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Resumo 

 

A presente dissertação visa compreender os princípios gerais de intervenção no 

Património Rural e os processos de recuperação e reabilitação de Casas de Lavoura.  

Neste caso, especificamente a partir da Casa de Ribela, desenvolve-se uma 

metodologia através dos conceitos de intervenção: a adição e a collage. Estas, diferentes, 

conceções surgem após o levantamento e diagnóstico das patologias que nos remeteram ás 

práticas de intervenção: reabilitação, conservação e restauro. Contudo, têm por base a 

transformação do espaço rural, através da reflexão da trilogia: tópos, týpos e tectónica.  

Apura-se então, o estudo das questões em relação ao seu estado original e as 

respetivas mutações ao longo do tempo com o objetivo de atuar de modo sustentado sobre o 

edifício. Para uma melhor compreensão os conceitos abordados e os seus significados, 

recorreu-se à investigação de dados qualitativos a partir da consulta bibliográfica diversa e 

da abordagem estratégica do estudo de caso, de forma a que permitam abordar o tema de 

forma coesa e estruturada.  

Partindo deste pressuposto, percebemos de que modo surge a ligação entre a trilogia 

e a conceptualidade da intervenção. É através desta investigação e do conhecimento 

adquirido ao longo do estudo, que se chega à abordagem fundamental desta dissertação: 

entender de que modo a adição e collage transformam através da reabilitação, os espaços 

rurais.  

Os principais resultados obtidos foram a compreensão da transformação do lugar, e 

no modo de reabilitar complexos agrícolas como a Casa de Ribela. Compreendidos estes 

saberes e o vínculo com os conceitos da intervenção, foi possível uma abordagem à prática 

de intervenção no património rural, contextualizada.  

 

 

 

 

 

 

Palavras-Chave  

Património | Arquitetura Vernacular | Casa de Lavoura | Reabilitação do Património | Adição 
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Abstract 

 

The following dissertation intends to comprehend the global principles of 

intervention regarding the Rural Patrimony and the process of restoration and rehabilitation 

of the Lavoura Manor (Casas de Lavoura). 

The Ribela House (Casa de Ribela) specifically, where there was developed a 

methodology of intervention through addition and collage. These different conceptions 

emerged after the analysis and diagnosis of the pathologies which implicated the following 

intervention practices - rehabilitation, conservation and restoration. Nonetheless, the primary 

intention of these practices is the transformation of the rural space through three converging 

factors - tópos, týpos and tectonic. 

We ascertained the studies of the matters connected with the original state and the 

correspondent mutations through the time with the goal of intervening efficiently in the 

building. In order to grasp the depth and the meaning of the approached concepts we drew 

on the research of qualitative data. 

 Such data included a diverse bibliographic spectre and a strategic approach of the 

case study and thus offered the possibility of addressing the topic in a structured manner. 

While setting on this premise, we were able to learn the existing connection between 

the trilogy and the concept of intervention. Through this research and the decurring 

knowledge, we were also able to attain the fundamental approach of this dissertation -  to 

understand the way in which the addition and collage are able to transform the rural spaces 

through rehabilitation techniques. 

The main results which we were able to attain sustained the comprehension of the 

transformation of the site and the way in which one can rehabilitate farming buildings such 

as the Ribela House. Once these results and their connection to the intervention concepts 

were grasped, it became possible to apply a contextualized approach to the rural patrimony 

intervention. 

 

 

 

Key Words 

Patrimony | Vernacular Architecture | Lavoura Manor | Casas da Lavoura | Patrimony 

Rehabilitation | Addition | Collage 
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Introdução 

 

A intervenção no património rural é uma ação complexa e com diversas 

condicionantes devido à sua preexistência, em que a ideia é preservar a Arquitetura 

Vernacular por forma a manter a identidade e a memória dos lugares, por meio de 

intervenções que conservem o passado ao mesmo tempo que possibilitam o uso no 

presente. Deste modo, para a reabilitação deste património, tornou-se importante pensar 

e conhecer o espaço através: 

a) da natureza do lugar (tópos);  

b) das heranças e particularidades (týpos); 

c) da história/ tradição construtiva e características (tectónica). 

A intervenção desenvolve-se associada à adição e a collage, como mote da 

transformação deste espaço rural, interligando as práticas de reabilitação, conservação e 

restauro.  

A presente dissertação tem como objetivos: 

a) compreender os princípios gerais de intervenção no Património Rural, 

especificamente, em casas de lavoura; 

b) recuperar, desenvolver e divulgar o património rural; 

c) compreender as relações que as casas de lavoura estabeleciam com o 

território e de que forma poderão estabelecer atualmente;  

d) aplicar o conhecimento tópos, typos e tectónica na intervenção de modo a 

respeitar o preexistente;  

A investigação organiza-se em três capítulos, o saber, o como e o fazer. Esta 

metodologia está metaforicamente associada à seguinte trilogia:  

a) saber, onde entendemos o espaço, o território e a envolvente à 

preexistência, da mesma forma que conhecemos os conceitos base para 

desenvolver a investigação; 

b) como, que consiste na caracterização morfológica, onde retiramos as 

informações mais relevantes, o que nos aproxima ao conceito da casa de 

lavoura e nos leva a interiorizar e refletir sobre a conceptualidade e o ato de 

como intervir;  

c) fazer, que estuda e analisa detalhadamente a caracterização construtiva.  
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O primeiro capítulo, saber compreender o património rural, refere-se 

principalmente ao Património Rural e Vernacular. São feitas várias introduções aos vários 

diferentes conceitos, como Património Arquitetónico, Património Vernáculo e a sua 

reutilização. Também é abordado o Espaço Rural, a sua caracterização, organização e em 

particular, as casas de habitação e construções de exploração agrícola. Para além dos 

conceitos acima abordados, é também aprofundada ainda a arquitetura vernacular, e a sua 

evolução ao longo do tempo, através da caracterização de casas de lavoura. O primeiro 

capítulo termina com uma abordagem ao território rural na atualidade, a evolução e a 

dicotomia urbano-rural. Para a elaboração deste capítulo analisaram-se obras de autores 

como: Helena Barranha (conceitos dos critérios de intervenção), Françoise Choay 

(abordagem ao património e valores), Bernard Rudofsky (a importância da arquitetura 

sem arquitetos e a sua preservação) e Fernando Galhano (estudo de casas de lavoura 

portuguesas). 

O segundo capítulo, como intervir numa casa de lavoura, é direcionado à 

questão de como intervir? Iniciámos o capítulo com a explanação do conceito onde 

assenta esta intervenção e o desenvolvimento da metodologia de intervenção, clarificando 

termos que mais à frente serão postos em prática. São revelados os critérios de intervenção 

que foram estudados para esta intervenção e são expostos os exemplos que foram usados 

como referência, devido à sua realidade material e construtiva e à forma de como 

interligam as novas construções com o passado, através da adição de elementos que 

permitem a transformação do espaço, são eles: Castelo de Pombal, em Portugal, Museu 

da Catedral de Hedmark, na Noruega e o Castelo Astley na Inglaterra. Neste capítulo 

contribuíram as leituras da obra de Antoni Navarro (metodologia de intervenção), Franco 

Purini (como compor a arquitetura), Alfonso Cosme (conceitos adição e collage) e ainda 

Frampton (tópos, týpos e tectónica). 

No terceiro capítulo, fazer a reabilitação da casa de Ribela, apresenta-se a Casa 

de Ribela, através diagnóstico e do levantamento, bem como o seu enquadramento e 

ordenamento do território, a sua caracterização morfológica e análise construtiva e ainda, 

são expostas as patologias existentes, assim como a intervenção nela efetuada. É feita a 

descrição e uma caraterização mais elaborada desta casa visto ser o tema central e o caso 

em estudo ao longo desta dissertação. É também feito um breve contexto em relação ao 

programa que escolhido para ser a nova ocupação deste aglomerado agrícola. A 

elaboração deste capítulo não seria possível sem a consulta da obra de Fernando Galhano, 

Arquitetura Tradicional Portuguesa. 
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Capitulo I 

saber compreender o património rural 
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1. O Património 

1.1. Caracterização de Património 

 

«O património não se limita a um tempo, nem passado nem futuro. Usamos o 

património de ontem para construirmos o património de amanhã, porque a cultura 

é, por natureza, dinâmica e está em constante renovação e enriquecimento.» 

(ICOMOS – Charter for the Preservation of Quebec’s 

Heritage – “Definition of Heritage and Preservation”) 

 

O conceito de Património1 não existe de forma isolada, surge sempre relacionado 

a algum outro tópico. Podemos afirmar que Património é um conjunto de bens materiais 

e/ou imateriais que contam a história de um povo e a sua relação com o meio ambiente, 

concentrando-se na preservação e salvaguarda da identidade dessa mesma civilização. É 

uma valiosa herança do passado que, deve ser transmitida e preservada às gerações 

futuras.  

O termo Património vai muito mais além do que edifícios ou criações de um 

passado longínquo, este termo incute uma uniformização de valores, algo que transcende 

as barreiras do tempo e do gosto. São heranças edificadas dos nossos antepassados que 

estão inseridas no meio urbano ou rural.2 

No entanto, ao caracterizar Património como uma memória ou herança histórica 

de um lugar, não deverão ser, no imediato, reconhecidos ou classificados os vestígios ou 

bens com valor patrimonial. Esse valor patrimonial deverá ser ratificado com base nos 

valores culturais que se entenderem como interesse cultural em qualquer território. A 

identidade e a memória são conceitos que estão estreitamente ligados ao conceito de 

Património, ambos caracterizam um determinado território e a sua sociedade, tornando 

evidentes as suas diferenças.  

Contudo, estas diferenças fazem parte do exercício que cada sociedade pratica 

para se reconhecerem a um determinado lugar. Adquirem o sentido de pertença através 

da herança cultural, do passado ou história.  

 
1 Conjunto de bens herdados do passado; herança comum. (Barranha, 2016: 26). 
2 De acordo com a historiadora (Françoise Choay, 2000: 130-192). 
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Nas figuras 1 e 2 podemos observar algumas tradições, como as festas populares 

e a vindima, que até aos dias de hoje se praticam e que, foram ao longo dos anos herdadas 

e adaptadas para a atualidade.  

Deste modo, conclui-se que Património para além do valor cultural e histórico, 

compreende também um valor emocional. Estes valores devem ser preservados, de 

maneira a que as gerações futuras conservem a história da civilização humana, 

assimilando e fazendo parte dessa mesma construção. 

 

 1.1.1 Património Arquitetónico 

 

«O património arquitetónico europeu é formado não apenas pelos nossos 

monumentos mais importantes, mas também pelos conjuntos que constituem as 

nossas cidades antigas e as nossas aldeias com tradições no seu ambiente natural 

ou construído.» 

(Carta Europeia do Património Arquitetónico, 1975) 

 

Segundo Ruskin, a arquitetura do presente só se transformará em história se, se 

reapropriar da essência e do seu papel memorial por via de qualidade do trabalho e do 

investimento moral de que teria sido objeto3. A identidade e memória de um determinado 

lugar deve ser conservada e transportada para a arquitetura, pois esta ditará e caracterizará 

o ambiente e o contexto em que estará inserida.  

A cultura da arquitetura assemelha-se à essencial vitalidade do respirar, sem o 

qual não há vida; umas vezes expiramos (a arquitetura expande-se e procura noções 

futuristas) outras vezes inspiramos (e a arquitetura retoma as ideias espaciais do 

passado)4. Observamos assim o crescimento do que consideramos património, no início 

do século XIX intercedia-se a favor do restauro dos monumentos, atualmente, defende-

se a necessidade de salvar o património e consequentemente começa-se a debater a sua 

conservação. Devido às alterações e à consecutiva evolução dos valores culturais, que é 

feita ao longo do tempo em relação à conservação do património, é necessário conhecer e 

descortinar os novos sentidos e (re)atualizar com lucidez os novos conceitos e valores que hoje 

em dia nos são oferecidos, e outros, que amanhã surgirão inevitavelmente. 

 
3 «A arquitetura é o único meio que dispomos para conservar vivo um laço com um passado ao qual devemos a nossa 

identidade e que é constitutiva do nosso ser.» (Ruskin in Françoise Choay: 147). 
4 Franco Purini citado por Helena Barranha, 2016: 14. 
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Figura 1 – “Banho Santo, São Bartolomeu do Mar, 

Esposende” 24 de agosto 1953 
 

Figura 2 – vindimas no Minho, anos 50 
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A preservação do património abarca não só do conhecimento histórico ou cultural 

do edificado, mas também do vínculo emocional e/ou espiritual que faz com que a 

população crie laços de afetividade e aproximidade, bem como de uma memória 

consistente do edifício e do lugar ao longo do tempo. Por vezes, é o vínculo com o edifício 

ou monumento que incita à sua conservação ou restauro. Quando valorizados e 

salvaguardados, os edifícios fortalecem um território e formam um pequeno espolio, 

tornando-se a identidade e o legado a preservar pelas gerações futuras. 

 

 1.1.2. Reutilização do Património  

 

«Competia-lhes inventar novas utilizações para edifícios que tinham perdido a 

sua função original: reutilização que nos permite pesar os problemas que esta 

levanta então, por comparação com os que, pese embora uma longa experiência, 

continuam a afrontar-nos ainda hoje.» 

(Françoise Choay, 2009: 110) 

 

De acordo com a historiadora Françoise Choay, a reutilização é a forma mais 

antagónica e audaciosa de se valorizar o Património, e consequentemente, o meio de o 

conservar e preservar. Atribuir uma nova função é um ato difícil e complexo, pois não 

deve fundamentar-se apenas à sua condição original. A nova função do edificado deve ter 

em conta o estado do edifício, a memória e a história do lugar onde se encontra, porem 

deve ter em consideração os valores e conceitos atuais.  

A reutilização surge por consequência do desuso, e muitas vezes, as intervenções 

não são adequadas. É necessário ter atenção ao valor histórico e memória que o edifício 

representa, mas também ter constância para definir a melhor atitude diante do seu valor 

contemporâneo. A prática da reutilização deve estar em concordância com a teoria, com 

os valores patrimoniais do lugar e com futuros utilizadores. É fundamental conhecer e 

descortinar os novos sentidos e atualizar os novos conceitos e valores que hoje em dia 

nos são oferecidos. 

O Castelo de Pombal, é um belo exemplar da prática de reutilização de que acima, 

através de Choay, foi explanada e servirá como caso de estudo na presente dissertação 

por ser um exemplar de arquitetura militar medieval, de enquadramento rural. Ao longo 

do tempo, este Castelo evoluiu desde uma pequena comunidade no topo da colina até se 

assumir como estrutura militar e defesa do território. Segundo o atelier COMOCO, o 
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maior desafio do projeto esteve na definição de uma estratégia que não fosse demasiado 

exposta sob as múltiplas camadas de história que dialogam no interior da muralha.  

A proposta de reutilização assenta num vínculo de épocas, resultando na alteração 

do programa e numa aproximação ao passado. Desta forma, o diálogo entre o existente e 

os novos elementos é claro e intencional. Inicialmente, detetamos as diferenças pelas 

características e funções que cada um representa para as necessidades do local atualmente, 

mas que outrora foram correspondidas pelo pré-existente. Este, para além do carácter 

pitoresco, transmite a rusticidade e soberania que o programa exigia, pois foi construído 

para proteger e defender a região do Mondego. A pedra calcário, em que consiste toda a 

estrutura do castelo, é tosca, irregular, crua e sem qualquer acabamento, característico da 

época medieval.  

O volume que se insere dentro das muralhas, correspondente ao centro de 

visitantes, é um paralelepípedo irregular em calcário, aproximando-se assim da 

característica medieval do castelo, exibindo-o através das suas linhas retas e da sua forma 

monolítica. Este volume erguer-se como sendo mais uma adição à história deste Castelo, 

que sucessivamente foi crescendo e aumentando os compartimentos. Este novo elemento 

surge como uma nova ala, que permitirá recriar as vivências do passado, e 

consequentemente ativar experiências espaciais que se encontravam adormecidas devido 

ao desuso do edificado. Deste modo, é fundamental que o testemunho do passado se 

mantenha como personagem principal no novo ambiente e em todo o conjunto.  

Este raciocínio é defendido por vários autores, a necessidade do passado se 

mostrar evidente perante o novo, é a configuração mais eficaz de preservar as memórias, 

história e cultura do lugar. A reutilização surge maioritariamente devido ao desuso, e cabe 

à proposta de intervenção encontrar de forma audaciosa uma ligação entre o passado e o 

uso contemporâneo (Françoise Choay, 2009: 233-234). Olhando através das estruturas de 

formas simples e vibrantes, concluímos que estamos perante a uma grande renovação do 

espaço, que equilibra o respeito do antigo Castelo com a excitante vida do Centro de 

Visitas, é crucial reutilizar e voltar a dar vida a um monumento. 

 

 1.1.3. Património Construído Vernáculo  

 

«O Património Construído Vernáculo é a expressão fundamental da identidade 

de uma comunidade, das suas relações com o território e, ao mesmo tempo, a 

expressão da diversidade cultural do mundo. O Património Vernáculo é o meio 
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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, 1999) 

 

O termo Vernáculo, associa-se à construção de carácter regional, recorrendo à 

utilização de materiais e técnicas de construção locais, resultantes das circunstâncias 

climáticas, topográficas e geológicas em que se insere.  

De acordo com a Carta do Património Construído Vernáculo, as construções 

vernáculas ou tradicionais, contêm um modo de construir emanado da própria 

comunidade, e que consequentemente é marcado pelo local, de maneira a resolver as 

necessidades da própria população. Estas construções caracterizam-se pela coerência da 

forma e aspeto, respondendo eficazmente às necessidades funcionais, sociais e ambientais 

exigidas pelo local ou pela sua população. São ainda aplicadas técnicas tradicionais de 

construção de forma eficiente pela própria população. É no património vernacular que se 

encontram as raízes e as memórias de uma determinada região, logo, a sua história e 

cultura de um determinado povo.  

No património vernacular podemos integrar elementos materiais e imateriais, para 

além da riqueza e particularidade do seu edificado, usufrui igualmente de um património 

natural e paisagístico. Ao preservarmos os valores patrimoniais e o património, fazemos 

com que o território onde está inserido seja respeitado ao mesmo tempo que apelamos ao 

seu desenvolvimento.  Fazem parte deste património, as construções vernaculares ligadas 

à exploração agrícola e à cultura do seu território, a paisagem e os campos que muitas 

vezes envolvem os aglomerados, podendo ser natural ou alterada ao longo dos tempos 

pelo Homem para explorar os seus recursos, e ainda, o património imaterial caracterizado 

pelas diferentes expressões culturais tal como a gastronomia ou cantares.  

Em Portugal, o património vernáculo encontra-se atualmente camuflado no meio 

rural e nos aglomerados habitacionais do interior do país, como é percetível nas figuras 3 

e 4. Tratam-se de plantas de localização da mesma zona rural, neste caso na Freguesia de 

Louredo no Concelho de Paredes, num intervalo de 40 anos onde é percetível a diferença 

de aglomeração de construção. Na pequena aproximação que é feita em 1978 entende-se 

claramente que, através das zonas selecionadas, as casas de lavoura e as construções a 

elas inerentes. Hoje em dia, esse património vernacular está parcialmente destruído ou 
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Figura 3 – planta de localização da freguesia de Louredo no ano 1978 
 

Figura 4 – planta de localização da freguesia de Louredo no ano 2018 
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abandonado, e através da planta de localização mais atualizada (2018) percebemos que o 

existente está escondido pelos novos volumes habitacionais construídos.  

Para além das habitações de lavoura, a arquitetura rural mais conhecida, surgem 

também algumas manifestações menos conhecidas como os celeiros que surgem na 

Península Ibérica, são cabanas rudes e circulares de pedra, que ainda hoje podem ser 

encontrados nos distritos mais montanhosos. Bernard Rudofsky refere na sua obra os 

horreos da Galiza (figura 5). Estas construções vernaculares são canteiros de milho que 

merecem ser destacados devido às suas linhas severas e ao facto de serem construídos 

para uma eternidade, feitos de grandes lajes de granito, à prova de fogo e de vermes. Esta 

construção assenta em pilares encimados por pedras circulares e o seu ripado, permite a 

ventilação.  

Os laços culturais entre o norte de Portugal e a província espanhola da Galiza 

sempre foram muito fortes e coesos, de tal modo que os espigueiros portugueses são 

inspirados nas construções vernaculares de Espanha, os horreos. Espalhados pelas regiões 

mais montanhosas do norte de Portugal, os espigueiros faziam parte de todas as casas de 

lavoura. Na localidade de Lindoso, uma comunidade rural, a colheita do milho era uma 

tarefa coletiva, e os espigueiros (figura 6) são a característica mais predominante. Foram 

colocados numa posição bastante privilegiada para se tirar partido dos ventos para uma 

melhor ventilação.  

 

1.2. O Espaço Rural 

  

1.2.1. Caracterização do Espaço Rural   

 

«Rural é um adjetivo que qualifica culturas, visões do mundo [...] as regiões e a 

geografia, o território e as paisagens.» 

(Domingues, Álvaro: 2011 página 121) 

 

De acordo com o historiador João Ferrão5, o mundo rural poder organizado em 

quatro categorias: a função principal (produção de alimentos), a atividade económica  

 

5 João Ferrão licenciou-se em Geografia na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, em 1975, e doutorou-se na 

mesma universidade, em Geografia, na especialidade de Geografia Humana, em 1986.  
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Figura 5 – horreos na Galiza, Espanha 

Figura 6 – espigueiros em Soajo, Portugal 
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dominante (agricultura), grupo social (família camponesa) e o tipo de paisagem (reflete a 

conquista e equilíbrios entre as características naturais e o tipo de atividades humanas). 

Este mundo opõe-se claramente ao mundo urbano, caracterizado por várias funções, 

atividades, grupos sociais e paisagens diversas. Esta oposição surge muitas vezes como 

medida contra o mundo rural, fazendo parecer natural e relacionada a uma natureza 

simbiótica entre o campo e a cidade.  

As áreas dos espaços rurais têm características muito próprias que, acabaram por 

influenciar a arquitetura, tornando-se desde sempre numa arquitetura de construções 

originais, utilitárias, de linhas e materiais simples. Estando estes lugares em contacto 

direto com a terra e a lavoura, foi permitindo a preservação da paisagem tornando-a, 

atualmente num valor patrimonial.  

As áreas dos espaços rurais têm características muito próprias que, acabaram por 

influenciar a arquitetura, tornando-se desde sempre numa arquitetura de construções 

originais, utilitárias, de linhas e materiais simples. Estando estes lugares em contacto 

direto com a terra e a lavoura, foi permitindo a preservação da paisagem tornando-a, 

atualmente num valor patrimonial.  

Devido ao atual constante movimento da sociedade em que vivemos, aquilo que 

conhecíamos como espaço rural foi-se transformando. As alterações mais evidentes 

surgiram após a Segunda Guerra Mundial, a qual provocou o abandono da atividade 

económica rural e, consequentemente, o abandono dos seus espaços (quadro 1). O 

despovoamento, o envelhecimento populacional, o abandono da produção agrícola e dos 

campos, o desaparecimento de certos estilos de vida, dos saberes e das práticas culturais 

conduziram a que, a pouco e pouco, o mundo rural se sucumbisse.  

A implantação de instalações industriais, de comércio ou serviços, em zonas 

anteriormente agrícolas, bem como construção de infraestruturas viárias, foram também 

fatores de forte transformação dos espaços rurais. Estas alterações foram também o 

princípio para a desertificação do “interior”.  

 

 1.2.2. Organização do Território 

 

O espaço rural surge da apropriação do homem ao intervir como agente nesse 

espaço. Inconscientemente o Homem vai-se identificando, por necessidade, com o espaço 

onde se insere, e só assim este ganha significado para ambos. Com a permanência e  
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Sistema de Organização e Características do Espaço Rural  

Espaço Produtivo Espaço Económico Espaço Social Espaço Natural 

    

produção alimentar 
agricultura, silvicultura, 

pecuária 
cultura camponesa paisagem 

    

função principal  
produtos locais, recursos 

endógenos 

viver para a comunidade, 

valores simbólicos, 

tradições 

conquista e equilíbrio 

entre as características 

naturais e o tipo de 

atividades humanas 

    

Meados dos Anos 50 

empregabilidade escassa e 

pouco qualificado; perda 

de capital humano e 

envelhecimento 

populacional 

reduzidos níveis de 

empreendedorismo e de 

investimento privado  

perda da população mais 

jovem e mais qualificada; 

despovoamento e 

dispersão territorial 

abandono dos espaços 

agroflorestais e 

desertificação física 

    

declínio das atividades 

produtivas tradicionais 

poucos consumidores e 

pulverização dos 

mercados locais 

perda de valores e 

tradições  

aparecimento de novas 

indústrias que destruíram 

algumas das zonas 

florestais 

Quadro 1 – Sistema de Organização e Características do Espaço Rural 
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cultura que o homem faz num determinado território, vai conseguindo uma apropriação 

do espaço e moldando-o à sua medida e necessidade.  

Assim, o espaço vai produzindo as suas próprias características, adquirindo uma 

identidade própria com a cultura, história e “arquitetura” que é, o reflexo da vivência do 

homem. A permanência e as particularidades diferenciadas de cada território são hoje, o 

legado patrimonial que herdamos, seja ele rural ou urbano, construído ou não construído. 

