozinha é que tem o pavimento em lajeado de pedra granítica, e não tem 

Figura 41 – Maquete do antes da intervenção vs Maquete construtivo da proposta .                 Autor: Autoria própria [23/05/19] 
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forro de teto (anexo “Pormenor 03”). Todas as paredes estruturais são em alvenaria de pedra, 

sendo as paredes interiores em tabique (anexo “Vermelhos\Amarelos – 09/10/11). A 

cobertura é formada por telha de barro canudo, contra ripado, tela, ripado, isolamento XPS, 

forro, varas, madre e frechal (anexo “Pormenor – 08”). As caixilharias e vãos são em 

madeira, com todo o rigor e pormenorização das existentes (anexo “Pormenor Vãos – 07”), 

contudo adaptadas à contemporaneidade, com mais vedantes, térmica e acústica melhorada. 

Assim mantêm-se a linguagem e os valores da arquitetura tradicional, reabilitando o 

existente seguindo a metodologia, para concretizar no projeto cumprindo os objetivos 

delimitados.  
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Figura 42 – Ilustração do estado de conservação da casa.                         Autor: Professor Miguel Malheiro [6/11/18_10:09] 

Figura 43 – Entrada principal.                                   Autor: Professor Miguel Malheiro [6/11/18_9:52] 



 101 

 

  

Figura 44 – Vista sobre o cerne da casa da Escaleira.                                   
Autor: Professor Miguel Malheiro [6/11/18_9:59] 

Figura 45 – Imagem da destruição interior do património arquitetónico.                        
Autor: Professor Miguel Malheiro [6/11/18_10:17] 
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Figura 46 – Imagem da destruição interior do património arquitetónico.                        
Autor: Professor Miguel Malheiro [6/11/18_10:19] 

Figura 47 – Imagem da destruição interior do património arquitetónico.                        
Autor: Professor Miguel Malheiro [6/11/18_10:32] 
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Figura 48 – Imagem da destruição interior do património arquitetónico.                        
Autor: Professor Miguel Malheiro [6/11/18_10:21] 

Figura 49 – Imagem da destruição interior do património arquitetónico.                        
Autor: Professor Miguel Malheiro [6/11/18_10:43] 
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CONCLUSÃO  

 

A presente dissertação estimulou uma nova visão sobre o património, sobre o nosso passado 

arquitetónico. Fez perceber que a base da arquitetura surge dos valores da terra, emerge do 

lugar para o lugar, da comunidade para a comunidade.  

Começamos na introdução por deixar algumas questões que nos motivava e às quais 

queríamos responder. Qual o novo uso para o património abandonado preservando, 

salvaguardando e valorizando os valores do património vernáculo tradicional? É muito 

importante reconhecer a arquitetura vernacular, os seus valores. Esse reconhecimento 

começa na vontade de intervir, reabilitar o património, tendo por base uma metodologia de 

intervenção, para alcançar o objetivo de salvaguardar, destacar os valores do património 

assim como conseguir a sua perduração no tempo para gerações futuras. De todos os 

objetivos, a passagem de testemunho do património para gerações futuras é o mais 

importante.  

O conhecimento científico não era utilizado, nem sequer mencionado, a sabedoria da 

tradição, que era passada de geração em geração, com conhecimentos ancestrais, essa sim 

era utilizada, como uma herança, na construção das habitações ou edifícios de 

armazenamento de animais ou materiais. Com este recuar na linha cronológica quer-se 

evidenciar que existe exemplares da arquitetura vernacular portuguesa, construídos pela 

comunidade local, que contém um valor desmedido, um valor incalculável para a nossa 

cultura.  