Como podemos observar no quadro 2, Orlando Ribeiro estabelece uma ligação 

entre demografia, evolução demográfica e tipologia de povoamento. Utiliza extratos das 

cartas de Portugal, e através de uma carta de conjunto apresenta a síntese da pesquisa com 

localização de amostras a divisão do país em regiões e distritos (Ribeiro, 1991: 297). 

Revela-nos a importância interdisciplinar, tal como Albert Demangeon de «uma 

classificação puramente morfológica, sem ter em conta a formação e evolução do habitat, 

revela-se superficial e, por vezes, arbitrária» (Ribeiro, 1991: 298). 

Apercebemo-nos que existe um grande desequilíbrio, diferenças e assimetrias 

entre um interior envelhecido e com menos oportunidades e a cidade, o lugar 

desenvolvido e ilimitado. Devido às dificuldades e ao abandono que o espaço rural, o de 

pouca densidade populacional, tem vindo a sofrer nos últimos anos, desencadeiam-se 

preocupações a nível de ordenamento e desenvolvimento territorial. A fixação das 

populações, a inovação e o constante desenvolvimento rural, poderão ser as bases para 

um crescimento coeso, inteligente e sustentável do território. O mundo rural concentra 

em si um extremo potencial de recursos que necessitam de ser valorizados e preservados.  

Contudo, hoje também está completamente desatualizada a ideia de que o mundo 

rural é somente um ambiente oposto ao urbano. Demangeon conclui que é necessário 

considerar situações intermédias e mistas em relação aos espaços rural e urbano. Assinala 

a importância do estudo do território rural e da sua transformação ao longo do tempo. 

Afirma que as condições naturais não são suficientes para o explicar, mas sim as 

condições do meio humano que podem determinar a evolução (Demangeon, 1927: 9-23). 

Devido à dispersão das urbes, a relação que existe hoje em dia entre os dois ambientes, é 

de uma dimensão de inclusão e absorção do mundo rural, através dos “tentáculos” da 

cidade difusa.  

Por outro lado, é necessário compreender quais as bases que caracterizam estes 

novos ambientes, visto que a agricultura, outrora, a principal responsável da paisagem 

rural, sofreu transformações consideráveis.  
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Orlando Ribeiro – Tipos de Povoamento – L’ Habitat Rural au Portugal - 1938 

Tipos de 
Povoamento 

     

I - povoamento disperso II - dispersão orientada III - aglomeração IV - Alentejo V - dispersão intercalada 

Caracterização 

tendência para as casas se 

espalharem entre os 

campos cultivados; 

grande densidade de 

população 

as casas dispõem-se ao 

longo de numerosas ruas 

e caminhos; mesmo as 

grandes vilas não são 

mais que longas ruas 

bodejadas de casas 

freguesias são muitas 

vezes formadas por uma 

só vila grande, sendo 

raros os núcleos 

pequenos e as casas 

isoladas 

caso especial; grandes 

vilas, onde convergem as 

vias de comunicação; 

quintas isoladas (Montes) 

e grandes espaços 

desabitados 

exceto Entre Douro e 

Minho, é para a 

aglomeração; fenómenos 

associados à dispersão 

intercalar: faz-se a partir 

das aglomerações e 

desenvolvimento da 

pequena propriedade; 

pode contribuir para 

novos aglomerados; 

caráter de instabilidade 

Regiões Entre Douro e Minho 

Ria de Aveiro e outras 

planícies litorais Entre 

Douro e Minho e Algarve 

Norte do Tejo – Trás os 

Montes, Terra Fria 
Alentejo (Sul do Tejo) Estremadura 

Fatores e 
Causas 

historicamente existe 

tendência para a 

dispersão desde a época 

do povoamento de altura; 

continuidade de fatores 

de povoamento e 

densidade; regime de 

pequena propriedade e 

exploração 

não pode ainda 

pronunciar-se sobre a 

origem deste tipo de 

povoamento; adapta-se a 

solos planos, fáceis de 

percorrer; pode resultar 

de colonizações recentes 

necessidade de defesa 

pela proximidade à 

fronteira; embora 

algumas povoações se 

organizem à volta de uma 

fortaleza; regime agrário 

comunitário; clima rude; 

pequena propriedade, 

exploração comunitária; 

emigração que mantem 

caracter arcaico do 

povoamento 

região muito seca; pouco 

povoada; cultura de 

cereais em regime de 

poisio; regime da grande 

propriedade e da 

exploração por rendeiros 

e foreiros; historicamente 

herdeiros de villas 

romanas 

expansão populacional 

em regiões propicias, o 

litoral; divisão da 

propriedade, explorações 

individuais; reflexo da 

tendência para a 

disseminação, cria 

situações instáveis, é 

fenómeno secundário, 

mais ou menos recente 

Quadro 2 – Organização no Território 
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 1.2.3. O Património Rural  

 

«O mundo rural possui um património cultural, edificado, natural e paisagístico 

de infinita riqueza. Este património, que urge preservar, funciona igualmente 

como motor de desenvolvimento do território em que se situa.» 

(Observação do Património Rural 09 – Ministério da Agricultura, do  

Desenvolvimento Rural e das Pescas) 

 

Atualmente, o conceito de património rural é mais abrangente e, compreende 

simultaneamente os elementos materiais e imateriais. Estes, são o reflexo das relações 

que uma comunidade, ao longo da história, estabeleceu com o território em que está 

inserida. Para além da infinita riqueza que o património rural possuí, funciona também 

como motor de desenvolvimento do território onde se situa.  

Os elementos materiais e imateriais testemunham as relações que uma 

comunidade estabeleceu ao longo da história com o lugar (Observação do Património 

Rural: 2009). 

O património rural reconhece os valores que emanam os diversos campos como:  

a) campo histórico: Campanha do Trigo durante o Estado Novo e as lutas dos 

trabalhadores rurais pelos seus direitos, durante a ditadura; 

b) campo arqueológico: as antas e os menhires; 

c) campo arquitetónico: os montes, a arquitetura vernácula dos aldeamentos 

agrícolas; 

d) campo linguístico: as formas vernaculares típicas de certas regiões; 

e) campo artístico: o cante alentejano, ou rancho folclore; 

f) campo estético: a paisagem e o seu ordenamento, e o pitoresco;  

g) campo etnográfico: os trajes, nível social, alguns rituais ou formas de 

comportamento, genuinamente rurais; 

h) campo industrial: os moinhos e ferramentas para o trabalho da lavoura; 

i) campo imaterial: gastronomia, música, danças e cantares populares 

tradicionais, lendas e lengalengas. 

Entende-se assim, por património rural, de maneira geral e sintética, a simbiose 

entre o homem e a natureza, que é derivada da atividade agrícola, pastoril, florestal e 

cinegética. 
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 1.2.4. Casas de Habitação e Construções de Exploração Agrícola 

 

«O Património Edificado é constituído pelas construções cuja forma e aspeto 

dependem, entre outros fatores, da sua finalidade, do tipo de construção, da época, 

do local, dos materiais da região, das tradições, dos estilos arquitetónicos e das 

características locais das habitações.» 

(Observação do Património Rural 09 – Ministério da Agricultura, do  

Desenvolvimento Rural e das Pescas) 

 

Entende-se como casa da aldeia, o lugar de vivência ou elemento central da 

exploração agrícola. As construções que fazem parte desta exploração agrícola são 

elementos como: celeiros, palheiros, construções para o gado e espigueiros. Estas 

construções são dotadas de várias características arquitetónicas como a tipicidade, traça 

e função decorativa. Estes elementos positivos são interpretados como património rural, 

pois existe, uma riqueza simbólica, económica e cultural que se reconhece ao mundo 

rural. 

A casa de habitação rural é um produto do homem e da sua cultura, «e será no 

próprio Homem e nas leis da sua criação cultural que se devem procurar a razão de ser e 

explicação decisivas da casa que é a sua obra» (Galhano, 2003: 14). Como qualquer outro 

elemento, «um tipo de habitação resulta, as mais das vezes, de uma longa evolução; ela 

resume a experiência de gerações de gentes da terra; ela forma, na realidade […] numa 

ferramenta adaptada ao trabalho do homem do campo; este transmite-a tal como os seus 

antepassados a conheceram e realizaram» (Demangeon in Galhano, 2003: 14). 

 

1.3. A Arquitetura Vernacular  

 1.3.1. Caracterização  

 

«A arquitetura vernacular não segue os ciclos da moda. É quase imutável, 

soberba, dado que serve na perfeição ao seu propósito.» 

(Rudofsky, Bernard, 1976: 6) 

 

Bernard Rudofsky, na obra Architecture without Architects, considera a própria 

natureza como arquiteto. A topografia e a morfologia do terreno permitiam muitas vezes 

o abrigo de animais ou de civilizações, como por exemplo em grutas ou cavernas. Muitas 
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foram as vezes em que a construção do homem se confundiu com a natureza, pois as 

construções funcionavam como uma imitação arquitetónica daquilo que o homem 

conhecia. Esta fusão formava uma síntese do vernáculo com a natureza orgânica. A 

durabilidade e a versatilidade da arquitetura vernacular possibilitavam ao homem uma 

grande liberdade sobre o lugar onde quer viver.  

Desde o surgimento dos primeiros aglomerados populacionais, os edifícios 

sempre foram construídos sob medidas simples, intuitivas e engenhosas, consequência de 

uma carência tecnológica que não permitia uma maximização do conforto. A arquitetura 

foi sempre condicionada pelas características do próprio local que, de alguma forma se 

restringiu às preocupações advindas das características topográficas, morfologia e 

orientação solar. Estas inquietações já acompanham o Homem, desde que este teve a 

necessidade de construir um abrigo, para se resguardar e defender. Com os materiais do 

local e com as técnicas usadas por estas populações, as construções tornaram-se 

particularidades dos próprios lugares.  

A arquitetura vernacular caracteriza-se como a expressão fundamental da cultura 

de uma comunidade e do seu relacionamento com o território onde se insere. É um 

exemplo de um tipo de construção do passado que importa analisar. Baseada nos valores 

e formas originais emergidas pelo próprio lugar, na repetição de soluções, e aprimorada 

ao longo de sucessivas gerações de artificies, é o reflexo de um tempo mais sustentável 

em que ainda se sabia como lidar com os fracos recursos de que se dispunha, o que 

permitia tirar partido dessa aparente desvantagem.  

Com a aplicação das tecnologias possíveis e dos materiais locais, estas 

construções tornaram-se elementos caracterizadores dos lugares, assimilando o contexto 

dos homens e dos sítios, com todas as especificidades mais marcantes. Representa de 

forma tradicional e orgânica o modo de habitar das comunidades. Todas as construções 

se enraízam no homem, e este sobre as construções.  

 

  1.3.1.1. Aldeia de Piódão  

 

As casas da aldeia de Piódão são um exemplo de arquitetura vernacular pois, 

constituem um conjunto arquitetónico de grande interesse, tanto pela sua antiguidade, 

como pela unidade e estado de preservação das construções, harmoniosamente integradas 

no cenário natural.  
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Figura 7 – Aldeia de Piódão 

Figura 8 – Casa em Piódão 
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As casas foram construídas em socalcos que sobem pela serra, compondo um 

anfiteatro irregular, cercado pela vegetação densa, típica das encostas ricas em xisto da 

zona centro do país. Em xisto, naturalmente, foram construídas quase todas as casas e 

ruas de Piódão, ligadas entre si por escadas do mesmo material, que vencem os múltiplos 

desníveis do terreno. 

Pelo meio da povoação passa a levada que conduz as águas da ribeira do Piódão. 

As ruas desenvolvem-se a partir de uma ampla praça central, onde se ergue presentemente 

a igreja paroquial de Nossa Senhora da Conceição, cujos muros caiados de branco se 

destacam entre o tom de ardósia das habitações. A igreja foi construída apenas no século 

XVII, sendo praticamente seguro que no seu lugar tenha existido um templo mais antigo, 

para o qual seria executada a escultura em calcário da padroeira, que data do século XVI, 

e ainda se conserva. O templo seiscentista sofreu várias obras ao longo do tempo. 

A aldeia foi certamente crescendo ao sabor das necessidades dos seus habitantes, 

conservando intacta a morfologia orgânica e irregular das povoações medievais (figura 

7). As casas de Piódão possuem dois e três andares na fachada; as plataformas sobre as 

quais são construídas determinam que as traseiras tenham apenas um ou dois pisos, 

destinados a armazéns agrícolas, que desta forma ficam sobre a zona de habitação. As 

paredes são construídas em rocha e argila revestidas a xisto, embora por vezes igualmente 

a lousa (figura 8). De lousa eram quase todas as coberturas, apesar de atualmente já se 

encontrar alguma telha vermelha. As fachadas são rasgadas por janelas de guilhotina e 

portas em madeira de castanho, pintadas com cores fortes, entre as quais predomina o 

azul (DGPC). 

 

 1.3.2. Evolução  

 

É na segunda metade do século XVIII que na Europa Central, devido à Revolução 

Industrial, que se dá início à rutura com as tradições devido à euforia tecnológica.  

Em Portugal, em meados do século XX a população rural, na esperança de uma 

vida melhor no meio urbano, começa um êxodo rumo às cidades, e tornam-se parte da 

classe trabalhadora nas novas indústrias. Esta desertificação do meio rural levou a que 

toda a experiência e conhecimento, arrecadados ao longo dos anos, se perdesse. Na 

arquitetura das habitações rurais, estas mudanças, não tiveram uma expressão 

considerável, pois mantiveram-se sempre as formas originais.  
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Devido à universalidade e à standardização, a industrialização proporcionou o 

surgimento de novos materiais e o desenvolvimento tecnológico de outros, onde se 

destaca o vidro, o betão armado e o aço. A utilização crescente destes novos materiais 

industrializados e padronizados, homogeneizaram as distintas formas de construção, 

assim como os modos de viver, até então dependentes dos materiais disponíveis no lugar. 

A expressão máxima deste modo de viver resulta no modernismo, como é o caso das 

casas dos emigrantes.  

No entanto, é no século XX que as raízes com o passado vernacular vão sendo 

rompidas, devido à questão social e económica da época. A solarização das cidades era 

sinónimo das novas oportunidades que esta, tinha para oferecer à população. A 

proliferação global deste pensamento, revolucionário e necessário, lentamente se 

começou a expandir e interiorizar nas diversas culturas. As imagens fortes de uma 

arquitetura que se assumia como universal e, alguns erros de mimetização de modelos, 

começaram a erodir as culturas mais tradicionais, que viam nestes o reflexo de uma vida 

melhor. A inadequação destes modelos a contextos diferentes daqueles para os quais 

tinham sido inicialmente pensados, levou à descaracterização e ao esquecimento de 

formas e modos de construir vernaculares. 

Contudo, podemos afirmar que, a consequência desses modos de construção, a 

arquitetura vernacular afirma-se cada vez mais como sendo um elemento-chave para 

reatar da discussão sobre a identidade e sobre a pertinência de se voltar a uma construção 

intrínseca do lugar onde se enquadra. 

 

 1.3.3. Arquitetura Portuguesa sem Arquitetos  

 

«Havia, […] uma vontade subjacente de procurar um Tipo em específico de 

habitação unifamiliar, que, pela observação da paisagem edificada do concelho, 

poderia constituir no Tipo Rural, Popular ou Vernacular da região.» 

(Pedro Fonseca, 2017: 14) 

 

Ao longo dos anos existe uma tentativa de distinguir a Arquitetura Vernacular da 

Arquitetura Popular. Podemos afirmar que, existem realmente dois conceitos que se 

distinguem e se assemelham por variadas razões. Mas existirá realmente uma disparidade   
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ou uma evolução entre o Vernáculo e Popular6? 

Segundo as interações com o contexto social e cultural, procura-se contextualizar 

estes dois tipos de arquitetura do povo. Ambas nascem através da reflexão com o habitar, 

a adequação de modelos e hábitos de vida rurais. Esta designação de vernacular ou 

popular é devida à ausência de autor.  

O termo vernacular atribui-se a construções identificadas com um determinado 

local, que se origina através das necessidades da comunidade, do uso de materiais 

circunscritos a uma fronteira e na sua adequação aos agentes físicos. É assumido através 

deste limite, uma oposição à circulação de fronteiras físicas ou intelectuais.   

O significado geral de Popular remete para «relativo ou pertencente ao povo; que 

é usado ou comum entre o povo7; que é do agrado do povo. Vulgar, notório; 

democrático». Tal como o termo Vernacular, o Popular também é do povo e, sendo assim, 

ambos não admitem estrangeirismos, apesar de cada um ter uma tipologia e morfologia a 

si pertencente. Contudo, aplicam-se nestes dois campos o facto de o estrangeiro ser 

assumido como aquilo que é estranho à cultura vernacular de determinado local. Embora, 

a existência destas fronteiras, não seja na prática algo indestrutível, pois a troca de 

informação é inevitável para qualquer uma das Arquiteturas Vernacular ou Popular, mas 

nesta última a fronteira é menos limitada.  

Na procura de uma definição para o termo “popular”, admite-se uma alteração a 

nível da construção, os materiais do local são substituídos por novos materiais e técnicas 

mais universais, provenientes da standardização, para os trabalhar. A arquitetura popular 

é mais livre, adota novos modelos e as suas consequentes variações, permite uma 

inovação introduzindo uma nova imagem, adotando novos materiais e diferentes técnicas 

de construção. 

A diferença entre os conceitos vernacular e o popular é evidente, isto deve-se ao 

facto de a arquitetura Popular nascer a partir da arquitetura Vernacular, é uma evolução e 

adição de elementos arquitetónicos, pois existe uma intersecção de fronteiras e de ideias. 

A arquitetura vernacular não permite qualquer influência, apenas é usada a referência ao 

passado e a determinado local.  

 

 
6 Ver quadro 3, uma síntese das diferenças entre os conceitos vernacular e popular. 

7 Conjunto de indivíduos que têm a mesma origem, a mesma língua, e partilham instituições, tradições, costumes e um 

passado cultural e histórico comum […]. povo in Dicionário Infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto 

Editora, 2003-2020. 
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Arquitetura Vernacular Arquitetura Popular 

primeira ocupação humana 

arquitetura do povo; 

reflexão entre o habitar e o meio 

ambiente; 

modelos e hábitos de vida 

rurais; 

não têm autor; 

arquitetura de senso comum; 

utilitária e funcional; cumprem 

as necessidades da comunidade 

generalização da construção 

identidade de um determinado 

local 

admite várias identidades, 

“estrangeirismos” 

uso de materiais circunscritos ao 

local 

novos materiais e novas técnicas 

de construção 

oposição a uma nova ideia física 

ou intelectual 
troca de informação e ideias 

restrita, não permite influências livre, introduz novas imagens 

Quadro 3 – diferenças entre arquitetura vernacular e popular 
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No entanto, podemos afirmar que a arquitetura vernacular é uma primeira 

ocupação humana num determinado território e a arquitetura popular acaba por ser um 

efeito da generalização, uma arquitetura de fácil construção, com novos materiais e 

inspirações sob o construído vernáculo. Ambas de senso comum, onde predominam a 

funcionalidade e o utilitarismo, e na qual prevalece a relação com os recursos e a 

adaptação ao meio onde se insere.   

Forma-se assim um diálogo entre unidade e diversidade bastante rico, pois, 

embora o conceito seja o mesmo, na prática as edificações nunca se repetem, respondem 

sempre a necessidades concretas.  

 

 1.3.4. A Casa de Lavoura  

  

«Instrumento agrícola, que é preciso adaptar às necessidades de exploração da 

terra, designadamente no que se refere ao seu dimensionamento e à importância 

e distribuição relativa dos alojamentos das pessoas, dos estábulos e das lojas de 

arrumação das alfaias e ferramentas da lavoura. […] acima de tudo um produto 

do Homem, um facto da cultura, e será no próprio Homem e nas leis da sua 

criação cultural que se devem procurar da razão de ser e a sua explicação decisiva 

da casa que é a sua obra.» 

(Galhano, 2003: 13) 

 

A casa rural é a que melhor expressa a ligação entre o clima, a terra e o homem, 

demonstrando uma notável harmonia de proporções. Não é apenas concebida como um 

abrigo, é o resultado de uma longa evolução e experiência acumulada de geração em 

geração. É adaptada às necessidades da exploração agrícola, construída da forma mais 

simples e económica, através de soluções que já haviam mostrado a sua eficácia perante 

os utilizadores e o trabalho do homem no campo. É o resultado de sucessivas experiências 

e aperfeiçoamentos que acabam por ser o reflexo das dinâmicas sociais e financeiras. 

Estas edificações obrigavam à escolha de uma localização e de um 

posicionamento solar favorável, pois isso determinaria a definição do tamanho das janelas 

e portas, o tipo de coberturas, da existência de pátios interiores (ou não) e da localização 

de elementos importantes como por exemplo a eira, enquanto a terra, influenciava 

sobretudo os materiais e as necessidades do homem. 
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Nestes edifícios prevalece o sentido utilitário e o enraizamento com a tradição do 

local onde se assenta. A construção responde ao senso comum dando importância ao fator 

económico, aos meios e materiais utilizados, garantindo sempre uma sobriedade e 

racionalidade. As abordagens são simples e ingénuas, provocando falhas estético-formais, 

denotando-se uma despreocupação com o efeito visual. O engrandecimento destas 

construções rurais recai sob o facto de usarem os materiais naturais, dados pela própria 

terra e pelo esforço do homem, que procurava sempre pela construção definitiva, 

geralmente em módulos unifamiliares. As construções complementares ao módulo 

unifamiliar têm um caráter muito importante, esta arquitetura rural caracteriza-se pelo 

facto de se estender para além da porta da casa, constituindo uma unidade estrutural 

fundamental na produção agrícola. A casa é o reflexo da vida e do quotidiano rural, não 

procura criar evoluções tipológicas, mas acaba por ser uma consequência não intencional.  

As casas, enquanto estrutura, eram simples, rés-do-chão e andar, por vezes, devido 

à sucessiva construção acabavam por se tornarem num L de braços desiguais. Com o 

tempo, acabavam por serem construídas de raiz, em L. Um dos elementos característicos 

destas casas era a escada em pedra, adossada ao corpo principal que fazia a ligação ao 

andar superior. As casas de categoria média-alta formavam grandes complexos agrícolas. 

Desenvolviam-se, primeiramente na casa de habitação, depois uma panóplia de 

arrecadações, casa da eira, currais, alpendres e outras estruturas, e por fim uma imensa 

área de terra arável. A casa da eira, normalmente de dois pisos, era fundamental, servia 

para guardar os cereais. O quinteiro, era o elemento de distribuição espacial e de vivência 

doméstica, era onde se desenrolavam as atividades muradas e onde se guardavam as 

alfaias e os utensílios da lavoura, tal como a eira, mas aqui era o verdadeiro núcleo das 

tarefas agrícolas, de reunião e interação familiar e de vizinhança.  

Conclui-se com todas estas características que, o conceito da casa se envolve num 

duplo significado, não se baseia numa só construção que serve para o ato do habitar, mas 

também uma construção figurativa que se posiciona entre a expressão do modo de viver, 

o meio físico e a paisagem envolvente.  

 

1.3.4.1. As Variantes do Tipo na Casa de Lavoura 

  

«Tipo em arquitetura, é a estrutura conceptual, a matriz de organização espacial 

que está presente, mesmo com distintas soluções formais, num determinado 

conjunto de obras que se selecionaram com um objetivo específico.» 
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(Jorge, Pedro Fonseca, 2017: 52) 

 

As construções relativas à lavoura eram construídas de forma simples e utilitária 

e serviam como instrumentos de trabalho. O Tipo arquitetónico é de evolução lenta, pois 

mantém-se quase sempre inalterado, as atualizações que vai sofrendo é maioritariamente, 

devido à experiência e prática quotidiana relacionadas com a vida rural. O tipo surge 

através da ideia de repetição, cada vez que se levanta o mesmo problema, responde-se 

com uma solução já previamente experimentada. Sem esta repetição dificilmente se 

poderia falar de tipos (Carlos Martí Aris, 1992: 91) 

Muitas vezes, estas repetições acabam por sofrer pequenas alterações, mas a forma 

e proporções caracterizam o conjunto, surgindo assim as variantes do tipo. Genericamente 

poderão considerar-se semelhantes, contudo, serão reconhecidos pelos aspetos mais 

particulares, sem que estes destruam a dimensão genérica que os unifica (Ibidem: 92) 

Sendo assim, uma evolução do tipo8 em casas de lavoura, terá por base uma forma 

antecedente, que aprimorada ao longo do tempo, resulta numa nova construção, este 

processo é designado de tradição9 (Inquérito à Arquitetura Popular Portuguesa, 2013). A 

tradição admite a mudança, embora esta não seja radical, pois o espaço físico e intelectual 

onde é produzida, é (de)limitado. A lenta evolução é provocada pela ausência de 

informação, conhecimentos construtivos, materiais ou formais, e consequentemente, 

obriga ao uso dos recursos e condicionantes locais, as matérias-primas e os processos 

construtivos que estas permitem, tornando os resultados similares em termos de forma e 

uso.  

Contudo, é possível afirmar que os valores que permanecem são os mais 

importantes no sentido utilitário e funcional, os que são alterados e por vezes extintos são 

os que já não correspondem ás necessidades físicas e sociológicas. O despontar de novas 

características é causado por fatores externos ao núcleo restrito das comunidades. Muitas 

vezes, a arquitetura vernacular deixou-se contagiar por novas referências, como por 

exemplo os imigrantes que retornavam à sua terra natal e, podemos afirmar que aqui se  

 

 
8 Em cada caso particular, é preciso ter em atenção a geografia e topografia do terreno, a delimitação e a relação com 

os campos de cultivo, as condições hidrográficas, a orientação do caminho de acesso, etc. “Tipicidad y unidad, tipo y 

lugar, parecen ser los términos de esa dialética en la que se forja la arquitectura. El tipo representa lo genérico, lo 

universal, lo abstracto, mientras que el lugar se assimila a lo particular, lo singular, lo correcto (Carlos Martí Aris 1992: 

92-93).  
9 Transmição oral dos factos, lendas, dogmas, etc., de uma sociedade, de geração em geração; conjunto de doutrinas 

[…]; memória; recordação; forma de agir herdade de gerações anteriores; uso; hábito. tradição in Dicionário infopédia 

da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2020. 
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Tipologias – Amorim Girão 

Tipos 

 

 

  

Descrição 

“casa de rés-do-chão e 1º 
andar, para o qual se sobe 

por uma escadaria exterior 

encostada à fachada, que 
dá acesso a  uma varanda 

de madeira com alpendre” 

(p.252) 

“casa de rés-do-chão e 1º 

andar, para o qual se sobe 
por uma escadaria exterior 

encostada à fachada, que 

dá acesso a um patamar 
alpendrado e guarnecido 

de grandes pedras 

graníticas” (p.252) 
“por adaptação à economia 

rural, surge também a 

casa-pátio, como forma de 
transição para a casa 

complexa da grande 

exploração agrícola” 
(p.255) 

“a casa diminui de altura, 
ao mesmo tempo que 

perde a escadaria exterior” 

a casa é considerada pelo 
autor, uma forma evoluída 

tipologicamente a partir da 

minhota, através da forma 
de transição anterior. A 

escada tornou-se interior, a 

cozinha pode situar-se no 
piso inferior. Telhados em 

lajes de ardosia em casas 

de xisto.  

“cabanas de pescadores e 

palheiro do litoral, por 

vezes construídos sobre 
estacaria” 

(p.251) 

Materiais 

de 
Construção 

Granito Granito Xisto, Granito e Xisto Madeira 

Distribuição 

Regional 
Minho, Noroeste do País 

Trás os Montes, Beira Alta 

e Transmontana 

Mesmas regiões nortenhas, 

lugares onde existem os 
materiais 

Litoral do Centro do País 

Quadro 4 – Tipologias do Norte de Portugal estudadas por Amorim Girão 
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inicia a evolução para uma “arquitetura popular”.  É fundamental entender que a mudança 

ocorre por necessidade e, é integrada dentro dos valores existentes, não sendo substituída. 

Não há uma vontade permanente de manter algo estabelecido, ocorre apenas uma 

evolução do conhecimento dentro do limite físico e intelectual que é imposto.  

Para além das características diferenciadas que nos apresenta Amorim Girão no 

Inquérito à Arquitetura Portuguesa (quadro 4), encontramos na obra de Fernando Galhano 

algumas destas variantes por todo o país, principalmente, no Norte10.  

Contudo, encontram-se em anexo11 mais exemplos de casas rurais do Norte que, 

embora mais pequenas vão sofrendo ao longo dos tempos alterações no tipo, devido às 

necessidades quotidianas, da evolução social e possíveis estrangeirismos.  

 

1.3.4.2. Caracterização das Casas de Lavoura da Zona Atlântica 

 

«É uma região predominantemente granítica com grandes manchas de xistos, de 

terras regadas, sempre verdejantes, com uma vegetação variada, densa e profusa 

[…] onde se desenvolve uma policultura intensiva, de cereal, pastos, horticultura, 

vinha e plantação de milho.» 

(Galhano, 2003: 25-26) 

 

A zona noroeste é conhecida pelo clima temperado, fresco e muito pluvioso e por 

ser predominantemente granítica. A casa vernacular na zona rural atlântica é uma 

construção de rés-do-chão e andar, contendo no piso térreo as cortes, estábulos, currais e 

pocilgas para os animais, a adega, o lagar, palheiro e outras arrumações; no andar sobrado 

ficavam as os aposentos, como os quartos e a sala; a cozinha é a divisão que poderá, 

consoante os exemplos, ficar situada no rés-do-chão ou no piso superior (figura 9).  

O material de construção usado nestas construções é a pedra, nomeadamente o 

granito ou xisto. Estas casas não consentem a mesma riqueza de casas onde o material de 

construção é o barro, ou taipa, como é, por exemplo na região sul. A casa do Norte é de 

pedra crua, sem qualquer reboco ou caiação. Na zona granítica, a pedra pode ser mais ou 

menos aparelhada, e por vezes até lavrada. 

 
10 Serão descritas as Casas com maior aproximação à tectónica e morfologia do caso prático em estudo. 

11 Em ANEXO I: Casa Rural dos Arredores do Porto e Casas da Maia. 
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Figura 9 – Casa da Zona Atlântica,  

colmo 
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O sistema de cobertura mais antigo é o de colmo (figura 9) ou de outros vegetais 

assentes num travejamento de madeira, e por vezes revestido de barro. Anos depois, 

observou-se um abandono aos velhos processos e substituíram-se as coberturas pela telha 

caleira e mais tarde ainda, pela telha marselha, marcando assim uma decadência nas 

formas tradicionais locais que caracterizam esta época. 

A chaminé, ou na sua ausência em casos mais antigos e pobres, era substituída, 

neste caso, pela telha vã ou pelas fendas naturais ou intencionais no telhado, faziam o 

escoamento do fumo, que anegrava o interior das casas. 

Em muitos exemplos também se observa um conjunto de telhas erguidas, 

encostadas. Noutros casos, quando é percetível a existência da chaminé, é de pedra, ou 

de tabique revestido a lousa, telha ou chapa. Surge numa área muito vasta, e ocupa uma 

grande parte da parede da cozinha, e correspondia a uma casa rural de elevado nível 

económico. Na região do Baixo Douro e do Tâmega, a chaminé assemelha-se a pequenas 

torres de paredes cegas de pedra, coberta por um tejadilho de quatro águas, com pináculos 

a rematar o cume (Galhano, 2003: 34-35). 

A varanda, grade, larga, aberta é de pedra ou madeira. Situa-se ao longo da 

fachada mais comprida, coberta pela aba do telhado da casa, pousada em prumos de 

madeira ou colunas (figura 10). É utilizada para arrumação ou sequeiro, por vezes, 

dependendo da região pode ser fechada. Em relação às dependências da lavoura, estas 

geralmente não se encontram compreendidas no bloco principal do edifício, mas sim 

dispostas a esmo em torno de um pátio ou recinto fechado.  

No Douro Litoral, mais precisamente na cidade de Paredes, concelho onde se situa 

o nosso caso de estudo, encontram-se junto ao rio Sousa, um tipo especial de casas de 

pátio fechado (figura 11). O conjunto dos edifícios de apoio à lavoura dispõem-se em 

torno do pátio, fechando-o normalmente na sua totalidade. O acesso a este pátio faz-se 

através de um grande portal e a casa de habitação fica ao fundo, e tem quase sempre um 

andar sobrado sobre um térreo, de serviço. A cobertura destas casas é na maioria das vezes 

em colmo e o aparelho das paredes é de pedra tosca, à vista, granito ou xisto.  

O interior destas casas é simples. A sala é uma dependência de natureza 

fundamentalmente cerimonial e situa-se geralmente perto da entrada principal. Os quartos 

são simples e com poucos ou nenhuns ornamentos. A cozinha é o compartimento 

essencial da casa, o lugar onde decorre toda a vida da família, onde se cozinha, se come 

e se reúnem as pessoas. A peça fundamental desta divisão é a lareira, normalmente  
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Figura 10 – Casa da Zona Atlântica 

Figura 11 – Planta da Casa da Zona Atlântica 
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constituída por uma laje de pedra, e quando há, o forno do pão. Este último elemento é 

construído dentro da cozinha e a sua boca fica levemente de esguelha, voltada para a 

lareira. Quando existe chaminé, corresponde no interior, geralmente a enormes “saias12” 

que recobrem a lareira e o forno, apoiadas por um prumo, ao longo de toda a largura da 

cozinha. Estas “saias” são vulgarmente em tabique, e rematam à frente numa espécie de 

prateleira. 

 

1.3.4.3. Casas de Pátio Fechado no Concelho de Paredes 

 

O exemplo que neste ponto será descrito e caracterizado situa-se na aldeia de 

Alvre, atualmente, freguesia da Sobreira no concelho de Paredes. Localiza-se perto do 

Rio Sousa, um pouco acima da confluência com o ribeiro de Santa Comba. Neste lugar, 

não existem duas casas iguais. O que se pretende mostrar e desenvolver é o pátio, à volta 

do qual se dispõem os vários elementos que constituem qualquer delas, embora em ordem 

variável, os materiais e processos de construção. 

Alvre era uma aldeia pobre, cuja terra já não sustentava como tantas outras, a sua 

população. O aspeto das casas está perfeitamente integrado com a paisagem física e 

económica. À exceção de dois ou três lavradores mais abastados, todas as construções 

mostram o pitoresco pobre da construção de xisto nu, ainda há poucos anos, coberta por 

sombrios telhados de colmo.  

A casa em questão, pertence a uma família numerosa, o que obrigou a acrescentos. 

Os edifícios ocupam três lados do pátio quadrangular (quinteiro) como podemos observar 

na figura 13, sendo o quarto um muro de certa de 2,30m de altura, onde se abre uma porta-

fronha, com coberto de duas águas.  

Em frente à porta, portanto, ao fundo do pátio, estão a cozinha, sala e dois quartos. 

À direita, um quarto e o sobrado com varanda. À esquerda, mais quatro cortes. Fora deste 

volume, contruíram um casinholo para o tear e um coberto para o carro e alfaias. 

A casa está encostada, do lado das cortes, no lado oposto fica a horta e um pequeno 

campo. As paredes são de lascas de xisto, com uns 60 a 65 cm de espessura, tendo-se 

escolhido, para os cunhais pedras maiores e mais duras.  

 
12 Termo usado por Fernando Galhano na obra Arquitetura Tradicional Portuguesa; 
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Figura 12 – Conjunto da Casa em Alvre 

Figura 13 – Planta da Casa em Alvre 
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Figura 14 – Várias plantas esquemáticas de casas da aldeia de Alvre 
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Não são ligadas com qualquer argamassa e, no exterior é apenas revestido e caiado 

um pequeno lanço da parede dos quartos. As portas regulam por 0,90m x 2,00m, e as 

janelas são pequenas e de duas folhas. 

Sobre as paredes pousam placas de lousa, e sobre estas placas escorrem as telhas 

do telhado. O cume é de telha caleira, é seguro contra o vento através de arames que 

sustentam, em cada ponta um pedaço de xisto pousado na pendente do telhado. 

A cozinha, no rés-do-chão, é o compartimento onde decorre a vida diária, é negra 

e baixa, de telha vã, sem chaminé e sem janela. À esquerda da porta, cuja metade superior 

serve de janela, ficam a lareira e o forno, esta parte de trabalho da cozinha é lajeada e a 

outra, soalhada. O forno encontra-se a um canto e é construído de pequenas lascas de 

xisto e barro, apenas a boca é feita de granito. A lareira é um bloco de pedra pousado no 

chão, tendo à retaguarda a borralheira para a cinza, coberta pelo trafogueiro, laje sobre a 

qual pousavam a louça quando cozinhavam ou comiam.  

A sala, compartimento que só é utilizado em dias de festa, serve no dia a dia como 

arrumo. É separada da cozinha por um tapamento de madeira, é soalhada, de paredes 

argamassadas e caiadas.  

O acesso ao segundo piso, sobrado, é feito por escadas de degraus em xisto ou 

granito, que dão para varandas de madeira, cobertas pelo prolongamento da água do 

telhado. Estas varandas são estreitas, baixas e com uma guarda em tabuas de madeira. O 

segundo piso aqui, é muito frequente, muitas vezes determinado pelo declive do terreno. 

Por baixo do sobrado, fica uma corte, um celeiro ou uma adega.  

Em torno do pátio dispõem-se as outras cortes, a casa da palha e o beiral. A eira 

fica perto da casa, mas fora do conjunto fechado, tendo a casa da eira normalmente dois 

pisos. Ao lado da casa fica a horta e um ou mais campos pequenos. A entrada para o 

quinteiro ou pátio, faz-se pela larga porta-fronha, embora hajam outras entradas possíveis, 

como por exemplo a entrada das alfaias.  

De modo geral, estas casas não diferem muito das grandes casas de lavoura dos 

concelhos vizinhos. A ideia que estas habitações nos deixam transparecer é que vão sendo 

construídas sucessivamente, a seguir a uma construção inicial mais reduzida. Porém, estes 

edifícios parecem que funcionam como peças que se vão juntando e não partes integradas 

num todo preconcebido.  
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1.4. O Território Rural na Atualidade 

 1.4.1. A Evolução do Território Rural  

 

O meio rural dependia do trabalho da lavoura e das famílias que albergavam um 

elevado número de trabalhadores nas suas terras de cultivo, constituindo assim um mundo 

fechado em si próprio ao longo de várias gerações.  Uma “casa” com grandes áreas 

agrícolas não precisava de economias externas, pois a terra representava a principal fonte 

económica. A sustentabilidade da família dependia da preservação da cultura agrícola e 

da reprodução dos animais. Desta forma, vai-se assegurando e sustentando o futuro de 

várias gerações.  

As famílias de lavradores sofreram significativas transformações com as 

mudanças sociais ocorridas durante o séc. XX. A agricultura deixou de ser a atividade  

principal e a falta de mão de obra e a pouca cultura da terra, impulsionou o desinteresse 

pelo mundo rural. Este desinteresse trouxe uma nova realidade no mundo rural. A 

industrialização, a revolução dos transportes e a incorporação das famílias em sistemas 

públicos provocaram profundas transformações no seio familiar.  

Esta nova realidade social causou mutações importantes nas vontades familiares. 

A mulher viu o seu estatuto crescer, os filhos tiveram uma infância mais cuidada e 

educativa e, consequentemente, a família dependia agora dos valores e estatutos sociais. 

A família da grande casa de lavoura foi substituída pela família empreendedora, que 

procurava um nível de vida melhor. Estas alterações expressaram-se significativamente 

nos modos de construir, habitar e viver, mas sobretudo nas construções a partir das 

décadas de 50/60.  

Com o fenómeno da emigração, os princípios construtivos foram alterados e 

determinados pelos novos padrões socioculturais. Os materiais provenientes da terra e os 

sistemas construtivos económicos foram substituídos por outros de caráter industrial. As 

novas habitações diferenciavam-se das antigas edificações vernaculares. A afirmação 

social distinguiu-se nas habitações pela implantação, morfologia, programa, proporção e 

pela diversidade. Os antigos espaços de lavoura sofreram severas alterações, evidenciou-

se o desprezo pelo passado, pela falta de higienização e privacidade, rompendo muitas 

vezes com os aspetos e construções vernáculas tornando irreversível qualquer 

recuperação.  

As novas habitações afastavam-se das vias, caracterizadas pela fusão de gostos 

populares, pelo deslumbramento de outras culturas, pela diversidade dos novos materiais, 
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desprovidos de qualquer natureza, eram geralmente fabricados. O granito que foi muito 

utilizado nas construções vernáculas, passou a ser preparado na própria pedreira, o 

perpianho e estuque por serem mais dispendiosos foram substituídos pelo tijolo cerâmico, 

este, que inicialmente apenas servia para substituir as paredes interiores em tabique, 

rapidamente foi utilizado nas paredes exteriores. Os blocos de betão estiveram presentes 

em muitas construções, mas a sua fraca resistência à temperatura e humidade tornou-se 

num problema. O betão que era utilizado apenas como ligante, rapidamente surgiu no 

fabrico de vários elementos, pois permitia construções rápidas, compactas e versáteis. 

Os valores dos antigos complexos agrícolas e das suas casas, perderam o seu 

significado, juntamente com a noção do delineamento e proporções acumuladas ao longo 

de gerações. A falta de conhecimento nos novos materiais traduziu-se em desastres de 

durabilidade e resistência, a nível estético e funcional. As fachadas eram rebocadas e 

pintadas, ou revestidas a azulejo ou outros materiais. Nos telhados a telha de caleira foi 

substituída por placas de fibrocimento ou pela telha aba e canudo ou lusa. Nas últimas 

décadas surgiu o uso da cobertura plana, impermeabilizadas com tela asfáltica.  

A constante evolução a nível da construção, permitiu uma melhoria nas condições 

habitacionais, uma nova organização interior e um modo diferente de ocupar as casas. Os 

critérios de higienização e de conforto tornaram-se cada vez mais numa afirmação social, 

sendo mesmo uma exigência. O mobiliário da antiga casa de lavoura é substituído, por 

móveis de menor qualidade e de pouca utilidade. A cozinha perde o seu papel primordial 

e passa a ser um lugar frio e impessoal e a lareira é substituída pelo fogão de lenha. As 

alcovas são substituídas pelos quartos, que para além da função de repouso passam a ter 

locais de arrumação. A casa de banho foi a maior aquisição. 

A evolução da habitação no espaço rural foi profunda. A arquitetura foi sofrendo 

alterações devido às transformações socioculturais e, atualmente a diferença entre a 

ruralidade e urbanidade apenas se mede pela densidade. A sociedade contemporânea é 

mais urbana e as cidades cresceram como consequência dessa urbanização.  

 

 1.4.2. Dicotomia Urbano-Rural   

 

«A emergência de uma nova sociedade urbano-industrial acarretou duas 

consequências principais para áreas rurais. Por um lado, inicia-se um acentuado 

processo de perda de centralidade económica, social e simbólica por parte do 

mundo rural. Por outro lado, este tende a ser globalmente identificado com 
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realidades arcaicas, enquanto as aglomerações urbano-industriais são vistas como 

o palco, por excelência, do progresso.» 

 (Ferrão, João, 2000: 2) 

 

A relação entre o campo e a cidade não deixou de refletir a profunda alteração que 

houve após a revolução industrial. O campo passou a desempenhar o papel de abastecer 

a cidade com as produções de bens alimentares e com mão de obra barata e desqualificada 

para um acelerado crescimento urbano. Este crescimento teve um grande impacto e 

provocou uma assimetria entre os dois polos, a tradicional natureza do espaço rural 

revelou-se cada vez mais pobre e carente de recursos e a cidade crescia e expandia as suas 

infraestruturas e equipamentos de apoio à sociedade. Desta forma, as transformações na 

comunidade rural provocadas pelas trocas com o urbano, não resultam de todo, na 

descaraterização social e cultural, ao invés disso, significam mudanças de hábitos e 

costumes, que acontecem de forma irregular e diversificados. 

 

«Forma urbano-campestre é o nome aqui adotado para a mistura cidade-campo 

que, crescentemente, vai acontecendo em torno da cidade contínua, envolvendo 

os diversos tipos de subúrbios.» 

(Carvalho, Jorge, 2003: 119) 

 

De facto, as mudanças ocorridas nas grandes cidades aceleraram o processo de 

construções das habitações, de elevado preço, e a consequente procura nas periferias para 

residência. Estes pequenos aglomerados que vão surgindo ao longo da periferia 

acompanham a descentralização das indústrias que surgem como novos elementos de uma 

nova paisagem metropolitana, sobrepondo a antiga cidade compacta. Surge então, um 

outro fenómeno, a procura pelos espaços verdes e áreas ensolaradas. Desponta, para além 

de uma cidade alargada, construções dispersas e áreas agrícolas e florestais, que 

necessitam de ser ordenadas. 

Começa a ser aparente uma nova dicotomia entre o mundo rural e urbano. Passa 

a ser «substituída pelos novos relacionamentos entre o urbano e o rural, retratando as 

interdependências funcionais e espaciais e a necessidade de promover uma maior 

integração e complementaridade territorial» (Marques, 2003: 507). Rompe-se com a  
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Figura 15 - Êxodo Rural – Jose Angel Alvarez Gala, 2009 
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tetralogia, a produção de alimentos, a agricultura, o modo de vida campestre e o tipo de 

paisagem, associada ao mundo rural.  

A valorização do mundo rural é construída a partir da ideia de património e 

verifica-se um movimento na conservação e proteção da natureza. Hoje de maneira 

diversa, o rural é visto e representado «com um peso crescente de uma dignificação 

inerente aos processos de qualificação de pessoas e comunidades, de modo alargado a 

espaços mais ou menos afastados dos centros urbanos e eixos de valorização de base 

urbano-industrial» (Moreno, 2014 in Pinto, 2015: 34). 

 A procura e a valorização do campo são um fenómeno maioritariamente urbano 

e, é a concentração na cidade, que devido à industrialização, valores económicos e sociais, 

que geram esta consideração pelo espaço rural e a valorização pela paisagem. 
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Capítulo II 

como intervir numa casa de lavoura 
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2. Intervir na Arquitetura Vernacular  

 

2.1. Metodologia de Intervenção 

 

«A demolição e a construção, a substituição e o acrescento, a sobreposição na 

redefinição de uma obra, [...] processava-se numa lógica semelhante à do ciclo 

natural da vida.»  

(Fernandes, 1999: 313) 

 

Atuar num bem construído prossupõe desde logo que devemos agir de acordo com 

medidas e regulamentos que nos garantam os valores desse mesmo património. Deverá 

considerar-se intervenção toda a mudança ou adaptação, incluindo alterações ou 

adaptações num lugar ou em construções.  

Como acima mencionado, antes de iniciarmos a intervenção, surge o projeto como 

processo de construção da ideia ou ideias que terão como finalidade a construção. Este 

processo funciona como sequência mecânica de operações que giram à volta do 

“problema” à procura de soluções, neste caso, problema tem como principal foco o 

abandono das casas de lavoura e a solução é a tentativa de recuperação destas construções 

e do meio rural.  

Neste caso, para a intervenção no património rural, apresentamos os critérios de 

intervenção que Antoni Navarro na obra La Restauración Objetiva, define através de 

quatro etapas, são eles: 

a) Conhecimento, do objeto onde se vai intervir, Casas de Lavoura; 

b) Reflexão, onde se determina o objeto, a essência, propostas e critérios de 

intervenção; neste momento forma-se o conjunto de ideias que nos poderá 

levar ao conceito do projeto, este, define e expressa a ideia subjacente ao 

desenho e orienta as decisões do projeto para uma determinada direção, 

organizando e optando por umas e excluindo outras.  

c) Intervenção, onde será definida a ação a adotar definida nas etapas 

anteriores; 

d) Intervenção Preventiva, a qual alcança de forma genérica todas as etapas 

anteriores e se poderá inserir na alínea c), pois dever-se-á optar sempre por 

uma intervenção preventiva.   
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É importante salientar que o autor valoriza, para além daquilo que se acrescenta à 

preexistência, o significado e benefícios (culturais, sociais e emocionais) que se podem 

retirar com uma boa intervenção. 

 Nas casas de lavoura, devemos optar por uma intervenção que pretenda 

proporcionar o desenvolvimento rural e económico da região. Através do conhecimento, 

a tradição, a memória e história do lugar deverão servir de base para uma intervenção 

clara e precisa, para consequentemente atingir uma reabilitação que apele a todos os 

sentidos, arquitetónicos, sociais e históricos (reflexão). A intervenção deverá respeitar, 

como acima referido o preexistente e naturalmente apresentar um plano de conservação.  

 Serão descritas e caracterizadas as etapas da metodologia de intervenção, tendo 

em conta o património construído.  

 

 2.1.1. Conhecimento  

 

É importante conhecer13 integralmente e entender o bem construído e a sua envolvente. 

Estudar a pré-existência pode ser feito ou não, através de documentos que possam auxiliar 

a adquirir um conhecimento histórico e arquitetónico. No meio ambiente onde se insere 

a Casa de Lavoura e até mesmo o seu contexto social e histórico, formaram as primeiras 

ideias e poderão levar à decisão do método da intervenção. Segundo a obra acima referida, 

o conhecimento pode dividir-se em duas fases: 

a) pré-diagnóstico; 

b) diagnóstico.  

 

No pré-diagnóstico o conhecimento atua em três secções:  

a) na primeira é abordada uma opinião sobre a natureza do monumento, o 

conhecimento histórico, arquitetónico e artístico, e ainda o conhecimento da 

sua natureza material; 

b) na segunda, é feita uma avaliação do interesse da construção e do 

ambiente, e por último; 

c) na terceira secção surge uma proposta inicial de atuação, onde surgirá uma 

intervenção estratégica de uso e gestão.  

 
13 «Conhecer e compreender o monumento (sua entidade – histórica, material, cultural – o seu ambiente – físico e social 

-, atuais circunstâncias de qualquer tipo) é imprescindível para programar como nele intervir.» (Navarro, 1999: 39). 
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Restauro Objetivo  

 

1º Conhecimento 

Integral do Edifício 

2º Reflexão e 

Avaliação do 

Objeto 

3º Intervenção 
4º Conservação 

Preventiva 

    

pré-diagnóstico avaliação do objeto  

sugestões de 

manutenção e 

projetos de 

salvaguarda 

 +   

diagnóstico programação da ação   

    

análise histórica    

+       

análise material 
 

estudo geométrico-formal + estudo físico-construtivo 

+       

análise social    

Quadro 5 – Síntese da Metodologia da Restauración Objectiva 
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A fase do diagnóstico consiste no desenvolvimento dos estudos programados na 

fase anterior, já com certezas em todos os campos de conhecimento.  

No conhecimento histórico pretende-se fazer uma primeira abordagem ao edifício, 

através de documentos (se existirem), através da própria construção e do seu estado atual, 

que permita avaliar e identificar a construção e a época em que se insere. No 

conhecimento arquitetónico é avaliada a construção, os elementos artísticos e o seu 

contexto. É necessário identificar todo o conteúdo para um bom entendimento do 

património arquitetónico e compreensão do seu diagnóstico. Por último, o conhecimento 

da sua natureza material, onde se adquire uma primeira abordagem à natureza material, 

patologias, segurança e uso.  