Tanto nos casos de referência como no caso de estudo, são conjuntos populacionais com 

estas características, aldeias onde houve a vida rural, as vivências e atividades, o quotidiano 

do mundo rural. Em algumas ainda prevalece essa ideologia, mas a maioria encontra-se 

vazia, com as habitações devolutas, a perder valores, a perder-se o nosso património que foi 

herdado de anteriores gerações, e que a continuar assim não poderia prosseguir o legado de 

representar a nossa cultura a gerações futuras. Foi este pretexto que nos motivou a esta 

investigação, o como e o que deveria ser feito para inverter esta roda, através de quê e quão 

importante era preservar o património e a comunidade que o vivência. Pois ao reabilitar o 

património provocámos um desenvolvimento local, ora para além de reabilitar o património 
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ainda se estimula o lugar devolvendo-lhe a comunidade e as suas vivências, sejam elas novas 

ou as mesmas antes praticadas.  

Portanto objetivamente, através da presente dissertação encarada com um cariz cívico, ético, 

resulta a intenção de uma metodologia base para a preservação do património vernáculo 

tradicional, presente em território português. São reproduções que transmitem memória, 

identidade, autenticidade, que passam valores arquitectónicos, históricos, documentais, 

significativos, entre os outros. Exemplo de que este tema é pertinente surge com a criação 

do Inquérito à Arquitetura Portuguesa. Uma das hipóteses possíveis encontradas para 

culminar a nossa história, o nosso património antes que ele caía em ruína.  

Sempre com a diretriz de salvaguardar o património, de forma a devolvere-lo à sociedade, 

foi necessário seguir uma lógica para justificar a metodologia que se criou. É com os casos 

de referência, com as suas intervenções de salvaguarda e reutilização do património, que se 

deseja justificar a metodologia mais coerente e correta para a intervenção no património. 

Pelos casos de referência, pela sua visão e compreensão do lugar, percebemos se respeitam 

a metodologia pensada, e o porquê de a seguir, quais as perdas quando não é seguir e as 

virtudes. A demonstração da possível interação da arquitetura contemporânea com a arte e 

técnicas tradicionais também resulta melhor quando se segue a metodologia sem saltar 

passos, pois ganhamos um conhecimento na integra do património em questão. Com isto 

desejou-se não só expor a importância da arquitetura vernácula tradicional na construção da 

nossa cultura mas também a importância de esta permanecer e se manter como parte da 

história de Portugal.  

Tanto o caso de estudo como os casos de referência exprimem a máxima acima exposta, 

através de um equilíbrio do contemporâneo com o tradicional, tendo sempre em mente que 

a memória do lugar deverá ser o expoente máximo da intervenção, para dinamizar também 

a vida dos lugares em questão. Na aldeia de Trebilhadouro, exemplo que melhor representa 

a metodologia base, denota-se um conhecimento exaustivo das técnicas e saberes 

tradicionais das ruínas. A reabilitação foi complexa, com uma intervenção contemporânea 

muito simples e minimalista, dando maior importância à requalificação dos sistemas 

construtivos e pormenores tradicionais. Tudo isto, juntamente com o conforto 

contemporâneo necessário, enriqueceu toda a intervenção culminando num trabalho 

interessante e de referência neste tema.  
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Na aldeia de Loural, o fim foi diferente pois a intervenção não respeitou determinados 

parâmetros, o que levou à perca de certos valores, na nossa opinião. Percebe-se o 

aproveitamento das áreas urbanizáveis, mas com técnicas, linguagem e materiais totalmente 

contemporâneos, que levaram à perca de pormenores importantes que caracterizavam a 

arquitetura daquela lugar. Obviamente que em termos de finalidade, não julgamos a 

intervenção, mas no contexto desta investigação entendemos que das pré-existências pouco 

restou, tanto exterior como interiormente.  

Finalmente, o último caso de referência, a aldeia de Marialva onde se pode encontrar a total 

reabilitação da arquitetura tradicional assim como a interação com a arquitetura 

contemporânea. Temos os dois mundos presentes neste caso, em sintonia, sem a arquitetura 

contemporânea causar transtorno à arquitetura tradicional. Existe inclusive uma mescla em 

alguns casos da arquitetura tradicional com a arquitetura contemporânea, que se revela 

gentilmente sem nunca interferir com as pré-existências, respeitando a memória do lugar. É 

um bom exemplo de equilíbrio dos diferentes tempos.  