É primordial compreender as patologias e o estado atual do edifício, de modo a 

podermos conhecer e pensar nas possibilidades de intervenção. Encontradas as respostas 

a todos os elementos do pré-diagnóstico realizado ao património arquitetónico em 

questão, estão reunidos todos os princípios para analisar a fase de diagnóstico, a segunda 

do conhecimento.  

De acordo com Navarro, o diagnóstico é composto por três análises: 

a) a histórica, é fundamental para projetar e propor alguma alteração e/ ou 

intervenção no edifício. É elaborada através da interpretação, conhecimento, 

descrições, datas do construído, e concluído este estudo deverá ser realizada 

uma síntese com todas as conclusões e apreciações; 

b) a material, consiste no estudo geométrico-formal e no estudo físico-

construtivo. O primeiro, reflete a realidade, definida pela geometria, 

identidade formal e espacial, o seu estado atual, incluindo também uma 

avaliação ao contexto. O estudo físico- construtivo atende ao conhecimento a 

nível da segurança e do comportamento atual e a longo prazo dos materiais.  

c) a sociológica, a análise sociológica permite conhecer globalmente o pré-

existente, fazendo referência ás relações entre o edificado e a sociedade que 

o rodeia. Para se realizar esta análise é necessário atender à memória, ao valor 

sentimental, emocional que este património tem para com a população, ter em 

consideração o seu comportamento e testemunhos. Após esta observação, 

poder-se-á propor uma intervenção e uma nova utilidade, que poderá 

combater uma necessidade à população. 
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 2.1.2. Reflexão  

 

A reflexão resulta numa síntese sobre o que foi analisado e concluído no 

conhecimento adquirido anteriormente. Considerando e evidenciando os aspetos, valores 

e considerações compiladas, resultando como uma base para a intervenção.  

Nesta etapa definem-se os objetivos e as propostas de forma a determinar um 

plano estratégico para a intervenção. A reflexão compreende-se em duas relevantes fases: 

a) a avaliação do objeto de estudo, aqui são abordados os aspetos essenciais 

e as suas facetas com o intuito de responder a quatro perguntas (como foi? 

como é? como se pretende? e como será?), as duas primeiras questões estão 

relacionadas com a história do edifício e com o seu reconhecimento no 

presente, as últimas questões, correspondem à intervenção, de que forma irá 

responder às necessidades e intenções da sociedade atual; 

b) a programação da ação, onde se situa a intervenção.  

 

 2.1.3. Intervenção  

 

Nesta etapa definem-se os objetivos e as propostas definitivas para a intervenção 

na obra com base numa visão sustentada pela análise da pré-existência. A execução terá 

em conta aspetos a níveis estruturais, construtivos e materiais, entre outros. 

O tipo de intervenção deve ser definido consoante o tipo de património e o estado 

de degradação em que se encontra. É importante entender que a escolha deve ser realizada 

através de procedimentos específicos, onde estão predefinidas as medidas a tomar, de 

modo a salvaguardar e a conservar os valores do património em causa.  

Intervir no património arquitetónico, não se trata apenas do ato de intervir, mas 

também do relacionar o existente com o novo, fazendo com que o último possa atuar 

sobre o passado de modo a que os dois consigam uma harmonia e um novo conjunto.  

A intervenção preventiva14 surge como método de preservação. Todas as 

intervenções são uma continuação e não um término, pois independentemente do estado 

de conservação de um edifício, é necessário haver sempre manutenção. Para além disso,  

 
14 Ruskin, defendia afincadamente a conservação preventiva como método de preservação. O autor sugere que sejam 

feitas manutenções periódicas nos edifícios, prevenindo danos causados pelo tempo, conservando e preservando assim, 

o testemunho e herança histórica de cada edifício.  
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Arquitetura Vernacular 

Casas de Lavoura 

    

intervenção popular  intervenção erudita 

     

senso comum  conhecimento 

   

construir ou acrescentar sem qualquer 

desenho ou projeto; 
 metodologia: 

conhecimento; 

reflexão; 

intervenção; 
intervenção utilitária por mera 

funcionalidade e necessidade; 
 

continuidade de fazer vernacular, mas com 

“estrangeirismos” 
 critérios de intervenção: 

restauro; 

conservação; 

reabilitação. 
standardização e industrialização; 

desenvolvimento tecnológico; 
 

  

intervenção: 

tópos; 

týpos; 

tectónica.  

  adição + collage 

Quadro 6 – Síntese das Intervenções nas 

Casas de Lavoura 
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as necessidades da sociedade, como temos assistido, modificam-se ao longo do tempo, e 

são normalmente o ponto de partida para reutilização de muitos edifícios.  

É essencial continuar a preservação de um bem construído após uma intervenção, 

para que seja possível prevenir intervenções futuras. Documentar as intervenções feitas 

até ao momento e as informações arrecadadas através das etapas anteriores, é um método 

necessário para auxiliar o processo de preservação. 

 

2.2. Critérios de Intervenção  

 

«Os incentivos que nos induzem a conservar e trespassar determinados objetos 

construídos estão relacionados com os sentimentos de admiração, nostalgia, a 

esperança que a comunidade há depositado neles, pois são considerados 

testemunhos ou símbolos de atividades e relações sociais.» 

(Navarro, 1999: 14) 

 

Os critérios de intervenção a adotar são definidos consoante um estudo, 

especializado e individualizado, do património edificado em causa, bem como o seu 

estado de degradação. Para o caso de estudo em questão, através de uma intervenção que 

visa prolongar a vida do edifício, através dos seguintes critérios de intervenção: restauro, 

conservação e reabilitação. A escolha do tipo de intervenção deve ser tomada com base 

nos métodos específicos e nas medidas que estão implícitas a ter na fase de intervenção, 

de modo a salvaguardar e conservar os valores do edifício.  

Contudo deverá haver uma coerência entre a intervenção e conceito base do 

projeto, o contexto onde se insere o edificado, pois deve ser respeitado, e onde a nova 

construção se deve integrar e relacionar. É fundamental intervir de modo a garantir que o 

existente seja transformado e salvaguardado.  

Para intervir em espaços como casas de lavoura e construções a elas subjacentes, 

é fundamental entender as causas que levaram ao abandono e degradação, para através 

delas, intervir posteriormente. Apesar de não se tratar apenas de intervir no existente, 

torna-se primordial conseguir relacionar o existente com o novo, tendo em conta o 

património arquitetónico. É importante que a nova construção atue sobre o passado e que 

consiga um diálogo coerente, formando um novo conjunto. Tal como acontecia outrora, 

com os aglomerados rurais, a necessidade de transformar o espaço devido às exigências 

que surgiam, também a metodologia deste processo, visa pela continuidade que vai sendo 
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transformada e adaptada. Devemos relacionar a esta continuidade, as diferenças 

identificadas ao longo das várias épocas e a imagem que foi deixando como herança ao 

longo dos anos à comunidade.  

É importante transformar os espaços em ruína ou abandonados, com base na 

reconstrução, tendo sempre em conta o seu passado e a sua evolução, e ao mesmo tempo, 

a reabilitação dos espaços, pois só assim surge a adaptação. Importa que o edifício 

existente possua a capacidade de se interligar e destacar pelo antigo, e que o novo se 

destaque sem interferir de forma abrupta no existente. O novo deve potencializar o antigo, 

enquanto este ajuda a consolidar o novo, só assim se consegue intervir através da 

continuidade, de uma forma harmoniosa e utilitária.  

Serão mencionados abaixo os tipos de intervenção que mais se identificam e 

usados na intervenção feita no trabalho prático desenvolvido.  

 

 2.2.1 Conservação 

 

«A 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.» 

(ICOMOS 1993-2010 in Barranha, 2016: 76) 

 

Em relação ao património edificado, a conservação contribui para o prolongar da 

existência do edifico e da sua funcionalidade. Um dos seus objetivos é intervir o mínimo 

no construído, salvaguardando e preservando a construção e os seus valores culturais. 

John Ruskin, é um percursor da conservação, o autor acredita que este meio de 

intervenção permite-nos entender a relação entre estilos e técnicas construtivas de uma 

determinada cultura. Defendia que todas as partes retiradas de um monumento deveriam 

ser substituídas por materiais equivalentes, mas mais eficazes como o ferro, mas 

mantendo sempre o mesmo desenho e proporção e ainda, que os edifícios deveriam passar 

séculos intocados, envelhecendo conforme o seu destino.  

Devemos tal como Ruskin, através da conservação, entender a relação entre estilos 

e técnicas construtivas de uma determinada cultura e utilizar a historia como meio de 

comunicação e desenvolvimento rural. Deste modo, devemos permitir que sejam feitas 

pequenas intervenções que evitem a degradação do edifício.  
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Figura 16 – Igreja e Mosteiro Salvador de Travanca antes da intervenção 

 

Figura 17 – Igreja e Mosteiro Salvador de Travanca após intervenção 
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Observamos nas figuras 16 e 17 a Igreja e a Torre Sineira de Salvador de Travanca 

antes e após a intervenção de conservação e restauro. A igreja, edificada no séc. XIII e a 

Torre no séc. XIV, já foram alvo de várias intervenções, tal como o mosteiro, que remata 

o lado sul da igreja. Este critério de intervenção foi utilizado na Capela da Casa de Ribela. 

A capela foi alvo de uma intervenção no seu interior recentemente (2010). Esta 

construção do séc. XVII foi a única que sofreu um processo de conservação na proposta 

de intervenção. 

 

 2.2.2. Restauro  

 

«Significa devolver a materialidade de um lugar a um estado anterior conhecido, 

através da renovação de acrescentos ou da remontagem de componentes 

existentes, sem a introdução de materiais novos.» 

(ICOMOS, 1999 in Barranha, 2016: 89) 

 

O restauro é das formas mais complexas de intervir num bem construído. É 

fundamental neste tipo de intervenção conhecer toda a documentação, materiais e ter em 

conta todas as patologias e degradação do edifício, para conservar a sua autenticidade e 

preservar os valores estéticos e históricos do monumento. 

Viollet-le-Duc um percursor do restauro, procurava recuperar a pureza do estilo, 

reformulando a ideia inicial. O resultado final representava uma obra completamente 

diferente da existente, com o intuito de tentar repor o estado original do monumento. O 

autor acreditava que as formas do passado serviriam de base para resolver problemas da 

arquitetura do presente. 

Tal como defende o autor Viollet-le-Duc, devemos procurar recuperar a pureza 

do estilo e através das formas do passado, resolver problemas da arquitetura do presente. 

 

 2.2.3. Reabilitação  

 

«Modificação de um recurso seguindo padrões funcionais contemporâneos, 

envolvendo a eventual adaptação a um novo uso.» 

(ICOMOS,1983 in Barranha, 2016: 85) 
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É um conceito que compreende uma variedade de operações a nível da 

intervenção. Consiste na transformação do edifício, ou numa adaptação da pré-existência 

com características estéticas e funcionais contemporâneas, que se adapta à sociedade 

atual.  A adaptação por necessidade, neste caso, corresponde à modificação de um espaço 

para um novo uso, mantendo os seus valores patrimoniais. O processo de adaptação pode 

incluir alterações e adições que têm como objetivo a integração destes monumentos no 

novo quotidiano, por isso, torna-se fundamental que a nova função seja adaptada às 

necessidades atuais. O uso é uma opção para se recuperar o passado, pois relaciona as 

questões de conservação e preservação do património construído. 

Segundo Françoise Choay, o uso é um fator determinante para garantir a 

preservação do património. A historiadora, afirma que a arquitetura é a única, cujo uso é 

um elemento integrante da sua essência e que mantém uma relação de grande 

complexidade. Se uma obra não tiver uso, então vai cair em decadência, perdendo a sua 

finalidade. Assim, o uso configura-se com uma característica importante para que se 

possa garantir a preservação dos monumentos históricos. 

 

2.2.3.1. Conclusões  

 

Quando nos debruçamos sobre projetos de conservação e/ou reabilitação de um 

edifício, onde o panorama se torna diferente, é englobado um conjunto de ações 

destinadas a prolongar o tempo de vida de uma dada edificação, impondo, de acordo com 

a Carta de Veneza, que os edifícios sejam sujeitos a operações de manutenção. Ou seja, 

para além de se ter em atenção todas as regras preconcebidas de um projeto de arquitetura, 

é necessário pensar sobre o preexistente e como atuar sobre ele.  

A prevenção de anomalias é a melhor abordagem, quer do ponto de vista 

edificado, quer do ponto de vista económico. As intervenções podem ou devem ir mais 

longe, interessando fazer o reforço, ou melhoria de características de elementos de 

construção ou da construção no seu todo, como por exemplo as: consolidações e reforços 

de fundações e estruturas, reforço do isolamento térmico de paredes, o incremento do 

isolamento acústico de pavimentos e a melhoria de condições de segurança. 

A reabilitação de edifícios prossupõe assim, qualquer que seja a razão que lhe 

esteja subjacente, que além da resolução das anomalias construtivas, exista também a 

intenção de melhorar o desempenho local ou geral do edifício, tentando melhorar os 

níveis de qualidade do edifício. 
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Numa fase inicial, é necessário conhecer completamente o objeto da intervenção 

e definir um programa base para essa intervenção, ou seja, dispor, à priori, do que se tem 

como edifício e do que se deseja que esse mesmo edifício se venha a tornar numa fase 

posterior. 

Na elaboração do projeto não deverá ser esquecido, desde logo, o conjunto de 

condicionamentos impostos pela natureza e constituição dos edifícios, pela sua 

localização e vizinhança, nomeadamente quando se trate de edifícios ou zonas 

classificadas, com pré-existências de reconhecido valor. 

Um aspeto essencial a desenvolver logo no arranque do projeto, e se possível ainda 

na fase de diagnóstico (que foi referida no capítulo anterior), fazer uma investigação 

histórica possível, que alertará para a possível descoberta, no edifício, ou no solo de 

fundação, de vestígios de ocupações anteriores.  

Em suma, estes critérios de intervenção são os mais adequados na intervenção de 

construções que se encontram abandonadas, enquanto património arquitetónico, 

tornando-o útil, ao contrário de alguns especialistas e teóricos que defendem uma 

intervenção mínima para garantir a preservação15 e manutenção dos valores. Importa 

perceber como a (re)construção e a reabilitação podem ditar o valor de um edifício. 

 

2.3. Processo de Intervenção: Tópos, Týpos e Tectónica  

 

«[…] podemos afirmar que o construído invariavelmente surge da interação em 

constante evolução de três vetores convergentes: o tópos, o týpos e a tectónica.» 

(Frampton in Deplazes, 2005: 18) 

 

Expostos os critérios de intervenção a adotar é necessário demonstrar, através de 

uma intervenção erudita o método do ato de intervir, neste caso, o (como?) intervir através 

dos critérios explanados no tópico anterior que foram eles: conservação, restauro e 

reabilitação. Deste modo, e dando continuidade ao conhecimento (quadro 6) adquirido 

até então, entendemos, que foi através da trilogia de Frampton (figura 18) que abordamos 

o processo e a forma de intervenção.  

 
15 «Significa a manutenção de um lugar com as menores alterações possíveis [...] de modo a assegurar a sua 

sobrevivência a longo prazo e a continuidade do seu valor cultural patrimonial. Os processos de preservação não devem 

ocultar ou remover a pátina do envelhecimento, particularmente, quando a mesma contribui para a autenticidade e a 

integridade do lugar.» (ICOMOS 2010 in Barranha, 2016: 83). 
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Figura 18 – Esquema de Andrea Deplazes – 

baseado nos processos de desenvolvimento 

de Kenneth Frampton 
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Sendo assim, Frampton defende que os vetores tópos, týpos e tectónica conferem 

legitimidade arquitetónica a um edifício (Frampton, 1995: 2). Deste modo, foram usadas, 

para caracterizar e compreender a arquitetura, a inter-relação e convergência dos vetores 

anteriormente referidos, permitindo assim, compreender os diferentes modos de ligação 

como constituintes das diferenças entre cada campo do conhecimento.  

O tópos – através deste vetor podemos analisar o terreno, a topografia, a paisagem, 

o contexto do lugar e o espaço onde se insere o objeto de estudo.  

O týpos – através deste vetor devemos ter presente na elaboração do projeto o 

programa, função, cultura, identidade e a sociedade que irá usufruir do projeto. 

Deste modo, as características da tradição, da memória do lugar e do testemunho 

que foi deixado ao longo dos tempos, resultam na elaboração de um processo de 

intervenção a partir do conhecimento adquirido. 

A tectónica – «expressa-se na forma estrutural e construtiva» (Ibidem: 558). Nesta 

etapa abordam-se aspetos relacionados com a construção, como a estrutura, 

técnica, processos construtivos, e materiais. 

 

Através destes processos de configuração é possível o desenrolar e caracterizar 

em diferentes etapas, o projeto. Deste modo, através dos vetores defendidos por 

Frampton, foram caracterizados os exemplos de intervenção e o caso de estudo, como 

mais à frente poderemos verificar.  

 

2.4. Da Teoria à Prática  

 

«[…] Alberti num conhecido excerto da sua De re aedificatoria, quando afirma 

que a arquitetura é “desenho e construção”, significa que o sentido de que é 

portador não está, de todo, compreendido e resolvido no seu resultado natural, a 

construção, mas é intrínseco à sua natureza. Existe, portanto, um significado do 

projeto enquanto tal que não entra em crise se ao próprio projeto não se seguir a 

sua realização. [...] esta não é, de modo algum, a verificação da sua validade, mas 

um elemento independente da qualidade com a qual é formulado.» 

(Franco Purini, 2009: 52) 

 

Pragmaticamente, projeto de arquitetura, é o modo como se organizam e 

compõem os elementos arquitetónicos. Estabelecem-se relações entre a composição, 
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estrutura, funcionalidade e a estética. Estas relações, devido à sua importância ao longo 

dos tempos devem ser respeitadas e sempre que possível usadas como dogmas na 

arquitetura. Através do quadro podemos verificar de uma forma mais pragmática as 

diferentes interpretações dos tratados na atualidade.  

Se recuarmos até à época clássica, onde à priori existiam pressupostos formais 

através dos tratados, dividia-se o edifício em módulos e aplicavam-se os elementos 

predefinidos com as proporções também já definidas. O sistema estrutural era único e a 

distribuição repetia-se imutável de acordo com o programa e consequentemente a forma 

ou composição era de elementos estabelecidos pela tradição, seguindo os três princípios: 

unidade, simetria e hierarquia.  

Ao longo do tempo, devido à evolução social, cultural e histórica, assistimos na 

época moderna, a uma independência das várias partes e autonomia dos elementos, a 

modernização dos elementos e a standardização eliminaram as formas e proporções 

tradicionais.  

Atualmente, há uma total liberdade e diversidade para fazer um projeto. Há 

ausências de regras e elementos pré-definidos, existem mais possibilidades para 

formalizar a construção e, maior liberdade no projetar. Embora haja emancipação 

projetual, deve-se ter em conta o lugar, o programa e o cliente.  

Existem três autores que elaboram tópicos para se terem em conta na intervenção 

ou elaboração do projeto, Franco Purini defende sete técnicas para a idealização do 

projeto (Cosme, 2008: 177): 

a)    associação conceptual de elementos diversos; 

b)    a redução ao arquétipo; 

c)    simplificação e esquematização dos sistemas de descanso sobre o terreno; 

d)    operações de geometria simples sobre volumes puros e texturas; 

e)    manipulação dos elementos usuais; 

f)      estranhamento; 

g)    desarticulação; 

 

Purini defende que, o ímpeto de um projeto é um pensamento profundo, isto é, um 

ato intelectual derivado da mente, o qual tem como finalidade a criação de ideias que 

sejam capazes de consumar as expectativas do arquiteto para determinado local, bem 

como formular uma resposta a uma vontade ou necessidade.  
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Tratados de Arquitetura 

 

Aplicados à Atualidade 

 

Desatualização Nova Interpretação 

  

impossibilidade de aplicação devido à 

evolução dos paradigmas presentes na 

arquitetura 

adaptação aos novos paradigmas através 

de uma evolução das matérias da 

antiguidade 

  

necessidade de novas bases teóricas 
articulação entre bases teóricas e processo 

arquitetónico da atualidade 

Quadro 7 – Tratados da Arquitetura na Atualidade 
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O projeto só termina quando o campo conceptual e ideológico e o campo da 

composição não apresentam discrepâncias injustificáveis com o contexto arquitetónico 

onde se insere. O autor atenta para o facto de o projeto funcionar como visão antecipada 

do que se irá tornar realidade, permite ao arquiteto planificar as ideias abstratas, no mundo 

real. Purini afirma, através da prática e da teorização uma visão critica e analítica que 

permita organizar os dados funcionais ao seu dispor, e também as suas intenções formais, 

articulando-as e conceptualizando-as com o conhecimento do preexistente.  

Estabelece-se como uma sequência linear, a definição de projeto arquitetónico, ou 

seja, o projeto funciona como um sistema intimamente ligado e determinado por fatores 

lógicos com um objetivo comum. Como acima referido, hoje em dia os arquitetos têm 

liberdade para “fracionar” o projeto arquitetónico em partes. Estas, quando isoladas 

conseguem transmitir uma leitura individual, e fazem-se representar e variar de várias 

maneiras pelo facto de apresentarem tempos de leitura e ritmos no espaço e no tempo, 

diferentes. 

O segundo autor, Piero Ostilio Rossi, baseia-se no desenrolar da ação de projeto: 

a) elaboração de um tema; 

b) tramas calcadas; 

c) relações e oposições; 

d) estranhamento; 

e) metonímia e metáfora; 

 

O autor faz uma abordagem à raiz da conceção arquitetónica. O estranhamento 

surge como estratégia de apreensão da realidade e a teoria que prevalece sob a prática. 

O autor defende o papel fulcral do arquiteto e o processo que o leva a tomar decisões, 

pois é esta conceção inicial que informa sobre o modo de fazer arquitetura.  

Por último, Bernard Leupen fundamenta-se nos sistemas compositivos/ 

comparação: 

a) ritmo repetitivo; 

b) a collage; 

c) organização por camadas e por zonas; 

De acordo com o artigo El Arte del Collage en la Arquitectura, o termo collage é 

para a arquitetura uma das estratégias fundamentais do seu pensamento. Por isso, o 

aproveitar de fragmentos de outras arquiteturas não depende apenas da escassez dos 

meios disponíveis, mas sim, de uma índole especial.  
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Figura 19 - Croqui de Frank Gehry -  Winton Guest 

House 

 

«A adição pode chegar a estabelecer composições de 

diversos elementos justapostos numa collage de sorte 

de volumes ou natureza morta arquitetónica.»  

Alfonso Muñoz Cosme 
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É o trabalho entre fragmentos e formas que resulta numa verdadeira e revigorante obra 

de arquitetura. 

Atualmente, podemos assumir a collage como detalhe importante, pois é um 

trabalho que depende do critério e da sabedoria do recorte e do ato de unir as formas e os 

fragmentos. Surge uma dicotomia entre a ilusão de unidade da arquitetura e o aspeto 

fragmentado.  

Na casa Fisher, de Louis Kahn, (figuras 20 e 21) existem dois cubos girados de 

forma aleatória, estabelecendo entre si relações e contacto. Estes dois volumes surgem 

para justificar a ideia de Kahn, que cada espaço tivesse a sua própria forma, e resultou 

numa expressão simples de adição de formas quadradas.  

Este exemplo aproxima-se do caso prático, não pela estrutura ou materiais 

utilizados, mas pelo conceito, proporção e regularidade das formas geométricas, 

enquadramento no meio em que se insere, e principalmente o pragmatismo com que 

resolve a necessidade do espaço através da adição. O carácter modernista da casa de 

Fisher exemplifica o conceito inicial da casa de Ribela, sucessivos acrescentos e adições 

sempre que necessário, formando um aglomerado rural de volumes e formas simples, 

regulares e semelhantes aos existentes para albergar uma nova função ou espaço, 

respeitando e adaptando-se sempre ao existente e ao lugar.  

Esta reflexão sobre o termo collage surge muitas vezes como base conceptual em 

reabilitações. O projeto surge como uma junção entre o velho e o novo, e de como essa 

simbiose acontece. É importante elucidar em processos deste carácter a importância do 

passado sobre o presente, e de que forma os fragmentos preexistente poderão sobressair, 

para conseguirmos termos uma leitura de um todo que funciona e que respeita a história 

e o contexto onde se insere.  

 

 2.4.1. Ações de Estratégia para a Elaboração do Projeto 

 

Tal como acima explanado, o processo de elaboração de projeto atualmente tem 

mais liberdade de expressão, disposição de formas e volumes e até materiais. Para a 

reabilitação de casas de lavoura, devemos ter em conta primeiramente o preexistente e 

verificar através do diagnóstico, se existem fragmentos em ruína, edifícios danificados 

pelo tempo, ou algum elemento preexistente a preservar. De seguida, definir os critérios  
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Figura 20 – Casa de Fisher, Louis Kahn 

 

Figura 21 – Planta rés-do-chão da casa de Fisher, Louis 

Kahn 
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de intervenção que previamente serão definidos, e através deles conseguir organizar 

normas e ideias a realizar no projeto. 

Para isso, seguiremos as três etapas explicadas no quadro 8:  

a) a idealização do projeto, aqui partimos das ideias conceptuais para a 

composição do projeto, elaboração do conceito e objetivos, que mais tarde 

serão colocados na prática. Nesta fase, existe a liberdade de criação que 

deverá ter como mote o ambiente onde se insere, a topografia e a orientação 

solar. 

b) a ação do projeto, definição concludente do conceito e do tema a abordar 

no projeto. Desta forma, coloca-se em prática todo o estudo elaborado na 

etapa anterior. É necessário ter em conta a função, outrora das casas de 

lavoura, e do território que a envolve, (elas funcionavam como instrumento 

agrícola, rodeadas pelos seus campos de cultivo), de modo a conseguir 

reutilizar o património construído em algo funcional e capaz de proporcionar 

o desenvolvimento rural.  

c) e os sistemas compositivos, nesta última etapa desenvolve-se a 

organização do território e a implantação de novos elementos no espaço a 

intervir. Evidencia-se o conceito através da adição de volumes, e a collage 

através da disposição e organização dessas novas formas. Individualmente, 

cada elemento representa uma variante do tipo, mas que, no conjunto 

representa uma harmonia e unificação.  

 

 

 

Ações de Estratégia 

 
Idealização do 

Projeto 
Ação de Projeto 

Sistemas 

Compositivos 
 

Território 

Rural 

associação conceptual 

dos elementos, ao 

terreno; simplificação e 

esquematização; 

aproximação ao 

arquétipo através de 

volumes; 

relação com o meio 

ambiente, sociedade, 

programa; 

elaboração do conceito; 

experiência com 

volumes, forma e 

proporção;  

tipo; 

organização; 

collage; 
 

 

  
Arquitetura: 

Casas de 

Lavoura 

desarticulação e 

simplicidade das formas; 

operações de geometria 

e adaptação ao lugar; 

metáfora e elaboração 

do tema – collage; 

 programa e volumes – 

adição;  

relação entre o uso e a 

forma;  

utilidade e função;  

collage/ adição; 

ritmo repetitivo; 

formação do tipo; 

mais um elemento = 

mais uma função; 

Quadro 8 – Ações de Estratégia  

 

Adição  

Collage 
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Casa de Lavoura de Ribela  
1880 

Adega Vinícola – Casa de Ribela 
2020 

 

Conjunto de construções vernaculares sucessivas 

ao longo do tempo; 

Conjunto de construções vernaculares e 

contemporâneas; 

Tópos – Edificações adaptadas à natureza da 

topografia e ao lugar; 

Tópos –  Edificações adaptadas à topografia e ao 

lugar; 

Týpos – Respondiam de forma utilitária, 

funcional, e por vezes estética, às necessidades do 

Homem, exigidas pela lavoura, pela vivência do 

lugar e pela evolução. 

Týpos –  Respondem de forma utilitária, 

funcional e estética às necessidades atuais do 

Homem, exigidas pelo programa atual. 

Tectónica – Materiais predominantes: granito e 

madeira; 

Tectónica – Materiais predominantes: granito e 

madeira; 

 

A adição como protagonista da transformação do ambiente construído.  

Quadro 9 – Síntese da Ideia e Conceito  

 

Figura 22 – Jorn Utzon “Arquitetura Aditiva” 
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A adição e a collage são conceitos que alegoricamente poderíamos aproximar à 

construção e às variantes do tipo, que outrora foram a evolução de uma arquitetura 

vernacular para uma arquitetura popular, que surgia através de referências e de 

estrangeirismos que iam despontando. As casas de lavoura foram durante séculos, 

construídas através de experiências e de evoluções tipológicas. Neste caso, os tipos iam 

sofrendo aumentos através de sucessivas construções (adição), agregadas umas às outras 

(collage), sem qualquer método ou pensamento.  

Deste modo, a adição e a collage, surgem articuladas à trilogia de Frampton. A 

adição surge no projeto de reabilitação com novas construções, estas que se adaptam à 

topografia e desenvolvem uma nova composição entre volumes, mantendo a tradição do 

“pátio fechado”, esta abordagem está desenvolvida nos campos: tópos y týpos (quadro 9). 

A collage, surge em resposta à materialidade, embora se tenha optado por materiais locais 

e existentes no preexistente, é possível em reabilitações optar-se por materiais 

contrastantes e que evidenciem de forma mais instantânea as diferenças entre o passado 

e o novo.  

 As ações de estratégia levam-nos a ter em conta uma metodologia de intervenção 

que nos vai guiar através do estudo, análise e a investigação, de modo a refletirmos como 

será o projeto de intervenção. Imediatamente, começam a surgir as primeiras ideias que 

se aproximarão ao projeto e aos primeiros passos, estes relacionados com o principio de 

funcionalidade de uma arquitetura aditiva. 

 

2.5. Exemplos de Intervenção  

 

Apresentam-se dois exemplos de intervenções em edifícios que se encontravam 

abandonados e em estado de ruína, logo, é necessário preservar a memória, as ruínas e os 

artefactos encontrados nos lugares, e conseguir realça-los perante a estratégia de 

intervenção.  

Através destes exemplos, pretende-se mostrar como foram (re)construídos e 

reabilitados, assim como, conhecer e entender a metodologia e critérios aplicados, de 

modo a enquadrá-los no nosso caso de estudo.  
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2.5.1. Castelo de Pombal  

 

2.5.1.1. Dentro do Perímetro da Muralha 

 

O castelo situa-se numa dominante posição sobre um maciço rochoso à margem 

do rio Arunca, tendo como principal função vigiar e defender os acessos à cidade de 

Coimbra. Esta fortificação, como anteriormente referido, teve um papel importante e 

defensivo na região à época da afirmação da nacionalidade. Ao longo do tempo, este lugar 

(espaço dentro do Castelo), evoluiu desde uma pequena comunidade no topo da colina 

até se assumir como estrutura militar e defesa do território. 

Segundo o atelier COMOCO, o maior desafio do projeto esteve na definição de 

uma estratégia que não fosse demasiado exposta sob as múltiplas camadas de história que 

dialogam no interior da muralha. Para isso, ressalta-se a vontade de transmitir diferentes 

experiências aos indivíduos, através da fusão do homem e do ambiente espacial, 

ordenando uma personificação através de um lugar novo dentro do espaço muralhado.  

A proposta de reutilização assenta num vínculo de épocas, resultando na alteração 

do programa e numa aproximação ao passado. Desta forma, é através do diálogo entre o 

existente e os novos elementos que é observável a transformação do espaço16 e 

consequentemente do lugar17, ficando percetível através da arquitetura, as diferenças 

entre o passado e o presente.  

Deparamo-nos com a busca constante pela história e cultura de um espaço como 

o castelo, a intervenção foi transcendente à tradição e aos pequenos pormenores que se 

fazem sentir nos espaços recriados, como por exemplo, no recinto onde a ideia das ações 

de defesa, que existiram outrora do povoamento do território permanecem, não só através 

fragmentos que lá se mantêm ao longo dos tempos, mas pela colocação estratégica do 

novo volume e a sua proporção perante as paredes fortes e imponentes do Castelo. 

 

  

 
16 «Local construído ou não, ordenado e dominado por uma estrutura lógica.» (Relph, 1980: 141). 

17 Consideramos “lugar” quando existe uma manifestação concreta do espaço, através do uso, da atração, da 

personificação e identificação. (Relph, 1980: 141). 
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Figura 23 – Castelo de Pombal (após intervenção) 

 

Figura 24 – Castelo de Pombal (perspetiva entre o velho e o novo) 
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2.5.1.2. Do Espaço Defensivo ao Cultural  

 

Explicam os autores que «o programa foi reduzido ao mínimo e o volume do 

centro foi modelado de modo a torná-lo num objeto espacial inspirado na tectónica da 

alvenaria do castelo» (Comoco, 2014), que resulta numa escadaria revestida a calcário 

que nos dá acesso a um dos miradouros, este que é criado através da plataforma.  

 

A intervenção realizada em 2011, dividiu-se em três grupos:  

a) nos arranjos exteriores, que, observando a figura 23 e 24, percebemos os 

seus pavimentos, estes em que calçada existente foi consolidada e evidenciada, 

e o restante pavimento foi preenchido com gravilha, um material mais nobre, 

com o objetivo de o antigo, sobressair; 

b) na revitalização da Torre de Menagem, que consistia em introduzir 

alterações pontuais com um volume em aço Corten para poder também, 

usufruir da paisagem; 

c) e no Centro de Visitantes, este que foi o grande desafio. Aqui o projeto 

foi mais complexo pois, introduziu-se um novo volume, que inclui o espaço de 

receção, sala negra para projeções virtuais e uma área de arrumos. A 

reutilização deste património, nesta circunstância centralizou-se no novo 

volume que era fundamental para desenvolver e defender o projeto. Isto 

desenvolveu uma ambiguidade pois, por um lado o novo volume devia fundir-

se com os elementos existentes do castelo e por outro, devia assumir-se como 

uma nova “camada” colocada sobre as pré-existências.  

 

Inicialmente, detetamos as diferenças pelas características e funções que cada um 

representa para as necessidades do local atualmente, mas que outrora foram 

correspondidas pelo pré-existente. Este, para além do carácter pitoresco, transmite a 

rusticidade e soberania que o programa exigia, pois foi construído para proteger e 

defender a região do Mondego.  

A pedra calcário, em que consiste toda a estrutura do castelo, é tosca, irregular, 

crua e sem qualquer acabamento, característico da época medieval. O volume que se 

insere dentro das muralhas, correspondente ao centro de visitantes, é um paralelepípedo  
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  Figura 25 – Planta de Implantação do Castelo de Pombal 

 

Figura 26 – Alçado do Castelo de Pombal (diferença de matérias – velho e novo) 
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irregular em calcário, aproximando-se assim da característica medieval do castelo, 

exibindo-o através das suas linhas retas e da sua forma monolítica. 

Este volume erguer-se como sendo mais uma adição à história deste Castelo, que 

sucessivamente foi crescendo e aumentando os compartimentos. Este novo elemento 

surge quase como uma nova ala, que permitirá recriar as vivências do passado, e 

consequentemente ativar experiências espaciais que se encontravam adormecidas devido 

ao desuso do edificado.  

Contudo, é um elemento que não passa despercebido devido à sua forma e 

proporção dentro do perímetro do castelo, sobressaindo sobre o antigo e ao mesmo tempo 

repousando dentro dele, como se buscasse proteção.   

 

2.5.1.3. A Composição entre Leveza e Resistência  

 

A nível de materiais foram utilizados pavimentos em pedra calcária e areia 

compactada nos novos percursos pedonais e espaço envolvente do castelo. As zonas de 

estar e contemplação receberam volumes em madeira, havendo uma relação harmoniosa 

entre estes e a envolvente natural.  

Na revitalização da torre, foi assumida uma linguagem contemporânea, numa 

estrutura metálica revestida a aço cortén, que oferece uma magnifica vista panorâmica 

sobre a cidade.  

O volume do centro de visitantes é revestido em pedra calcária e funciona como 

uma plataforma de observação, com uma estrutura térrea e com uma das fachadas 

rematada pela escadaria. Este acesso vertical, oferece ao visitante um novo miradouro, 

através de uma plataforma que permite o acesso em compasso lento até ao nível das 

janelas de estilo manuelino do século XVI. Foi produzido um espaço que recria a 

experiência espacial do castelo, com a capacidade de controlar a paisagem, ao mesmo 

tempo, que serve de porto seguro para quem procura abrigo a uma ameaça, «persegue 

uma condição deliberadamente ambígua entre uma característica topográfica - um 

monólito de calcário, e um andarilho amável, um estranho em busca de uma nova casa 

acolhedora para descansar» (Comoco, 2014). Este volume «deve misturar-se 

perfeitamente com as características existentes na ala do castelo e, por outro lado, deve 

tornar-se um acréscimo conspícuo às estruturas construídas existentes.» (Comoco, 2014) 

Este espaço é cercado por uma grade de metal bastante fina que quase não se evidencia.  
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2.5.2. Castelo Astley  

2.5.2.1. O Espaço dentro do Castelo  

 

O Castelo Astley situa-se no Norte de Warwickshire no Reino Unido, e é um 

antigo castelo medieval na Inglaterra, incendiado em meados dos anos 70. Em 2007, o 

projeto do atelier WWMArchitects, converteu o castelo em hotel, conservando as suas 

características, os próprios materiais de construção e a luz natural. 

São usadas técnicas de restauro com materiais rústicos e adequados ao local, como 

madeira e vidro, criando uma similaridade com a sua antiga estrutura. O projeto de 

intervenção distingue-se do original, no entanto, reafirmaram as características 

arquitetónicas que se foram perdendo. O objetivo era que o edifício se destaque pela 

renovação, através de uma leitura que integrava sucessivos períodos de construção.  

Através dos materiais, conseguiram criar um diálogo com a estrutura existente, 

como tijolos, betão armado e madeira, de modo a deixar intacta a essência medieval.  

Foram respeitados, assim, alguns vazios produzidos pelo tempo, como por 

exemplo, em duas salas, em que os tetos não foram recolocados, formando assim uma 

espécie de pátios abertos que segundo os arquitetos são «divisões com frescos de nuvens 

no teto». 

Segundo o atelier, este projeto restabelece uma unidade, tornando-a estável, 

preservando-a, mas mantendo um sentido de inacabado, deixando-o poroso, com feridas 

ainda abertas (WWMA, 2014).  

 

2.5.2.2. De Abrigo a Espaço de Lazer  

 

O resultado do projeto é uma casa de férias construída dentro de uma ruína, a casa 

divide os espaços através dos pisos, no inferior os espaços íntimos, quatro quartos, três 

casas de banho e uma sala de estar exterior, e no superior os espaços comuns, sala de estar 

e cozinha. O primeiro piso é caracterizado pelos grandes vãos renascentistas, que 

permitem que o visitante habite a ruina ao mesmo tempo que disfruta do espaço exterior. 

No hall de entrada a carpintaria moderna mistura-se com a medieval, através dos 

acabamentos que se meticulosamente, através do ritmo, se vão encontrando. Os vãos da 

fachada pré-existente mantêm-se intactos e sem vidro. O teto foi reconstruído e no centro 

rasgaram um vão, este, pensado não só para tirar proveito da luz natural, mas também, 
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Figura 27 – planta de implantação Castelo Astley  
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Figura 28 – Castelo Astley  

 

Figura 29 – Parede exterior reconstruída com novo material no 

Castelo Astley  
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Figura 30 – Planta Piso 1 

 

Figura 31 – Planta Piso 0 

 



como intervir numa casa de lavoura 

109 

para que o utilizador, pudesse disfrutar do céu, esta sala imponente, contém uma lareira 

que foi sobrevivendo ao longo dos anos. 

O segundo piso foi transformado num grande “salão” de áreas comuns, sala de 

estar, de jantar e de confecionar. As aberturas que já existiam apenas foram envidraçadas, 

mantendo a forma original. A capela, deu origem a uma das paredes da sala de estar. As 

salas do séc. XVII e XVIII foram deixadas como pátios. 

O piso térreo permaneceu com um carácter defensivo, mais fechado, de maneira 

que foi a razão para que a área intima da casa fosse ali projetada. A escadaria que permite 

o acesso entre os dois pisos é em carvalho, faz ligação entre o hall do primeiro piso e a 

sala de estar do segundo, aqui o arquiteto decidiu ampliar a luz natural através de duas 

novas janelas. Esta escadaria de carpintaria moderna, despida, como se o seu revestimento 

tivesse sido esquecido, realça na envolvente medieval. É o “esqueleto” de madeira que 

perfura o andar superior, enquanto um corrimão delicado o serpenteia.  

Cada detalhe foi pensado de forma cuidadosa e a partir de um padrão específico 

de tijolos. É de ter em atenção os pormenores, como o encontro do tijolo com a antiga 

parede de alvenaria e a posição exata da carpintaria. Tudo foi pensado minuciosamente 

pelos arquitetos, para que cada detalhe contemporâneo pudesse conversar 

harmoniosamente com a ruína do antigo castelo. Esta restauração é segundo Stephen 

Hodder o “exemplo de como a arquitetura moderna pode revitalizar um monumento 

antigo”. 

 

2.5.2.3. A Harmonia entre o Vernacular e o Erudito 

 

A proposta, é maioritariamente em tijolo e madeira, distinguindo-se do arenito 

pré-existente. Numa espécie de remendo vai cosendo as suas novas paredes em tijolo às 

da ruina, conseguindo um contraste entre o novo e o velho de maneira mais holística. Para 

além da estética, estes novos elementos reforçam e unem os fragmentos originais.  

O tijolo tornou-se o material mais diferenciado da proposta, pois através da sua 

tonalidade rústica e artesanal (devido ao seu método de fabricação em fornos a lenha) 

combinava com a pré-existência e conseguia marcar uma diferença visual (figura 31). 

Devido às suas dimensões regulares, existe uma variada gama de aparelhos, sendo que, o 

utilizado na proposta foi o aparelho gótico, alternância em simultâneo de tijolos uma e 

meia vez numa mesma fiada.  
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Figura 33 – Sala de Jantar – Pisos e Paredes em Contraste 

 

Figura 32 – Ligação entre a parede de pedra antiga e a nova, em 

tijolo de vidro  

 

Figura 34 – Estrutura da Escadaria e Teto em madeira 
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A argila e a alvenaria foram utilizadas para preencher as lacunas na estrutura, 

criando um contraste visível entre os novos e os velhos elementos. Os pisos são 

maioritariamente em madeira, à exceção da cozinha e casas de banho.  

Os materiais utilizados na intervenção são o tijolo, o betão e a madeira. Os pisos 

não eram planos, em toda a proposta existiam desníveis, e através de degraus, ou piso em 

madeira conseguiram igualar a rudeza do antigo.  

Em suma, o Castelo de Astley, torna a sua utilização bastante interessante pois 

pode ser usufruído conforme as condições climáticas exteriores, os seus pátios abertos 

convidam à exploração no verão, mas ao seu abandono no inverno em busca da sala 

quente que se encontra no interior.  

A fachada em ruína do Castelo “esconde” um interior que combina rusticidade 

com o contemporâneo, oferecendo uma vista fascinante sobre o pitoresco medieval da 

igreja que lhe está adjacente e a paisagem circundante.  

 

2.5.3. Museu da Catedral de Hedmark 

 

2.5.3.1. O Lugar dentro da Ruína 

 

Localizado em Hamar, na Noruega, é uma das mais conhecidas e distintas obras 

da arquitetura do pós-guerra norueguês. Tudo começou em 1967, quando as escavações 

arqueológicas foram concluídas. A obra arquitetónica foi baseada nessa mesma 

escavação e partir dela, respeitaram-se os edifícios e ruínas que haviam permanecido.  

A intervenção é caracterizada pela transformação do espaço interior vazio das 

ruínas, em numerosos espaços de ação. A partir da ideia de “espaço dentro do vazio”, 

transforma o aparente espaço interior da preexistência, em espaços exteriores ao 

programa, com percursos ou salas de exposição interiores.  

A obra de Sverre Fehn assenta num conceito onde o passado se manifesta sob o 

presente, o arquiteto não recriou ou imitou a construção original, quis claramente separar 

estes dois polos. O museu da Catedral Hedmark é a recuperação de uma construção 

vernacular escandinava que assenta num conceito arquitetónico baseado na articulação 

entre uma nova construção e as ruínas de uma casa e de um celeiro, antigos.  
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2.5.3.2. Da Ruína ao Espaço de Cultura  

 

Este conjunto, de ruína e nova construção, resultou num museu que se insere nas 

suas estruturas existentes, protegendo assim o património e permitindo a contemplação 

de amostras sucessivas do passado com uma intervenção que toca delicadamente nas suas 

ruínas.  

O edifício original tem a forma de U e a pesquisa arqueológica encontra-se no 

pátio central existente, envolvido por uma estrutura de betão armado. A decisão de incluir 

as ruínas acarreta a necessidade de harmonizar algumas anomalias construtivas da época. 

Como forma de proteção do existente, a nova estrutura da cobertura vai mais além dos 

limites da alvenaria de pedra.  

Nos vãos da preexistência, foram colocados painéis de vidro, sem caixilhos que 

parecem flutuar, seguros através de uma pequena estrutura metálica, distanciando-os da 

parede de alvenaria de pedra, existente. Através deles, conseguem exibir os objetos do 

interior, estes que são transformados em algo importante e protegido. As novas estruturas 

protegem essas ruínas das intempéries e torna-as acessíveis ao público. 

 

2.5.3.3. A Organização do Espaço  

 

A estrutura da ruína norte é composta por uma série de vigas de madeira de dezoito 

metros de comprimento e uma seção em forma de V. As claraboias de vidro filtram a luz 

através da altura das vigas. A iluminação zenital, também foi pensada com todo o cuidado 

e pormenor, contribuindo para a adição de drama ao conjunto, fazendo uma reflexão sobre 

aqueles que habitavam o local. Esta estrutura conecta-se ao museu através de uma 

pequena rampa coberta, que por vezes se torna num palco ao ar livre em direção á 

paisagem. 

A ruína a nascente, surge como inspiração á estrutura de betão armado. A 

construção da rampa que gira em torno da exposição, transforma a visita ao museu numa 

espécie de viagem pelo passado, a partir do qual se pode contemplar tanto a ruína com os 

artefactos instalados no interior. O conjunto gera uma experiência estética que estabelece 

um diálogo de contraste entre o velho e o novo.  

A arquitetura deve ter uma posição forte e transmitir a ideia dos espaços e da sua 

envolvente, conseguindo criar experiências e variadas emoções entre os seus utilizadores 

através de espaços memoráveis.  
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  Figura 35 – Planta de Piso 0 

Figura 36 – Planta de Piso 1 
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Figura 39 – Museu de Hedmark (rampa) 

 

Figura 40 – Museu de Hedmark (vidro inserido numa antiga parede 

de alvenaria de pedra) 

 

Figura 37 – Corte Construtivo 1 

Figura 38 – Corte Construtivo 2 
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 2.5.4. Síntese dos Exemplos de Intervenção 

 

 Castelo Pombal Castelo Astley Museu Hedmark 

Tópos 

1. situa-se sob um maciço 

rochoso; 

2. função de defender a 

função cultural; 

3. vínculo entre épocas 

através dos materiais; 

4. objeto espacial; 

1. situa-se a norte do Reino Unido; 

2. função de defesa a casa de férias; 

3. criaram um dialogo através dos 

materiais;  

4. essência medieval ativa, o projeto 

restabelece uma unidade; 

1. Situado em Hamar, Noruega; 

2. antigo celeiro a museu; 

3. espaço dentro do vazio; 

4. articulação de uma nova 

construção e ruínas; 

Typos 

1. o antigo sobressai sob o 

novo através dos materiais; 

2. diferentes funções; 

3. mais um volume; 

4. reviver experiencias do 

passado; 

5. forma orgânica ovalada; 

1. materiais rústicos e composição 

com novos materiais; construção 

dentro da ruína; 

2. alteração da tipologia; 

3. formaram-se pátios a partir dos 

espaços abertos que foram 

deixados; 

4. exemplo de revitalização de um 

monumento antigo; 

5. forma retangular;  

1. passado manifesta-se sob o 

presente; 

2. nova estrutura protege as 

ruínas usufruindo delas; 

3. construção de uma rampa; 

4. criar experiências em todos 

os espaços; 

5. forma em U; 

Tectónica 

1. gravilha; aço cortén; 

pedra calcário; madeira; 

2. misturar as 

características existentes 

com as novas; 

3. tornar o novo edifício 

“leve” dentro de uma 

estrutura resistente;  

1. tijolo; madeira; argila; 

2. Rusticidade e contemporâneo; 

3. collage entre materiais e 

composições – harmonia entre 

vernacular e erudito;  

1. vidro; madeira; betão 

armado; 

2. o conjunto estabelece um 

diálogo de contraste entre o 

velho e o novo; 

3. organizar o espaço para 

potencializar experiências; 

 adição  collage adição e collage 

  
Quadro 10 – Síntese dos Exemplos de Intervenção 

 

Figura 41 – Estrutura Cobertura em Madeira 

no Museu de Hedmark 

 

Figura 42 – Estrutura Cobertura e Parede 

em Madeira no Museu de Hedmark 
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Capítulo III 

fazer a reabilitação da casa de Ribela  
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3. Fazer a Reabilitação da Casa de Ribela 

 

3.1. Levantamento e Diagnóstico da Casa de Ribela  

 

Como anteriormente referido, para uma reabilitação e conservação de algum 

edifício, prossupõe-se logo de início um conhecimento adequado do objeto de 

intervenção. Torna-se necessário realizar o levantamento do edifício, ou fazer a 

verificação e retificação do existente, de modo a serem desenhadas as plantas dos 

diferentes pisos e coberturas, alçados e cortes gerais, com cotas planimétricas e 

altimétricas. O levantamento permite identificar singularidades e resolver dificuldades 

que, de outra forma, seriam deixadas para a fase de execução da obra, obrigando à 

improvisação de soluções, necessariamente mais precárias e obrigatoriamente menos 

económicas. Através deste levantamento obtemos também informações que podem ser 

preciosas acerca de características morfológicas e construtivas dos edifícios, como por 

exemplo: a espessura dos elementos de construção, como as diferentes larguras de 

paredes de alvenaria, pavimentos e paredes de tabique.  

Foi em primeiro lugar, tido em conta, como princípio condicionador o facto de 

estarmos a trabalhar com vários edifícios existentes que, carregam em si uma parte da 

história da construção, do passado e da cultura daquele lugar onde se insere. A atitude 

para com o projeto é desde logo, de compreensão e respeito pelo edifício e pelos seus 

antecedentes, aceitando que o envelhecimento é um facto indiscutível, mas respeitável, 

que obriga a precauções e cuidados adicionais, havendo a essencial delicadeza para com 

as coisas velhas, algo extremamente necessário que se impõe. 