O caso de estudo, encontrado em ruínas, foi dissecado para que houvesse um conhecimento 

pleno da arquitetura praticado no lugar. Todos os pormenores foram desenhados, desde o 

levantamento pedra a pedra, ao pormenor das caixilharias em madeira, até ao sistema 

inovador da altura de abertura dos portões das cortes. Todo este conhecimento ajudou a 

definir as ações e os valores a salvaguardar no património. A reabilitação foi a ação tomada 

em conta, tendo por pretexto o turismo como “motor de arranque”. A preocupação foi 

recuperar todo o sistema construtivo tradicional, assim como materialidade, combinado com 

o conforto contemporâneo e a nova funcionalidade. Abrimos ainda o edifício para a 

comunidade, para que ela possa interagir com ele, através da loja de produtos tradicionais e 

da capela de culto. Toda esta dinâmica renasce as vivências tradicionais.  

Com o decorrer da investigação, surgem outras perguntas, das quais tomamos notas, para 

futuras investigações. Questões que gostávamos ver respondidas, que podem fazer sentido 

para futuras investigações e que estão na ordem do dia. A que salientamos, é se seria possível 

aproveitar este património, que esta em ruínas, para acolhimento de refugiados ou de sem 

abrigo? Através de um fundo ou associação, para acolhimento de pessoas carenciadas. Assim 

conseguíamos reabilitar o nosso património, revitalizar o interior do país criando postos de 

trabalho, trazer mais população residente para o interior. Porque não aproveitar a arquitetura 
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vernácula tradicional devoluta para acolher os mais necessitados ? Pensamos que será um 

tema pertinente e interessante para abordar futuramente.  

Portanto, esta investigação permite-nos perceber que não se deve esquecer o passado para 

que evoluamos no futuro. O património deve ser do conhecimento de todos, de geração em 

geração, apesar das mudanças dos tempos. O património é transversal aos tempos, e tem 

diferentes perspectivas e interpretações consoante a época onde estamos. O património é a 

nossa história, é o nosso futuro.  
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WEBGRAFIA 

TVI 24, realiz. (2015) – Loural Village. Lisboa : TVI. [Consult. 22 Março 2018]. 7min. 

Reportagem sobre a revitalização da Aldeia do Loural, em Góis (Coimbra),conduzida por 

João Bizarro. Disponível em WWW: <URL: http://www.louralvillage.com/vision-and-

mission/ > :  

Nossa visão 

Loural é uma ecovila sustentável que atrai aqueles que procuram uma experiência 

íntima com a natureza e um desejo de expansão e transformação humana. 

Alcançamos nossa visão, facilitando oficinas, retiros e vivendo e trabalhando 

juntos na e com a natureza, de uma maneira que promova o crescimento pessoal e 

um modo de vida sustentável. 

Loural se tornará um lar para alguns e um lugar para retornar para muitos de 

nossos hóspedes e visitantes. Uma mistura equilibrada de residentes permanentes, 

voluntários, eco-turistas e visitas familiares locais à “tarde de domingo” nos 

ajudará a adquirir recursos, habilidades, conhecimentos e um sistema 

economicamente saudável. Nosso objetivo é servir como um exemplo de como uma 

maneira de viver mais ecológica e humana pode ser praticada. Os espaços comuns, 

incluindo um restaurante e uma grande sala de oficinas, formam o coração da 

atividade comunitária. Espalhadas pelas ruas estão as casas, o acampamento e as 

construções que sustentam a vida cotidiana e todas as outras atividades em Loural. 