A casa de Ribela data o início da sua construção em meados do século XIX e foi 

abandonada em meados do século XX. Hoje encontra-se devoluta e parcialmente coberta 

pela densa vegetação. Devido à falta de manutenção, para assegurar a sua conservação do 

edifício, as anomalias relacionadas com o envelhecimento dos materiais terão uma parte 

fulcral na sua degradação. Para além desta degradação, as anomalias também surgiram 

devido ao fator tempo, as chuvas, tempestades, etc.  

A humidade tem origens diversas, sendo de salientar a que provem de infiltrações 

através das coberturas e das janelas exteriores. Menos significativas são as infiltrações da 

água das chuvas através das paredes exteriores e mesmo as provenientes do terreno, estas 

últimas apenas expressivas na cave.  
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Devemos considerar também, o facto de as paredes exteriores serem largas, 

constituídas por materiais com condutibilidade térmica elevada. No entanto, as grandes 

espessuras usadas conferem a e estes elementos uma boa resistência térmica. 

 

 3.1.1. Tópos - Enquadramento e Ordenamento de Território  

 

«Durante a idade média, Louredo foi Beetria18, foi Honra19 e foi Vila, quer 

dizer: teve antigamente importância e muitos privilégios.» 

(Monografia do Concelho de Paredes 3º Parte, 1992) 

 

A Casa de Ribela situa-se na freguesia de Louredo, e pertence ao concelho de 

Paredes, com uma área 2,88km2 e 1514 Habitantes. Localiza-se numa encosta 

relativamente acentuada, voltada a sul, sendo a parte inferior muito fértil e atravessada 

por um ribeiro. Confinada pela nascente com a freguesia de Beire, poente com a freguesia 

de Cristelo a sul com a freguesia de Besteiros e Gondalães e a norte com a freguesia 

Sobrosa.  

Louredo é uma freguesia essencialmente rural, onde apresenta uma tradição 

histórica de muita importância e de inúmeros privilégios. De acordo coma obra Paredes, 

Joia do Sousa (1996: 115) foi, ao longo dos séculos, beetria, Honra e Vila, foi ainda sede 

do concelho que não durou mais do que três anos.  

A documentação comprova a importância do povoamento de Louredo, a lenda 

atesta a sua antiguidade. Consta-se que sobre os restos da povoação da Serra de S. Tiago, 

em Louredo, mas no limite com Sobrosa, Beire e Ferreira, terá existido uma aldeia de 

mouros que foi conquistada pelos Cristãos durante os heroicos tempos de reconquista. 

Neste local, para consagrar e gratular os favores alcançados, ergueram os cristãos uma 

capela em honra de S. Tiago. A capela existente na serra, data de 1585, poderá ser uma 

reconstrução desta outra, que a lenda nos referencia. 

 
18 As Beetrias eram povoações excecionalmente honradas e privilegiadas. Começaram por ser simples 

estalagens em sítios ermos montadas sobre as estradas públicas, e por serem muito uteis aos transeuntes 

eram cobertas de privilégios pelos nossos reis.  
19 Louredo foi, também, honra de importância. Com justiça própria (possuía juiz Ordinário, dois vereadores, 

um procurador e um meirinho), teve a confirmação da sua honra em 1342, por D. Afonso V, que a concedeu 

segundo outros autores a D. Teresa Rodrigues ou a Condessa de Bragança. Entre 1834 e 1837, Louredo da 

Serra foi concelho. Em 1837 foi incorporado no concelho de Paredes. 
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  Figura 43 – Planta de Localização (aproximação ao Distrito do Porto) 

 

Figura 44 – Planta de Localização (Concelho de Paredes) 
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Do topónimo Louredo, será uma referência ao “laurus” – louro – e “lauretum” – 

bosque de loureiros. Assim o refere Dr. Pedro Ferreira e também que os romanos 

estimavam muito tal espécie, hoje pouco usual nas mais de 300 povoações portuguesas 

com esse nome. 

No séc. XII foi construída a Quinta de Cima (Património atual). Em 1342 teve a 

confirmação de honra por D. Afonso V, e por isso ergueu-se como símbolo de poder local 

o Pelourinho. Em 1585 é construída a Capela de S. Tiago.  

No séc. XVI é construída a Quinta de Baixo, cuja sua entrada brasonada é 

Património. Em 1610 a Casa de Ribela de Cima é construída, mas atualmente encontra-

se devoluta. Em 1715 é construída a Igreja de Louredo e em 1758 os proprietários da Casa 

de Ribela mandam construir a Capela de Ribela, hoje pertence a Casa de Ribela de Baixo 

(caso prático).  

No séc. XVII são construídas três novas quintas na freguesia, exemplos de casas 

de Lavoura, são elas a Quinta de Louredo, Quinta de Sobradelo de Cima (Património 

atualmente) e a Quinta da Touta (hoje inexistente). Em 1780 começam a construir as 

cortes da Casa de Ribela de Baixo. Em 1858 constroem a Casa da Castrália, casa de 

Adriano Moreira de Castro, um brasileiro de "torna viagem". 

No séc. XIX constroem a Forca de Louredo, e no séc. XX a Casa da Venda, que 

posteriormente se torna um sanatório, abandonado em 1960. Em 1918, inauguram a 

Escola Primária, mandada construir por Adriano Moreira de Castro. Em 2017 é 

inaugurado o Parque de Lazer e em 2019 o Núcleo Museológico Padre Amadeu Soares. 

 

3.1.1.1. Implantação  

 

A Casa de Ribela vê-se isolada no meio das suas terras de cultura, implantada num 

ponto central entre as várias áreas de cultivo, representando assim uma vantagem 

funcional e de mestria a nível da posição solar. É relevante referir a proximidade da Casa 

ao Rio Asmes, que atravessa os campos de cultivo. O percurso, lajeado, localiza-se á face 

dos muros de granito, cobertos por ramada, que ladeiam a casa. O posicionamento dos 

seus volumes de forma natural e orgânica sob os socalcos do terreno, favorece à 

construção uma estrutura mais simples, funcional e vantajosa. As dependências da Casa 

de Lavoura implantam-se em torno de pátio, formando um espaço fechado e voltado para 

si mesmo, comparando a casa a um instrumento de trabalho agrícola.  
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Figura 46 – Evolução da Casa de Ribela  

 

Figura 45 – Planta de Implantação, Casa de Ribela  

 

1610 1758 1780 1880 
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A quinta envolve-se em torno de um pátio com uma forma bastante particular, esta 

forma, surge devido a uma sucessiva construção, por necessidades quotidianas e 

agrícolas, ao longo dos anos e os volumes que eram acrescentados, foram sempre 

adaptados à morfologia e topologia do terreno, a última construção data o ano de 1880. 

 

3.1.2. Typos – Caracterização Morfológica  

 

«A casa popular é um dos mais significativos e relevantes aspetos da 

humanização da paisagem […]. É evidente que ela pode considerar-se um 

produto imediato das relações do Homem com o meio natural que o rodeia; 

[…] a casa rural, é mesmo concebida não apenas como um abrigo, mas 

sobretudo como um verdadeiro instrumento agrícola que é preciso adaptar 

às necessidades de exploração da terra, designadamente no que se refere 

ao seu dimensionamento e à importância e distribuição relativa dos 

alojamentos das pessoas, dos estábulos e das lojas de arrumação das alfaias 

e ferramentas da lavoura.»  

(Galhano, 2003: 21) 

3.1.2.1. Organização do Espaço  

 

A distribuição presente na maioria dos volumes é a edificação em dois pisos, mas 

com funcionalidades diferentes. A restante distribuição, neste caso os currais e capela, 

são apenas de um piso.  

A casa dos caseiros contém no primeiro andar os aposentos da família, que 

cultivava e trabalhava a terra, e no rés-do-chão a cozinha e apoios às práticas agrícolas. 

Esta distribuição é feita de modo a que no piso superior seja evitada a humidade vinda 

dos solos e consequentemente conferindo a privacidade.  

A casa principal é também uma construção de ‘rés-do-chão e andar’. No piso 

superior encontram-se os aposentos dos donos. A cozinha, espaço de uso quotidiano com 

aspeto rude e enegrecido pelo fumo e equipada com mobiliário tosco, a fachada virada a 

sul, por onde se fazia o acesso através do pátio e a norte, através do alpendre, que surge 

como local de repouso da família se tem acesso ao exterior, através de uma escada de 

pedra. Este piso contém também duas salas, estas são afastadas, e ambas têm acesso direto 

ao pátio, estes espaços eram de excelência e natureza cerimonial, seriam as divisões mais  
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Figura 48 – entrada principal da Casa de Ribela e da Capela 

 

Figura 49 – acesso pelo lado sul à Casa de Ribela  

 

Figura 47 – vista aérea da Casa de Ribela 
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cuidadas da casa, os quartos, divididos formalmente pelo braço mais longo da habitação, 

virados a nascente. A distribuição é feita através de um corredor que percorre a casa, 

também este tem acesso através do pátio. Posteriormente foram inseridas instalações 

sanitárias nos lugares que serviam de arrumo ou antigas retretes. 

O piso térreo é parcialmente enterrado, era utilizado como adega de vinho, que 

ocupava todo o espaço sob os quartos e sala de estar, e o restante servia como espaço de 

arrumação. Todavia, o sequeiro ou casa da eira, também tem dois pisos e eira adjacente. 

O acesso ao piso superior é feito pelo exterior através de uma escadaria de madeira. Este 

piso é amplo e não contém divisões, o piso térreo do sequeiro serve de armazenamento.  

A capela é o volume com menor dimensão, o acesso é feito pelo pátio da casa ou 

pelo exterior da Casa de Ribela. Em relação aos currais, ambos são idênticos. O volume 

B guardava os animais de grande porte e o volume C os de pequeno porte (figura 51). Era 

usual deixarem os animais ‘passear’ pelo pátio, exceto no pequeno jardim murado dentro 

do pátio que fazia o acesso à casa principal. 

No que diz respeito ao terreno da Casa de Ribela, era dedicado à plantação de 

cereais, vinho, legumes, hortaliças e árvores de fruto. 

 

3.1.2.2. Volumetria  

 

A casa de Ribela apresenta uma volumetria compacta, de simplicidade geométrica 

e os volumes articulam-se entre si de forma rudimentar. A casa de lavoura desenvolve-se 

em torno de um pátio, um espaço amplo e aberto, o pátio era diariamente utilizado para 

apoio à atividade agrícola, era também através deste espaço que era feito o acesso para a 

habitação.  

O volume (A) é a capela, de planta simples e regular. Os volumes (B e C) são os 

currais, os braços mais longos do pátio, formando um corredor largo e coberto por uma 

ramada, que surge também como conexão de ambos. O volume (D) que surge logo após 

o término do curral, é a casa dos caseiros, uma casa de térreo e andar, virada para o pátio. 

O volume (E) é o sequeiro ou casa da eira, tem dois pisos e aparece colado de forma 

grosseira à casa dos caseiros. Está posicionado no sentido norte – sul, a fachada a norte 

está voltada para o pátio e a fachada sul, voltada para a eira de forma a garantir uma boa 

secagem do milho. Por último, o volume (F) é o último a ser construído, é a casa principal 

deste aglomerado agrícola. Tem a forma de L e também considerada casa térrea e andar. 

A sua fachada principal está voltada a nascente e a fachada poente virada para o pátio.  
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Figura 51 – Planta de Implantação da Casa de Ribela  

 

Figura 52 – Planta Esquemática de Altimetrias   

 

Figura 50 – Vista Aérea da Casa de Ribela  
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Figura 53 – porta principal e fachada da capela   

 
Figura 54 – tanques, chaminé e entrada através 

do pátio para a cozinha  

 

Figura 56 – fachada da cozinha dos caseiros e arrumos 

 

Figura 55 – fachada principal da casa de Ribela 
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3.1.2.3. Cortes de Animais de Pequeno Porte, Alambique e Cave  

 

Entre o lajeado e os verdes que vão crescendo no caminho estreito até à Casa de 

Ribela, que se encontra no meio das suas terras, percebemos facilmente que o terreno 

oscila bastante entre as suas cotas.  

Existem quatro entradas possíveis na casa, a principal a norte, onde se encontra o 

grande portão de duas portas de abrir, em madeira maciça, cuja a padieira é uma pedra 

inteira com números inscritos de difícil perceção. Ao lado, a entrada da capela (figura 

52), simples, e com um pequeno muro de suporte que nos remete para uma antecâmara, 

ou pequeno adro. Também a norte, do lado esquerdo da entrada principal, encontra-se 

uma porta mais pequena, esta servia como porta de serviço que nos encaminhava até às 

cortes dos animais de pequeno porte, às escadas exteriores de acesso à cozinha e à adega. 

A entrada a sul (figura 71), direcionava-se para quem vinha dos campos de milho 

e a última, a nascente, que apontava para o rio e para os campos de cultivo e pomar (figura 

70). O alambique, como observamos na figura 106, era onde se fazia-se o bagaço, 

encontra-se exterior à vedação da casa, devido ao cheiro forte que saía através da 

chaminé. Atualmente, encontra-se destruído sem qualquer vestígio do alambique, pois foi 

vandalizado (figura 57 e 58).  

Em relação ao que podemos observar através do desenho da planta anteriormente 

apresentado, concluímos que as cortes surgiram como uma necessidade, e que a sua 

construção respeitou totalmente a natureza do terreno. Com este volume remataram o 

desnível que existia no espaço e conseguiram criar dois espaços distintos para animais de 

diferentes portes. As cortes e arrumos a elas pertencentes, são de formas pouco regulares, 

devido ao local de implantação e ao granito sem tratamento utilizado.  

Na figura 62, observamos a ligação que é feita entre os volumes, formando um 

alpendre, que aparenta falhas na estrutura e nos acabamentos. Este, forma um muro de 

contenção para com o pátio, e é rasgado por um percurso de água que foi aberto com a 

intenção de através dos tanques, que se encontram no pátio, poderem alimentar os animais 

de pequeno porte.  

Para este espaço de trabalho, foi logo idealizado no local, levantar toda a estrutura 

da cobertura e trabalhar com o volume retangular, aproveitando toda a estrutura das 

paredes existentes e tirar partido das vistas.  

O rés-do-chão da casa principal, é construído em semicave, existindo apenas um 

acesso pelo interior através da cozinha. A pedra exterior é tratada e polida, não 
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acontecendo o mesmo pelo lado interior, não contendo qualquer reboco ou caiação. As 

padieiras dos vãos são sempre marcadas por pedras grandes e inteiras.  

Podemos verificar que a cave foi divida em três espaços distintos (figura 56), 

embora todos ligados entre si: 

a) a adega onde ainda podemos ver os grandes toneis e dois lagares, com duas 

entradas, uma a nascente e outra a sul; 

b) a loja, onde se encontravam as salgadeiras, podia aceder-se através da entrada 

a norte;  

c) a despensa, onde guardavam os alimentos e o vinho engarrafado, aqui 

encontram-se as escadas, frágeis em madeira, que nos levam ao piso superior, 

para além desta passagem, era também possível aceder a este espaço pelo 

exterior, através de uma porta voltada a norte, colocada por baixo das escadas 

exteriores de acesso ao piso superior e da varanda. Neste estreito espaço, 

construíram em madeira uns pequenos arrumos com prateleiras, direcionadas 

a guardar batatas. 

O interior deste espaço era apenas iluminado por cinco frestas, era um espaço 

escuro e húmido, o pavimento é de saibro compactado e o teto não tem revestimento, 

sendo percetível toda a estrutura da casa.  
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1 
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4 

Figura 57 – planta piso 0 

 



fazer reabilitação da casa de Ribela 

 

132 

  1 

Figura 58 – alambique  

 

2 

Figura 60 – fachada nascente da casa 

principal com vegetação 

 

3 

Figura 61 – entrada nascente  

na Casa de Ribela  

 

Figura 59 – interior do  

alambique  

 

4 

Figura 62 – alpendre entre a casa principal  

e os currais 

 

4 

Figura 63 – ligação entre 

volumes 

Figura 64 – desenho do alçado dos currais de animais de 

porte pequeno 
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Figura 65 – fachada da casa dos caseiros 

 
Figura 66 – acesso ao piso superior da casa da eira 

 

Figura 69 – fachada da casa da eira 

 

Figura 67 – lagares em pedras inteiras de granito 

 
Figura 68 – acesso ao piso superior - cozinha 
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Figura 73 – pedra 

emparelhada tipo 1 

 

Figura 74 – pedra 

emparelhada tipo 1 

 

Figura 75 – pedra emparelhada tipo 2 

 
Figura 76 – pedra emparelhada tipo 3 

 

Figura 70 – sequeiro 

 
Figura 71 – portão (entrada a nascente) 

 
Figura 72 – portão (entrada a sul) 
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3.1.2.4. Casa Principal, Cortes de Animais de Grande Porte, Rés-do-  

chãos da Casa da Eira e da Casa dos Caseiros e Capela 

 

A capela data o século XVIII e situa-se na entrada principal de Ribela, foi a 

primeira construção deste aglomerado rural. De planta retangular e de dimensões 

pequenas, esta capela serviu durante vários como o local de culto da freguesia de Louredo, 

e mais tarde, após a construção da igreja matriz, na capela apenas se celebrava a romaria 

da Nossa Senhora da Vitória, batizados e pequenas celebrações da família Ruão, os 

Senhores de Ribela.  

Esta construção, após o abandono da família, sofreu vários assaltos e por 

consequência estragos na edificação. Recentemente, a capela sofreu uma intervenção de 

restauro no interior. O teto é em madeira e as paredes apenas foram polidas, tal como o 

revestimento do piso, em lajeado de granito. As portas e a pequena fresta mantêm-se as 

originais. No exterior, as paredes e cobertura encontram-se em parte, cobertas pela 

vegetação e desgastadas pelo tempo.  

A parede que remata o altar da capela, divide o lugar de culto da corte de animais 

de grande porte. A parede de suporte sustenta a cobertura das duas edificações, pois 

quando surge o curral, aproveitaram a parede já existente. 

A corte dos animais vai aumentando sucessivamente, tornando-se o braço maior 

do pátio de Ribela. Logo após o término da última divisão dos currais, surge o arrumo e 

a cozinha dos caseiros. A cozinha é grande e tem portas de acesso aos arrumos pelo 

interior, pois imediatamente à cozinha e antes da casa da eira, surge mais um arrumo 

relativo aos instrumentos da lavoura. O piso 0 da casa da eira servia para arrumos e estava 

implantado a uma cota mais baixa dos restantes, sendo este desnível solucionado através 

de três degraus. 

O piso 1 da casa principal, como podemos observar nas figuras x e x, compete às 

divisões sociais e intimas da casa. Ao longo da sala de jantar e do corredor que percorre 

toda a casa, existem vãos que dão acesso ao pátio fechado no exterior.  

Como se pode observar nas figuras que representam os cortes construtivos da casa 

principal, esta é apenas rebocada pelo interior, a sua estrutura é em granito e a estrutura 

da cobertura em madeira. São apresentados os pormenores do estado atual dos vãos, 

parede interior, paredes exterior e cobertura.  
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Figura 77 – planta piso 1 
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1 

Figura 78 – cobertura 

danificada 

 

2 

Figura 79 – revestimento do 

teto danificado 

 

3 

Figura 80 – revestimento do 

teto danificado 

 

4 

Figura 81 – vãos danificados 

 

5 

Figura 82 – teto e paredes 

danificadas 

 

6 

Figura 83 – pavimento 

danificado 

 

Figura 84 – desenho do pormenor da 

patologia 
Figura 85 – desenho do pormenor da 

patologia 
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7 

Figura 86 – pavimento 

danificado 

 

8 

Figura 87 – parede interior de 

tabique danificada 

 

9 

Figura 88 – fachada Norte, 

danificada pela vegetação 

 

Figura 89 – fachada Norte totalmente coberta pela vegetação 
 

10 

Figura 90 – vãos danificados, 

arrumos 

 

11 

Figura 91 – casa dos caseiros 

danificada e com densa 

vegetação 

 

12 

Figura 92 – densa vegetação 

no lado sul, entre o sequeiro e 

casa da eira 
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Figura 98 – desenho da fachada da casa dos caseiros e 

currais com as patologias 

 

12 

Figura 93 – densa vegetação sob a casa da eira 

 

Figura 94 – desenho da fachada da casa eira com a 

patologia 

 

13 

Figura 95 – patologias no exterior 

da cozinha e arrumos dos caseiros  

 

13 

Figura 96 – trepadeira no exterior 

dos currais de animais 

13 

Figura 97 – trepadeira e 

vegetação no exterior dos currais 

de animais 
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Figura 101 – vãos exteriores da casa 

principal 

 

Figura 102 – fachada nascente da casa 

principal com patologias 

 

Figura 103 – vegetação entre 

vãos e estrutura 

 

Figura 104 – interior da cozinha 

da casa principal 

 

Figura 105 – varanda 

 

Figura 99 – desenho da fachada da casa principal 

(nascente) 

 

Figura 100 – desenho da fachada da casa principal (poente) 
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Figura 107 
14 – fasquio | 15 – tabuado | 16 – acabamento em estuque | 17 – frechal | 18 – rodapé | 19 – ripa | 

20 – soalho em madeira | 21 – tarugo 
 

Figura 108 
22 – portada | 23 – vidro simples | 24 – massa de vidraceiro | 25 – tafife | 26 – padieira em madeira 

Figura 106 

1 – telhão de cumeeira | 2 – telha aba canudo | 3 – ripa | 4 – pau de fileira | 5 – pendural | 6 – terna | 7 – vara | 

8 – ripa | 9 – madre | 10 – escora | 11 – beiral em betão armado | 12 – parede de pedra (granito) | 13 – barrote 
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3.1.2.5 Pisos Superiores da Casa dos Caseiros e da Casa da Eira  

 

Os pisos 1 da casa da eira e dos caseiros são os mais danificados. Na casa dos 

caseiros as divisões são separadas por tabique destruído, e para da estrutura já cedeu. O 

pavimento encontra-se bastante danificado e a cobertura praticamente arruinada. O acesso 

ao piso superior era20 feito através de uma compacta e granítica escadaria.  

Na casa da eira, a estrutura de granito ainda se encontra intacta, ao contrario da 

cobertura e do piso de madeira, estes dois elementos encontram-se parcialmente 

arruinados atualmente. O acesso ao piso superior é feito através de uma frágil escadaria 

de madeira. O material que resguarda a escadaria é chapa ondulada, e no cimo, atracava 

um pombal em madeira. 

Lamentavelmente, esta esquina do pátio era demasiado frágil para resistir e 

permitir uma intervenção de qualidade.  

 

 3.1.3. A Tectónica – Análise Construtiva  

 

«O material de construção normal desta casa nortenha é, a pedram 

nomeadamente granito ou xisto, conforme os recursos ou possibilidades 

locais; e a par com um fator económico de adaptação ao tipo agrícola 

corrente nesta área […], é legitimo relacionar-se a estrutura desta casa, de 

rés-do-chão e andar, com as qualidades de resistência e força do material 

de que ela é feita.» 

(Galhano, 2003: 27-30) 

3.1.3.1. Características  

 

Toda a construção é em granito (qualidade de resistência e força do material), ou 

em pedra crua ou rebocada. Nesta zona granítica, as pedras são aparelhadas. É visível a 

diferença entre aparelho da casa principal e o das suas dependências. A casa principal é 

de fachada lisa e retangular, de feitura cuidada, rica e rebocada; ao contrário das cortes 

de animais e outras divisões ao longo do pátio, essas são de pedra crua, tosca, sem  

 
20 Era, pois a estrutura acabou por ceder no intervalo de tempo entre o levantamento e explanação na dissertação, e 

atualmente é impossível aceder a este piso, praticamente inexistente. 
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Figura 109 – planta piso 3 
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Figura 114 – paredes interior e 

exterior, casa dos caseiros 

 

Figura 115 – paredes interior e 

exterior, e teto, casa dos caseiros 

 

Figura 110 – ligação entre a 

casa da eira e casa dos 

caseiros 

 

Figura 111 – escadaria exterior em 

granito, casa dos caseiros 

 

Figura 112 – cobertura destruída, 

casa dos caseiros 

 

Figura 113 – paredes interiores, 

casa dos caseiros 
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Figura 119 – guarda em madeira da 

escadaria de acesso ao piso superior 

da casa da eira 

 

Figura 120 – escadaria em 

madeira, casa da eira 

 

Figura 116 – alçado nascente, cassa da eira 

 

Figura 117 – piso superior, casa da eira 

 
Figura 118 – piso superior, casa da eira 
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qualquer reboco ou caiação e sem qualquer argamassa, paredes despidas, apenas com 

rasgos estremes das portas e janelas. O interior da casa, é rebocado e caiado.  

O telhado da casa principal é no corpo maior de quatro águas e no menor apenas 

três, sendo rematado pela chaminé, que está incorporada no bloco da casa. O primeiro 

telhado era de telha marselha, mas devido a uma intervenção em 2005, colocaram telha 

de aba e canudo, e intervieram também no beiral de madeira, transformando-o em betão 

armado. 

 A chaminé que ocupa toda a parede, é de pedra e estreita-se para o alto, acima do 

cume do telhado, mantendo-se sempre da mesma largura. Na boca larga há duas caleiras 

com ligeiro pendente assentes sob as paredes, para escoamento da água da chuva, que 

terminam nas faces menores da chaminé. Por cima das caleiras está um varão de ferro 

onde pousa um tejadilho em chapa. A chaminé assemelha-se a uma pequena torre de 

paredes cegas sobressaindo acima do telhado da casa.  

 

3.1.3.2. Fundações 

 

A Casa de Ribela está construída sobre um solo de fundação muito resistente, em 

rocha granítica. Neste caso, não é possível distinguir a qualidade da alvenaria da fundação 

e da própria parede pois, possivelmente, o terreno é mais resistente que a própria 

alvenaria.  

Pelo que foi observado no local, a sobrelargura das paredes da semicave (65cm) 

permite-nos perceber que as fundações são diretas. Isto é, as paredes resistentes do 

edifício constituem um simples prolongamento até ao terreno, com a mesma largura ou 

com ligeiro alargamento, em função das características do terreno.  

Para a identificação de fundações podemos recorrer em termos de materiais e 

tecnologias a vários métodos, como as sondagens, o método de prospeção mais eficaz. 

Estas podem ser:  

a) poços de inspeção – devem ser feitos com uma dimensão que permita o 

acesso e movimento de um homem, junto das fundações e até uma 

profundidade que permita a observação da fundação e do próprio terreno de 

fundação. Desta forma, para além de uma inspeção visual direta, consegue-se 

observar ao mesmo tempo, o estado de conservação das fundações e detetar 

possíveis anomalias; 
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b) furação – os furos deverão atravessar a fundação, possibilitando a 

identificação dos materiais constituintes e detetando eventuais anomalias, até 

se atingir a base da mesma, de modo a identificar os estratos de terreno de 

fundação. Neste método, dever-se-á perfurar até alguns metros abaixo da cota 

da fundação, de modo a poder identificar as camadas mais profundas do solo.  

 

3.1.3.2.1. Patologias  

 

Dado que não foi possível extrair informação sobre as patologias das fundações 

da Casa de Ribela, optou-se por uma aproximação detalhada do que possivelmente serão 

as anomalias a encontrar. Para comprovar e verificar qualquer anomalia que possa ocorrer 

nas fundações destas construções, dever-se-á elaborar estudos e observar o 

comportamento do edifício.   

As deficiências mais frequentes em sapatas diretas, as que acontecem nas 

construções de Ribela, relacionam-se com o envelhecimento dos materiais constituintes 

e, sobretudo, com alterações na constituição das fundações. O que poderá ocorrer neste 

tipo de fundação, é a redução da secção de contacto entre a fundação e o solo, ou a 

degradação das características mecânicas das alvenarias, resultando assim no movimento 

das fundações.  

Contudo, tendo em conta o facto de que as construções que fazem parte da casa 

de Ribela estão sobre um solo granítico, bastante resistente e rochoso, não deverá haver 

anomalias de forma regular e contínua, de maneira a destabilizar ou colapsar os edifícios.  

 

3.1.3.3. Paredes Exteriores 

 

Na Casa de Ribela as paredes exteriores são paredes resistentes, isto é, paredes 

que são identificadas como paredes mestras. Estas, apresentam uma grande espessura, 

principalmente a nível da cave, variam entre os 65 cm e os 73 cm, e são constituídas em 

granito, um elemento rígido e pesado. Neste caso de estudo, o granito pode ser encontrado 

liso e retangular, de feitura cuidada, ou tosco de pedra crua.  

A nível estrutural, a dimensão das paredes justifica-se pelo facto de que se a parede 

é larga, ela é consequentemente pesada e, portanto, a compressão daí resultante funciona 

como uma força estabilizadora e equilibrante. Quanto mais larga for a parede, menos 

esbelta é, logo, menor é o risco de instabilidade de encurvadura.  
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Figura 121 – muro de 

contenção com vegetação 

 

Figura 122 – vegetação 

densa na fachada e muro 

 

Figura 123 – vegetação 

densa sob a casa dos 

caseiros 

 

Figura 124 – vegetação 

densa sob as cortes 
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Para além da função estrutural, a largura destas paredes desempenha um papel 

importante na proteção do interior do edifício, em relação aos agentes atmosféricos como 

o vento e a chuva. Esta característica associa-se frequentemente ao conforto das 

construções, secas no Inverno e frescas no Verão.  

O desfasamento das juntas entre elementos, surge nas paredes de granito de modo 

a criar um imbricado que dificulte a progressão de uma fenda. O imbricamento dos 

elementos de pedra pode ser complementado pela colocação de peças metálicas de ligação 

que, nas construções antigas, como em Ribela, são de ferro forjado. Esta solução consiste 

na aplicação de varões ou vergalhões de ferro, ancorados nas extremidades. Estes tirantes 

funcionam como uma armadura passiva, surge como medida de reforço.  

Outro aspeto importante a ter em consideração, é a abertura de vãos nestas 

paredes. A forma apresentada em Ribela, é simples, os vãos contêm um lintel, verga ou 

padieira em pedra maciça, em alguns casos, na forma e dimensão com que foi extraída, e 

atravessa o vão apoiando-se pelas extremidades na própria parede, junto ao contorno da 

abertura.  

 

3.1.3.3.1. Patologias  

 

A fendilhação ocorre nas paredes exteriores de um dos edifícios da casa de Ribela, 

a casa dos caseiros, uma construção mais pobre, em alvenaria de pedra e rebocada. A 

fendilhação ocorre perto de janelas e portas, e na ligação entre paredes ortogonais. Uma 

das principais causas para esta anomalia é a fraca estrutura.  

É percetível em maior parte das paredes exteriores, a densa vegetação que se vai 

apoderando. Nas estruturas mais fracas, elas acabam por ceder à vegetação. Na casa 

principal só se encontram anomalias relacionadas com a humidade.  

 

3.1.3.4. Pavimentos 

 

Os pavimentos térreos da casa de Ribela, são de uma constituição muito simples, 

de terra batida e no exterior, em lajeado de granito. No que diz respeito aos pavimentos 

do piso superior, assinala-se predominantemente a madeira, apenas nas instalações 

sanitárias e cozinha é usado o saibro compactado.  
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Figura 125 – piso da 

cozinha da casa 

principal 

 

Figura 126 – piso do 

corredor e cozinha 

 

Figura 127 – piso da sala 

de pequenas refeições 

 

Figura 128 – piso do 

corredor 
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As madeiras utilizadas na estrutura do pavimento são o castanho e choupo. No 

tabuado do piso, utilizaram-se madeiras exóticas provenientes do Brasil, lugar onde o 

proprietário manteve contactos comerciais.   

A estrutura dos pavimentos de madeira organiza-se de forma simples, colocando 

os vigamentos principais paralelamente, com afastamentos que variam entre os 40 e 

50cm. As vigas são regulares e praticamente todas com o mesmo diâmetro. A ligação 

entre o pavimento e a parede exterior (de apoio), neste caso, de alvenaria irregular, é 

conseguida através de um apoio na própria parede. Para fazer o reforço do pavimento, na 

parede de alvenaria é feito um recorte, e ambas as peças da estrutura, encaixam 

perfeitamente de modo a não criar indesejáveis compressões na alvenaria.  

Desta forma, evita-se uma concentração indesejável de compressões na alvenaria, 

recorrendo a este elemento, que acaba por repartir as cargas. Os tarugos, colocados 

transversalmente ao vigamento, impedem a encurvadura às vigas. 

 

3.1.3.4.1. Patologias  

 

Em relação ao pavimento, existem anomalias provocadas pela falta de 

manutenção e conservação do próprio material, e pela presença de humidades através de 

infiltrações que ocorrem através da caixilharia exterior e através das próprias paredes e 

coberturas. Na casa principal, por terem feito adaptações e instalarem redes de águas e 

esgotos e as correspondentes instalações sanitárias, danificaram bastante o pavimento.  

 

3.1.3.5. Coberturas 

 

A cobertura da casa de Ribela é de 5 águas, pois o volume da construção é em L, 

e no braço mais longo é rematado pela chaminé. Em relação às restantes construções são 

simples, de 4 águas. As coberturas são inclinadas, em telha marselha. A estrutura do 

telhado, em madeira, resume-se a um conjunto de vigas dispostas paralelamente. O teto, 

é uma estrutura horizontal, idêntica à da cobertura, que porta o forro do teto. Desta forma, 

as barras inclinadas e as horizontais interligam-se, através de elementos de madeira 

auxiliares, constituindo assim as asnas. Estas ligações são encaixadas e por vezes são 

utilizadas peças auxiliares de ferro, estas assentam nas paredes de alvenaria de forma 

direta.  
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Figura 129 – cobertura 

da capela (aba canudo) 

 

Figura 130 – cobertura 

do curral (telha 

marselha) 

 

Figura 131 – cobertura 

casa principal (aba 

canudo) 

 

Figura 132 – estrutura em 

madeira da cobertura das cortes 

 

Figura 133 – estrutura em madeira da 

cobertura do alpendre 

 

Figura 134 – estrutura em 

madeira da cobertura da zona 

de arrumos 

 



fazer reabilitação da casa de Ribela 

153 

  

Figura 135 – cobertura destruída (curral dos animais) 

Figura 136 – cobertura destruída (casa dos caseiros) 

Figura 137 – paredes interiores fissuradas (casa dos 

caseiros) 
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A estrutura da cobertura é mais complexa do que aparenta, também fazem parte as 

madres, varas e ripas, estes os elementos que recebem diretamente os revestimentos da 

cobertura. A importância desta estrutura “secundária” não deve ser minimizada, já que do 

seu deficiente desempenho resulta, a perda de estanquidade das coberturas, geralmente 

associada a deformações e roturas de elementos.  
 

3.1.3.5.1. Patologias  

 

Em qualquer das dependências a cobertura é sempre inclinada e de estrutura 

simples. O telhado da casa principal tem 5 águas, e o telhado dos restantes edifícios têm 

4 águas. A estrutura de madeira resume-se a um conjunto de vigas dispostas 

paralelamente, as asnas são da forma mais simples, são obtidas pela triangulação de 

elementos simplesmente ligados entre si. As anomalias que ocorrem neste sentido são 

apenas nos volumes de menor cuidado e de fraca estrutura. Acontece nas cortes de gado 

e na casa dos caseiros, um desabamento do telhado. Em maior parte das coberturas 

existem infiltrações.  

 

3.1.3.6. Paredes Interiores  

 

As paredes interiores são em tabique de madeira. Estas paredes são construídas 

por um esqueleto de madeira, em castanho e casquinha, e são constituídos por um 

conjunto de peças verticais e horizontais. Estas peças são entalhadas para permitir o seu 

encaixe e ajustamento, sendo pregadas entre si e aos frechais que, por sua vez, 

estabelecem a ligação com os pavimentos. 
  

3.1.3.6.1. Patologias  

 

As paredes interiores que apresentam anomalias são as que se encontram na casa 

dos caseiros, em tabique. Devido à instabilidade estrutural que esta casa apresenta, as suas 

paredes interiores também apresentam fendilhações, graves. Por consequência 

apresentam grandes infiltrações e níveis altos de humidade.  

Todas as paredes de tabique, devido à sua leveza, limitam drasticamente a sua 

capacidade de isolamento térmico e acústico. Faz também parte das patologias das 

paredes interiores, as aberturas/ rasgos, feitas em algumas paredes para uma possível 

instalação elétrica.  
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Figura 142 – pormenor das paredes 

interiores da casa principal 

 

Figura 143 – revestimento da casa 

de banho (construção posterior) 

 

Figura 138 – revestimento das 

paredes e teto interiores do corredor 

da casa principal 

 

Figura 139 – revestimento das 

paredes interiores da cozinha da 

casa principal 

 

Figura 140 – revestimento das 

paredes e teto interiores da sala da 

casa principal 

 

Figura 141 – paredes e teto 

interiores da casa da eira 
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3.1.3.7. Revestimentos e Acabamentos 

 

a) revestimento de paredes – nas paredes de alvenaria, o revestimento é 

argamassa, à base de cal e areia. Nas paredes de tabique, o fasquio, quando 

pregado sobre as pranchas de tabique, deixam um espaço de cerca de 5 cm, 

para com a aplicação do reboco criar uma superfície de contacto, que pela sua 

geometria, aumenta a resistência da ligação.   

b) acabamento de paredes – o mais frequente é a caiação, a branco. A cal 

para caiar é obtida a partir da cal viva, em pedra ou em pó, fazendo-se a sua 

solidificação pela cristalização dos constituintes, dando origem à formação 

de uma camada consolidante do reboco subjacente. Este material é facilmente 

solúvel em água, mesmo depois de seco, tornando-se assim lavável.   

revestimento de piso – predominantemente de madeira, com exceção dos 

pavimentos térreos, cozinha e instalações sanitárias. O revestimento de 

madeira é constituído por tábuas de solho, em riga ou pinus sylvestris e variam 

entre os 0,07m e os 0,12m com espessuras correntes entre cerca de 20 a 

30mm, colocadas lado a lado, com encaixe macho-fêmea), constituindo o que 

se identifica como soalho à portuguesa. A madeira utilizada é exótica, riga, 

exportada do brasil. A dureza deste material é essencial, uma vez que dela 

depende a resistência ao desgaste, ou seja, a durabilidade. O solho é pregado 

ao vigamento do pavimento, pregados ou aparafusados ás tabuas de solho. O 

revestimento à base elementos cerâmicos ou pedra, são aplicados utilizando 

como material de ligação à base argamassas de cal e areia. 

c) acabamento de piso – o acabamento tem duas funções essenciais: 

decorativa e de proteção do revestimento. A manutenção do piso madeira 

consiste numa simples lavagem periódica com produtos adequados à sua 

limpeza e desinfeção, seguida da aplicação de ceras que embelezam e 

protegem o revestimento. A cor é adquirida pelo próprio envelhecimento da 

madeira. Os revestimentos de pedra não receberam qualquer acabamento, a 

não ser o "polir da pedra", mais ou menos intenso. O material cerâmico 

necessita de tratamento que lhe confere maior resistência à ação da água e de 

líquidos derramados no pavimento, por outro lado, este pavimento garante 

melhor resistência da superfície do pavimento. 
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Figura 144 – revestimento do piso da 

casa principal (encontro entre divisões)  

 

Figura 145 – revestimento do piso da casa 

de banho e corredor (cerâmico e madeira) 

 

Figura 146 – revestimento do piso da 

casa dos caseiros (alcatifa) 
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Figura 147 – revestimento do teto e 

apainelados dos vãos da casa dos 

caseiros 

 

Figura 148 – revestimento interior do 

piso, paredes e apainelados da casa 

dos caseiros 

 

Figura 149 – revestimento interior do 

teto, paredes e apainelados da casa 

principal 

 

Figura 150 – revestimento interior do 

teto, paredes da sala de estar da casa 

principal 

 

Figura 151 – revestimento interior do 

teto, paredes do corredor da casa 

principal  
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d) revestimento de teto – o teto de madeira é constituído pelo forro em 

peças que variam de 10 a 20 mm de espessura, aplicado conforme a solução 

tradicional que consiste no forro de "saia e camisa" com pranchas colocadas 

em fiadas sobrepostas. As pranchas variam entre os 20 a 22 cm de largura. 

Em algumas divisões o teto é simplesmente rebocado com cal e gesso.  

e) acabamento de teto – os acabamentos dependem naturalmente do 

material que constitui o próprio revestimento. Os tetos estucados são simples 

e à cor natural, a pintura do teto rebocado consistia geralmente numa caiação, 

em várias demãos, que vão aumentando com as repinturas, anuais. 

f) revestimento de cobertura – o revestimento é constituído por telha 

marselha, em todas as construções na Quinta de Ribela, à exceção da casa 

principal, que foi alterado. Nesta construção, a telha é de aba e canudo. Em 

relação à drenagem de águas pluviais, a água é diretamente escoada pelo 

beirado, sem qualquer recolha ou encaminhamento.  

 

3.1.3.7.1. Patologias  

 

a) revestimento de paredes – existem em algumas paredes uma fendilhação 

e desagregação do reboco. O material utilizado é a cal. Mas apenas em 

algumas paredes. A maioria das paredes não tem qualquer tipo de 

revestimento quer do lado exterior ou interior. Os maiores revestimentos 

estão no lado interior, a cal. As paredes interiores são em tabique de madeira. 

A própria configuração do fasquiado e a forma de aplicação contribuiu para 

a melhoria da ligação entre a madeira e a argamassa de reboco. O fasquiado 

é de secção trapezoidal, pregado sobre as pranchas do tabique pela sua face 

menor, deixando espaços de 5 cm; com a aplicação do reboco cria-se então 

uma superfície de contacto que, pela sua geometria, aumenta a resistência da 

ligação à tração e ao corte. O revestimento de argamassa fica “entalado” entre 

o fasquiado, constituindo o chamado “pardo”.  

b) acabamento de paredes – verificam-se em algumas paredes exteriores a 

alteração da cor, devido a sujidade acumulada nas superfícies.  

c) revestimento de pavimento – as anomalias detetadas nestes 

revestimentos estão ligadas a deterioração da madeira e ás aberturas para rede  
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Figura 155 – paredes 

interiores fissuradas (casa 

principal) 

Figura 156 – teto destruído 

(casa principal) 

Figura 157 – patologia 

(humidade) teto destruído 

(casa principal) 

Figura 158 – patologia 

(humidades) teto destruído 

(casa principal) 

Figura 152 – paredes 

interiores fissuradas 

(casa principal) 

Figura 153 – paredes interiores 

fissuradas (casa dos caseiros) 

Figura 154 – paredes interiores 

fissuradas (casa dos caseiros) 
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d) de esgotos. Existem fendilhações e até desabamento de piso, na casa dos 

caseiros.  

e) revestimento de teto – os tetos à base de reboco, apresentam tal como as 

paredes, desagregação devido à humidade. Nos tetos em madeira, observa-se 

uma deterioração da madeira e humidade. Esta deteriorações acontecem 

também, devido à falta de manutenção do edifício. 

f) revestimento de cobertura – apresentam-se neste tópico anomalias como, 

telhas partidas, mal colocadas e desviadas, de dimensões e formatos mal 

ajustados entre si. Inexistência de telhas de ventilação, provocando problemas 

de isolamento térmico das coberturas, em termos de conforto, e por fim, 

apresentam também anomalias nos sistemas de drenagem de águas pluviais. 

 

3.1.3.8. Caixilharias  

 

A caixilharia é em madeira, as janelas são em casquinha, e as portas em castanho 

e riga. As janelas são deslizantes, de guilhotina, em que apenas é móvel a metade inferior 

da janela, sendo fixa a folha superior, as folhas da janela são preenchidas por várias 

chapas de vidro liso. Existem também janelas de abrir, de duas folhas. São construídas 

com a mesma madeira e embora sejam de abrir, também são preenchidas com várias 

chapas de vidro. As portas exteriores, são de madeira maciça e de duas folhas. Na sua 

parte superior são preenchidas, tais como as janelas, por chapas de vidro liso. As portadas, 

que têm a função de proteger estes vãos, quer de intempéries quer de vandalismo, são de 

madeira maciça e de duas folhas.  

 

3.1.3.8.1. Patologias  

 

Apresentam-se anomalias neste tópico devido ao envelhecimento e outras 

características do próprio material. O envelhecimento da madeira e a vedação dos vidros 

(massa de vidraceiro), causado pela ação dos agentes atmosféricos, fendilhando e 

desagregando e dando origem ao desprendimento e fratura de vidros. A degradação dos 

fechos e das ferragens, devido ao uso, humidade, e devido ao abandono, ineficiência na 

abertura e fecho de vãos. As madeiras das portas e portadas exteriores, da casa principal, 

não apresentam anomalias. 
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Figura 159 – porta interior 

cozinha da casa principal 

 

Figura 160 – porta interior 

das salas da casa principal 

 

Figura 161 – porta interior 

dos quartos da casa 

principal 

 

Figura 162 – porta exterior 

da casa principal 

 

Figura 163 – porta exterior 

da casa principal 

 

Figura 164 – janela exterior 

(guilhotina) da casa 

principal 

 

Figura 165 – portada da 

janela da casa principal 

 

Figura 166 – janela (de 

abrir) da casa principal 
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Figura 167 – patologia na 

caixilharia (casa dos 

caseiros) 

Figura 168 – fissura (casa 

dos caseiros) 

Figura 169 – patologia caixilharia 

e vegetação nas paredes 

exteriores (casa dos caseiros) 

Figura 170 – caixilharia 

(casa principal) 

Figura 171 – caixilharia 

(casa principal) 
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3.2. Da Ideia ao Conceito  

 

Atualmente, tem-se revelado um grande interesse pelo património vernacular, pois 

o nosso país é, em grande parte definido por espaços rurais. Assim sendo, é necessário 

criar uma aproximação entre o território urbano e o território rural. Para tal, é preciso 

revitalizar o património e valores vernaculares, de maneira a combater a quebra 

demográfica das zonas rurais. 

O turismo é um agente dinamizador, porém sazonal e não é o suficiente para 

aproximar a sociedade ao meio rural de forma a resolver os problemas rurais da 

atualidade. É neste contexto que a arquitetura deverá intervir nos planos de restauro e 

conservação deste património. É importante conceber condições à população no espaço 

rural, de acordo com as necessidades atuais, melhorando-as, e consequentemente 

transmitir à geração futura a história e cultura de uma determinada região.  

Contudo, para além da “habitação”, a exploração agrícola seria uma outra razão 

que levaria ao combate da desertificação do meio rural, incrementando a economia local, 

mantendo e preservando as paisagens rurais e minimização de desastres ambientais.  

Embora as construções não tenham autor, são criações do Homem e da sociedade 

que representava. O património vernacular é constituído pelas obras mais genuínas, 

utilitárias e funcionais. Devemos agora, com uma visão contemporânea e respeitando as 

necessidades da sociedade atual, conservar e preservar as referências e memórias da sua 

herança.  

Após a seleção do local de intervenção e a primeira visita ao local, podemos 

observar ramadas ao longo de todo o percurso e uma grande área agrícola na sua 

envolvente. Devido à área total do terreno (vinte hectares aproximadamente) o conceito 

da reabilitação assentou desde início numa base que pudesse dinamizar e abranger toda 

esta área. Esta zona do litoral e mais precisamente do Vale do Sousa é reconhecida como 

a Capital do Vinho Verde, sendo esta quinta é rodeada por alguns socalcos, leiras e áreas 

abastadas para o cultivo, que outrora já tinham sido cultas, o vinho e uma possível adega 

vinícola surgiram rapidamente como impulso para este lugar.  

O vinho em Portugal é um produto chave da economia local e nacional e ainda 

mais um valor simbólico. Por ser reconhecido no mercado externo, tem um grande peso, 

quer na cultura, quer na economia e turismo do país, sendo uma atividade de peso 

indiscutível.  O reconhecimento dos vinhos portugueses tem vindo a ganhar nome fora de 

portas devido à dedicação e sensibilidade de quem os produz. O desenvolvimento do 
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vinho é muito forte no nosso país, por abordar um tema cultural onde a história está 

sempre presente. Assiste-se à materialização de um conceito, a cultura vinhateira, em que 

a paisagem e o espaço de produção são cruciais para o turista. 

A casa de Ribela, como a conhecemos hoje, é uma sucessiva construção de 

elementos vernaculares, que ao longo dos tempos foram formando um aglomerado 

agrícola, tornando assim a casa num instrumento da própria lavoura. As construções iam 

surgindo de acordo com as necessidades.  

A proposta para este espaço rural é uma adega vinícola, que para além da 

reabilitação dos elementos pré-existentes, propõe novas edificações que complementam 

o programa, ou seja, são também construções que surgem por necessidade.  

Contudo, se comparássemos a Casa de Ribela a uma cronologia percebíamos 

facilmente que, toda a sua evolução e acrescentos foi resultado do tempo, da história e da 

cultura que habitava na sua envolvente e na sua estrutura. Deste modo, resta preservar a 

memória e o testemunho, para que futuro a possibilidade da construção de novos edifícios 

seja exequível, se assim for necessário. 

É com base nesta reflexão entre o tempo, a memória e a natureza do lugar que 

surge o conceito que define o projeto de intervenção, a adição de elementos como 

protagonista da transformação do espaço rural. Ou seja, a adição e collage, embora 

diferentes, representam a mudança que ocorre num determinado lugar sem que se perca 

a memória e os fragmentos do passado. Torna-se possível através desta estratégia 

encontrar diálogos entre o preexistente e o novo, mantendo sempre presente a ideia de 

que o antigo deverá sobressair, e assim ser preservado, mas acrescentando a 

contemporaneidade.  
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3.3. Intervenção na Casa de Ribela 

 

3.3.1. Tópos 

 

A Casa de Ribela era um complexo rural que funcionava como instrumento de 

trabalho da lavoura. Com esta intervenção pretende-se que este aglomerado de edifícios 

funcione e se interligue uns com os outros, de forma a trabalhar comummente e de 

maneira geral, como um todo. 

A proposta de intervenção para este complexo agrícola é uma Adega Vinícola por 

vários motivos. Primeiramente, proporcionar ao meio rural um maior desenvolvimento e 

reaproveitamento dos espaços que se encontram em ruína ou abandonados. Com isto, 

aumentar a empregabilidade e economia da região.  

A principal preocupação nesta intervenção foi a preservação do património. Para 

isto, foi preciso recriar a linha do tempo destes edifícios, e entender a simplicidade destas 

criações, pois foram sempre acrescentos sob acrescentos.  