Observamos e damos total atenção à natureza de Loural; é o maior patrimônio que 

temos e que encantará muitos que visitam Loural. Guiados pela permacultura e 

princípios holísticos, nosso objetivo é estabelecer uma ligação com o ambiente 

natural existente e conectar todos os insumos necessários aos produtos 

produzidos. Trabalhamos com soluções que suportam nossa auto-suficiência e 

sustentabilidade, por exemplo, obtendo o conhecimento necessário, replantando a 

floresta original e filtrando nossas águas residuais com canaviais. 
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Estabelecer e manter boas conexões com nossos vizinhos e trabalhar juntos em 

pequena escala; o uso de recursos locais (mão-de-obra) e empresas locais se 

encaixa bem em nosso objetivo de aumentar a resiliência, tornar-se parte da vida 

local e conectar-se ao patrimônio cultural da região de Serra de Acor. A vila servirá 

como exemplo de uma comunidade de pequena escala, em sua maioria auto-

suficiente, onde a sustentabilidade e os cuidados com a terra são praticados. Os 

moradores de Loural viverão em uma comunidade cercada e sustentada pela 

natureza, em paz, servindo a comunidade e a natureza. Loural em sua totalidade 

como vila, projeto e comunidade influenciará positivamente as pessoas a fazer 

mudanças duradouras em sua perspectiva de vida. 

Assista a este vídeo de 6 minutos em Loural, produzido pela emissora de TV 

portuguesa TVI24 em janeiro de 2015:  https://youtu.be/xEopEh4IaJU 
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PAINEL SINTESE Aldeia de Agra - Vieira do Minho
Dario Rebelo Junho 2019 01

Planta de Piso 0  Esc. 1\200

No sopé da serra da Cabreira e resguardada pelo rio Ave, a aldeia de Agra, situada na vila de Rossas, concelho de Vieira do Minho, é uma aldeia tipicamente minhota, com uma arquitetura vernacular, e uma atividade agropecuária associada ao
turismo, onde tudo se rege pelo a terra dá, pelo amor e pela fé.

Toda a aldeia em granito, pode ser percorrida pelos seus caminhos em calceta, também ela de granito, que ligam a área de produção à área habitacional. Esta aldeia, que está inserida em uma rara beleza natural, tem uma herança agrícola muito
forte, assim como uma herança religiosa muito presente.

Decidiu-se, por motivos históricos, de inserção física e evolutiva, e também social, estudar e analisar a casa da Escaleira, que nos remete ao ano 1806 e pertencia à família Gonçalves Lima.

As patologias encontradas foram causadas por fatores climáticos e pela falta da manutenção do edifício, causado por a falta de existência de um plano de manutenção.

Foram encontradas:

- Presença Orgânica, tais como líquenes e musgo
- Vegetação de pequeno e médio porte, presente nos mais variados locais
- Elementos inexistentes ou desaparecidos por motivos naturais ou de furto
- Fissuração devido a deficiências de elementos mal colocados
- Elementos deslocados devido a queda de estruturas
- Telhas danificadas e perdidas
- Penetração de humidade por vários motivos, como por exemplo, pela fissuração da alvenaria de pedra
- Desaprumo da fachada, provocada pelos elementos estruturais em falta na cobertura e soleiras

Após a identificação destas patologias, o estado de conservação do edifício está enquadrado no mau estado de conservação.

Para a salvaguarda deste património é necessário perceber quais os valores presentes, identificá-los corretamente, pois estes vão influenciar diretamente as ações de intervenção no edificado (qual ou quais que se devem utilizar? qual ou quais se
adequam melhor a este tipo de património com estes valores?). O objetivo é salvaguardar o património e preservar os valores a eles associados, de forma a transportá-los de geração em geração, e ainda permitir melhorar a qualidade de vida de
quem já la habita e trabalha, dinamizar a aldeia a nível socio-económico.
Assim, foram encontrados os valores arquitetónicos, documentais e significativos, que nos leva a efetuar uma intervenção intrusiva que consiste na reabilitação da arquitetura vernacular e os seus sistemas cosntrutivos, presentes na casa da
Escaleira. De forma a que esta intervenção tenha sucesso, optou-se por um programa de turismo rural associado ao eco-turismo (promove atividades agricolas e interação com animais).
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