É com este conhecimento adquirido no lugar, e através das suas construções 

vernaculares, que somos conduzidos à ideia de adição e da collage. A adição surge pela 

tradição da necessidade e da herança presente nas construções preexistentes, volumes 

simples que se moldam à topografia do terreno e se interligam entre si, formando um 

instrumento de trabalho. A collage, ocorre na imagem exterior: remendos entre o granito, 

o betão, o ripado e o tabuado em madeira. Uma união de elementos singulares que no 

conjunto resultam na proporção e harmonia pretendida para este espaço, que se vê 

rodeado pela paisagem rural e natureza das suas vinhas.  

 

3.3.2. Týpos 

 

Posto isto, a ideia foi construir vários volumes que complementassem o programa 

e que ao mesmo tempo se interligassem com os existentes, mantendo sempre o pátio, pois 

este, é uma das maiores características deste espaço. Sob esta perspetiva, foi crucial 

entender os “cotovelos” do pátio, estes, que serviam de charneiras, ligavam os volumes 

entre si. O estudo e a maturação do projeto levaram-nos à sua demolição, tornando assim 

os volumes individuais, facilitando a divisão de funções.  
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Figura 172 – Planta 

Piso 2 

Funções Casa de 

Lavoura 

 

Figura 173 – Planta 

Piso 2 

Vermelhos e Amarelos 

 

Figura 174 – Planta 

Piso 1 

Funções Casa de 

Lavoura 

 

Figura 175 – Planta 

Piso 1 

Vermelhos e Amarelos 

 

Figura 176 – Planta 

Piso 0 

Funções Casa de 

Lavoura 

 

Figura 177 – Planta 

Piso 0 

Vermelhos e Amarelos 
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Figura 178 – Planta Piso 2 

Funções Adega 

Figura 179 – Planta Piso 1 

Funções Adega 

Figura 180 – Planta Piso 0 

Funções Adega 

Workshops e 

conferências  

Loja e  

prova de vinhos 
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As construções preexistentes foram reabilitadas, à exceção do primeiro piso da 

casa dos caseiros, e os arrumos que faziam ligação entre a casa da eira e o piso 0 da 

cozinha dos caseiros, que se encontravam bastante danificados e acabaram por ruir, 

recentemente. Os novos volumes, foram implantados seguindo o alinhamento dos 

preexistentes e de maneira a responder ao programa.  

É importante ter vários acessos ao edifício devido ao programa que se propõe: a 

colheita, transporte para o escoamento de produção, receção de uvas, funcionários e 

visitantes; criar recintos exteriores cobertos ou não para o recebimento de matérias primas 

e outros itens.  

O programa pode ser dividido em 5 grupos,  

a) espaços exteriores: parreiral (vinhas), hortas, parques de estacionamento, 

e ainda as cargas e descargas;  

b) área de produção: receção e separação da uva, pesagem, esmagamento, 

desengace, fermentação, engarrafamento, armazenamento (garrafas vazias, 

garrafas cheias);  

c) área de maturação: envelhecimento (cubas em aço inoxidável ou barricas 

de carvalho) e sala de climatização;  

d) área de administração: receção sala de reuniões, sala de contabilidade, 

laboratório, bar, copa, instalações sanitárias e arrumos;  

e) área de visitas: restaurante, cozinha, arrumos, quartos, spa de vinoterapia, 

loja, prova de vinhos, sala de conferências e workshops. 

  

Para a elaboração desta proposta foi necessário conhecer e entender o 

funcionamento das adegas e da cultura do vinho. Para isso, de forma objetiva e sintetizada 

abordamos este tema nos próximos tópicos.  

 

3.3.2.1. Cultura do Vinho 

 

A Cultura do Vinho é feita através da vindima (realizada em diferentes meses, 

uvas maduras (cor, acidez, peso e açúcares desejados). O vinho deve ficar longe da 

incidência solar, as condições têm que ser controladas como, humidade e temperatura. O 

armazenamento não pode estar com trepidações e oscilações. Usar materiais como 

madeira ou estruturas metálicas.  
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Figura 181 – Planta de 

Implantação (proposta) 
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 O transporte deverá ser feito em caixas de madeira ou tinas inox, a receção das 

uvas (avaliação e separação), o desengace (vinho branco ou para vinho tinto), pisa ou 

esmagamento em lagares de granito ou mármore ou cubas em inox (modelos mecânicos), 

maceração e fermentação (confere a doçura pretendida do vinho) prensagem, a trasfega 

(o vinho é depositado em novos recipientes), lotação em cubas, clarificação 

(refrigeração), maturação (envelhecimento) e por fim o engarrafamento. 

As adegas materializam o conceito de enoturismo atualmente, apresentam-se 

como se fossem dois edifícios num só. As grandes quintas empenham-se agora em 

recuperações ou novas edificações de suporte, tanto para a prática da produção como a 

do turismo. Nasce assim uma relação triádica associando: adega, museu, alojamento.  

 

3.3.2.2. Adega Vinícola  

 

A vinícola tem o papel principal de colher e transformar a uva em vinho através 

de processos rigorosos. São estabelecidos ambientes voltados para a produção e 

armazenamento, mas também receção de visitas.  

A vinificação trata de produzir a bebida de forma adequada e atualmente, existem 

novas tecnologias para a produção.  

É fundamental pensar na experiência oferecida à população, como em passeios 

pelas vinhas, provas de vinho, gastronomia, etc. Ter elementos marcantes e fazer com que 

a visita tenha características únicas é uma mais valia para estes espaços, que conciliam o 

trabalho e o lazer. Deste modo, utilizamos os valores arquitetónicos existentes na sua 

envolvente: o trilho, a capela, os moinhos, a presa e o parque de lazer, que foram 

acrescentados aos elementos positivos de uma visita e até mesmo estadia, num ambiente 

rural reabilitado, podendo usufruir ainda, da área de degustação, restaurante, conforto e 

bem-estar. 
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Figura 182 – Planta Piso 0  

Arrumos (1), Armazenamento 

(2) e Produção (3) 

(proposta) 

1 

2 

3 
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Figura 183 – Planta Piso 1  

Zona de Administração (1) 

(proposta) 

1 
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Figura 184 – Planta Piso 2  

Casa Principal (1), Cozinha e arrumos 

de apoio ao restaurante (4), área de 

maturação (2), loja (5), laboratório (6) 

e sala de workshops (3)  

(proposta) 

1 

2 

6 

4 

5 

3 
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Figura 185 – Planta Piso 3 

Restaurante (1) e capela (2)  

(proposta) 

1 

2 
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3.3.3. Tectónica  

 

Embora fosse possível usar qualquer material ou tipo de construção, como aço, 

vidro ou betão armado, procurou-se nesta reabilitação aproximar o presente ao passado, 

através de uma collage de materiais já existentes e característicos do local, como o granito 

e madeira, contudo, a estrutura dos novos volumes é em betão armado revestido de 

madeira, para produzir a linguagem pretendida. Todos os pavimentos foram pensados de 

maneira adequada para cada zona de trabalho. Foi aproveitado todo o lajeado de granito 

existente desde o percurso exterior até ao interior do pátio.  

No pátio o lajeado foi complementado e rematado com pedra de granito polida. 

No lado norte da casa principal o acesso é feito pelo lajeado de granito que, quando 

termina de forma tosca é rematado por madeira, formando um deck à entrada do rés-do-

chão, optando-se pela madeira só neste local, pois é um edifício com um programa mais 

acolhedor e de conforto, tal como a madeira.  

Já nos outros edifícios, o pavimento é sempre feito através de granito ou de lajetas 

de betão afastadas 2cm para que se consiga um efeito mais orgânico e uma harmonia entre 

o verde da vegetação e o cinza do pavimento.  

 

a) Casa Principal  

A estrutura é reforçada com madeira, as paredes interiores danificadas são 

solucionadas através do sistema construtivo predominante, o tabique. Os pavimentos 

foram impermeabilizados para garantir que não haja humidade. O soalho de madeira foi 

restaurado e quando necessário, substituir por tábuas de madeira, pinho. As novas 

instalações sanitárias são revestidas a azulejo e tijoleira, tal como a área molhada da 

cozinha.  

De modo a resolver as anomalias térmicas, é colocado revestimento no interior da 

habitação, tal como nas paredes interiores, lã de rocha. Tal como podemos verificar na 

figura do corte construtivo. Na cave, não se usou revestimento devido à espessura das 

paredes. 

A caixilharia foi substituída pois estava bastante danificada, mas o desenho 

manteve-se o mesmo, para que se mantenha a mesma leitura e características da casa. As 

portas interiores e exteriores foram restauradas e reutilizadas.  
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Na cobertura, fez-se um reforço e manteve-se a telha. A sua estrutura em madeira 

contém ventilação e é usado o isolamento térmico/ acústico para proteger o interior.  

 

b) Restaurante, Zona de Administração e Casa da Eira  

 Estes volumes representam as antigas cortes dos animais e a antiga Casa da Eira. 

Foram os três reabilitados de maneiras semelhantes. O restaurante e a zona de 

administração sofreram uma total demolição da cobertura, conseguindo assim aumentar 

ao pé direito. Esta situação foi solucionada, como podemos verificar nos cortes e alçados, 

usando um reforço em betão armado (revestido a madeira) sobre as paredes de suporte 

existentes.  

 As paredes foram, tal como na casa principal, revestidas pelo lado interior. No 

lado exterior, as paredes de pedra granítica foram polidas e deixadas evidentes, sobre elas 

assenta um ripado de madeira que dobra para a cobertura, formando uma cobertura 

inclinada.  

 As caixilharias e portas são em madeira diferenciando-se das da casa principal, 

realçando assim, a diferença entre o velho e o novo.  

 O que diferencia a Casa da Eira dos volumes acima descritos é a cobertura. Esta é 

em telha. Neste volume, mantivemos a escadaria exterior em madeira. A antiga foi 

demolida pois estava bastante danificada e insegura. Foi substituída por uma igualmente 

em madeira, tendo como guarda uma parede em ripado de madeira, conseguindo assim 

uma ligação entre volumes através dos materiais utilizados. 

 

c) Novos Volumes   

 Estes volumes retangulares de diferentes medidas, reforçam a linguagem 

contemporânea no projeto e são construídos em betão e revestidos a madeira. Os vãos são 

escondidos pelo ripado formando um jogo interessante de sombras, pois estes estão 

posicionados a sul. Estas novas construções adaptam-se à topografia e formam entre elas 

um pátio, tal como acontece com o preexistente.  

 

c) Capela 

 A capela, após ser separada das antigas cortes de animais de grande porte, isolou-

se na entrada principal, conseguindo assim distinguir, no conjunto, as funções através dos 

volumes. Este edifício, foi o único que sofreu um restauro.  
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Figura 186 – Corte Construtivo (proposta) 

 

1 – telhão de cumeeira | 2 – argamassa | 3 – telha aba canudo | 4 – pau de fileira | 5 – pendural | 

6 – terna | 7 – madre | 8 – vara | 9 – ripa | 10 – tela asfáltica | 11 – forro guarda pó | 12 – contra-

ripa | 13 – viga | 14 – barrote | 15 – prumo | 16 – isolamento térmico | 17 – teto – saia camisa | 

18 – fasquio | 19 – tabuado | 20 – gesso acartonado | 21 – material cerâmico | 22 – frechal | 23 – 

rodapé | 24 – ripa | 25 – soalho de madeira 26 – betonilha de assentamento | 27 – betonilha 

armada | 28 – laje de betão | 29 – tela de impermeabilização 30 – tabuado de madeira | 31 – viga 

| 32 – tarugo | 33 – pilar de madeira | 34 – base metálica | 35 – lajeado de granito| 36 – camada 

de regularização | 37 – massame de betão | 38 – betonilha de regularização | 39 – massame | 40 

– brita | 41 – enrocamento | 42 – tela asfáltica | 43 – dreno | 44 – parede existente (granito) | 45 – 

betonilha afagada | 46 – camada de regularização | 47 – tela asfáltica | 48 – massame | 49 – 

enrocamento 
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Figura 187 – Corte 

Construtivo (proposta) 
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Figura 188 – Imagem Tridimensional 

(proposta) 

Figura 189 – Imagem Tridimensional 

(proposta) 

Figura 190 – Imagem Tridimensional (proposta) 
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Figura 192 – Imagem Tridimensional 

(proposta) 

Figura 191 – Imagem Tridimensional 

(proposta) 

Figura 193 – Imagem Tridimensional (proposta) 
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Figura 194 – Imagem Tridimensional 

(proposta) 

Figura 195 – Imagem Tridimensional 

(proposta) 

Figura 196 – Imagem Tridimensional (proposta) 
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“O Passado serve-nos de base de trabalho no presente para a sustentação de um futuro 

com identidade." 

 

Casaxiné, Associação para a Promoção e  

Desenvolvimento Cultural de Quintandona 
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Conclusão 

 

De maneira a atingir os objetivos propostos, foi imprescindível ao longo da 

dissertação aprofundar conceitos e reflexões que influenciassem o estudo sobre 

Património Rural, bem como a metodologia a adotar nas intervenções de Casas de 

Lavoura.  

O conceito da adição ou “collage” como meio de transformação no património, 

fundamentou toda a estrutura da investigação em três diferentes níveis. O primeiro nível, 

permitiu uma análise de vários conceitos, relacionados com o Património. Deste modo, 

foi caracterizado e explanado através de diferentes termos e exemplos. Foi ainda realizada 

uma reflexão sobre o território rural na atualidade e de que modo tem evoluído. Conclui-

se que o Património Rural e as várias componentes a ele inerentes são o reflexo das 

relações que uma comunidade com o território evolvente, ao longo da história. Para além 

da infinita riqueza que o património rural possuí, atualmente, funciona também como 

motor de desenvolvimento do território onde se situa, que deve ser utilizado como 

ferramenta de evolução. 

Num segundo momento, abordaram-se os critérios e os vários métodos de 

intervenção: reabilitação, conservação e restauro, para a preservação e conservação do 

Património, através de vários autores como Helena Barranha (conceitos), Antoni Navarro 

(metodologia), François Choay (património) e John Ruskin (restauro). Considera-se então 

que o Património deva ser salvaguardo e reutilizado (quando possível) de modo a 

possibilitar, a sua continuação na História. Contudo, nesta fase do trabalho, também 

foram expostos exemplos de intervenção, com o objetivo de compreender as intervenções 

e os critérios utilizados, bem como os conceitos que levaram a cada projeto.  

No último momento, apresentam-se as fases de diagnóstico e levantamento do 

caso de estudo, a Casa de Ribela, uma casa de lavoura. Após expostas as patologias e 

valores que deveriam ser salvaguardados, apresentou-se a proposta de intervenção neste 

espaço rural, tendo como alicerce a metodologia e conceitos defendidos e aprendidos 

anteriormente. O conhecimento e a reflexão, defendidos por Antoni Navarro como 

critérios de intervenção, foram sem dúvida uma ferramenta crucial para a elaboração da 

proposta de reabilitação, pois com base no conhecimento adquirido foi possível obter um 

conceito que definisse a proposta de reabilitação, a adição e a collage. Optou-se então 

pela reabilitação (das cortes, cassa da eira e casa principal), conservação e restauro 

(capela) dos elementos preexistentes com objetivo de os preservar e salvaguardar. De 
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modo a conseguir cumprir o programa proposto, propõe-se novos elementos que 

complementam o conjunto já existente, valorizando o espaço e possibilitando a vários 

usos e diferentes necessidades.  

De modo a alcançar os objetivos, a metodologia defendida através da adição e da 

collage, representa o que sempre foi edificado até então, em casas de lavoura adoçando-

se à história anterior, acrescentando mais elementos que cumpram as necessidades atuais. 

Neste caso, o programa da adega vinícola, atribui ao espaço rural, sem perder a identidade 

do passado, um novo uso e novo carácter, devolvendo a vida útil ao aglomerado que se 

encontrava abandonado. A intervenção veio também, dar resposta às necessidades atuais 

da região, conseguindo criar mais postos de trabalho e aumentando a economia e 

comércio local, devolvendo a este aglomerado rural a identidade e preservando a sua 

memória que é tão familiar e estimada para a população.  

Nos aspetos formais da intervenção, o objetivo de uma identidade e uniformidade 

entre volumes foi conseguida através de elementos como a madeira e o granito. O “pátio 

fechado” reformulou-se com uma nova mancha de edificado, aliando proporção com 

funcionalidade.  

Em suma, o presente trabalho foi bastante importante para o desenvolvimento da 

minha formação teórica e prática em arquitetura, permitindo uma compreensão mais 

aprofundada acerca da intervenção no património rural, através da reabilitação e, também, 

no modo de como projetar em arquitetura. Este trabalho favoreceu, ainda o conhecimento 

acerca da importância dos conceitos e das suas hierarquias de desenvolvimento de um 

projeto de arquitetura e, consequentemente, o valor das ideias conceptuais para o 

desenrolar do desenho ou maquetas.   
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Anexos  

Anexo I 

 

Casa Rural dos arredores do Porto 

 

A casa que irá ser descrita e usada como exemplo das casas dos arredores do Porto, 

situa-se na freguesia de Aldoar. É uma das muitas casas que Fernando Galhano descreve 

na sua obra. 

Trata-se de uma casa de planta retangular, cuja fachada principal é virada a poente, 

e é um dos lados mais compridos. Caracteriza-se como uma casa de “rés do chão e 

andar"1, que acede através de uma escadaria exterior ou interior. A escadaria exterior, de 

pedra bem aparelhada, é larga (de 1,60m) e de subida suave, termina num pátio 

alpendrado, da mesma largura que a escada. A guarda da escadaria é composta por um 

elemento decorativo, é feita de grandes blocos de cantaria e tem um corrimão talhado. A 

escada e o pátio formam um conjunto independente da casa, embora ocupem toda a 

fachada principal.  

O telhado da casa, de telha portuguesa velha é de quatro águas; uma delas 

prolonga-se de modo a cobrir o alpendre ou pátio da fachada principal. Aqui, é sustentado 

por três colunas baixas (0,85m) em granito, num estilo rústico e simples.  

No pátio, está a porta de entrada do piso superior, onde fazem parte a sala, os dois 

pequenos quartos (desiguais) e escada interior. A porta de entrada abre diretamente para 

a sala e é grande e forte. A sala é quadrangular, formada por três paredes exteriores e uma 

em tabique. As paredes, caiadas no lado interior, deixam passar a luz natural através de 

três vãos, a porta, já mencionada e duas janelas. 

O teto da sala é de masseira, com os barrotes á vista, dispostos em intervalos de 

0,40m uns dos outros. Na parede de tabique da sala, abrem-se duas portas que dão 

correspondência para os dois quartos. Entre a sala e os quartos, está situada a meio está a 

escadaria interior. 

Ambos os quartos são pequenos. O teto do quarto maior é igual ao da sala e tem 

uma janela com as mesmas dimensões que as da sala, idênticas guarnições e bancos de 

pedra, que abre sobre a escadaria exterior. O quarto mais pequeno tem apenas um postigo 

 
1 Casa de rés-do-chão e andar é um termo usado por Fernando Galhano, para caracterizar casas de 

rés-do-chão e piso superior. 



 

 

alto que dá para as traseiras, fechado com um caixilho envidraçado de só uma folha, o 

teto é plano, de barrotes á vista e tabuinhas lisas com juntas tomadas com ripas delgadas, 

em meia cana. Os dois quartos comunicam entre si por uma porta, de dimensões muito 

exíguas (0,52m x 1,60m) e de decoração singela.  

No rés-do-chão existe, por baixo da sala uma loja/ celeiro, tem uma janela virada 

para as traseiras e duas portas para o exterior, uma abre para a fachada sudoeste, sobre 

uma eira colocada ao lado da casa e a outra, que passa sob o pátio para o terreiro que está 

á frente da fachada principal, tem ainda uma porta interior que abre para o corredor onde 

desemboca a escadaria interior que vem do piso superior, e abre-se outra para a loja, 

situada por baixo dos quartos. Por baixo do pátio/ alpendre está uma pequena divisão para 

a salgadeira, com porta para o exterior, e com outra para o celeiro. 

Com a descrição apresentada, vê-se que a fachada principal apresenta, para além 

da escadaria de pedra, a porta de entrada a nível do andar. Esta fachada prolonga-se, no 

rés-do-chão com a cozinha anexa, mas independente, que abre para o corpo principal 

através de uma porta que abre para o corredor. Esta construção tem um telhado de duas 

águas, de cume a meio, paralelo á fachada, de telha vã e sem chaminé.  

A porta de entrada volta-se para a fachada principal, e a janela está virada para as 

traseiras. As paredes exteriores deste volume são de granito revestido de argamassa e 

caiadas de branco. Contudo, na casa principal, é usada a pedra em grandes blocos 

dispostos paralelamente á fachada da casa. O beiral, tal como o telhado da casa, é de velha 

telha portuguesa, e duplo.  

A casa acima descrita e caracterizada situa-se entre terrenos, não há face de 

caminho público. O acesso faz-se por um largo portal com belos ornatos de cantaria, 

rasgado no muro da propriedade, e donde parte o caminho que, passando ao lado da eira, 

conduz ao terreiro aberto e á escadaria de pedra, perto da cozinha. A seguir a esta, 

encontra-se um coberto com um telhado a duas águas, aberto á frente, sobre o terreiro, 

mas fechado atrás com uma parede, onde se abre um portal alpendrado, para as traseiras. 

A seguir a este pequeno coberto, encontram-se as cortes do gado, pequenas construções 

dispostas umas no alinhamento da fachada principal, outras em direção perpendicular, 

limitando por esse lado o terreiro e do lado oposto está o muro, que isola as terras de 

lavoura.  

Segundo a obra Arquitetura Tradicional Portuguesa, os autores admitem que, sob 

todas as reservas que o caso comporta, foi em Aldoar que este tipo de casa primeiramente 

se definiu, difundindo-se seguidamente pelas redondezas, onde aparece com menos 



 

 

frequência. Estas casas localizam-se geralmente junto a qualquer muro ou outra divisória 

do prédio rustico que encabeçam.  

Estas habitações rurais apresentam para a escada interior uma solução pouco 

conveniente, numa casa com divisões pequenas, a escada vem roubar espaço considerável 

aos quartos, que já são diminutos. A já referida falta de espaço, atenua-se quando as casas 

apresentam uma varanda de dimensões muito grandes, que serve apenas como elemento 

decorativo, desnecessário.  

  

  Casas da Maia 

 

Neste ponto serão abordados três tipos de habitação, que tal como na obra de 

Fernando Galhano são descritas como, A, A’ e B.  

 

Tipo A 

São as casas mais singelas e modestas. Exteriormente apresentam-se como casas 

de planta retangular com dois cubículos nas extremidades da fachada, onde se abrem 

lateralmente, as suas duas portas. O cume do telhado corre a meio do corpo principal da 

casa, e a água do lado dos cubículos desce de modo a cobri-los, formando um alpendre.  

Estas casas têm o corpo principal dividido apenas em cozinha e sala, comunicando entre 

si, e cada divisão com porta para o alpendre. Na sala abre-se também uma porta para um 

dos cubículos que é um pequeno quarto de dormir. Tanto este quarto como o outro 

cubículo, que é no geral um aido, têm igualmente porta para o alpendre. 

Contudo, a divisão interior é um pouco mais diferenciada. Na parede da sala 

orientada para a cozinha, abrem-se três portas: duas nos extremos, largas e envidraçadas, 

que correspondem a duas alcovas, geralmente sem janelas; e uma mais esguia a meio que 

abre para o estreito corredor que leva á cozinha. A sala é mais ou menos quadrada. A 

cozinha nunca tem chaminé, o teto é de telha vã, e tem apenas um postigo que deixa entrar 

uma pequena clareza.  

Estas casas não têm geralmente porta para a rua, normalmente o acesso é feito 

através de uma cancela que nos leva a uma pequena horta ou quintal, do qual se alonga a 

fachada principal, onde se encontram as portas exteriores.  

 

 



 

 

Tipo A’ 

As casas deste tipo são muito semelhantes ás casas do tipo anterior. A divisão 

interior é igual, existindo nestas, as duas alcovas em simetria, que abrem para a sala, com 

ou sem portas, entre as quais está a passagem para a cozinha, que também é desprovida 

de chaminé. A única diferença que existe, está no telhado. Nestas o telhado tem uma ala 

lateral que cobre p cubículo que faz de quarto. A água do telhado que cobre o alpendre e 

o outro cubículo, apoia-se no cunhal do quarto.  

A localização destas habitações é exatamente igual ás descritas no tipo A, salvo 

alguns casos em que a sala tem também uma porta para a rua.  

Algumas das casas por vezes, podem encontrar-se em terrenos desnivelados. Se o 

desnível for mais acentuado, podemos encontrar uma cave, a cave dá lugar a lojas e o 

acesso ao piso sobre a cave é feito através de uma escadaria exterior, de pedra.  

 

Tipo B 

As casas deste tipo são casas de rés-do-chão e andar e a sua planta é em L, com braços 

desiguais. O corpo principal é coberto por um telhado de quatro águas, que se ramifica 

numa ala lateral mais baixa cobrindo o corpo menor. Encostada ao braço mais comprido 

está a escadaria, em granito, bem trabalhado, com um guarda elegante e alta, que termina 

num patamar, ambos são cobertos por um alpendre formado pelo prolongamento do 

telhado. Para o patamar abrem-se duas portas, uma da sala a outra do quarto maior, estas 

divisões comunicam-se pelo interior.  

Para a sala, abrem também duas alcovas (repetindo os modelos anteriores) e a 

escada estreita que desce para a cozinha, contigua ao corpo da casa. O rés-do-chão é 

ocupado apenas por lojas, para as quais se entra pelo vão situado por baixo do patamar 

da escada.  

Por vezes o patamar é fechado por uma janela e em alguns casos por uma porta 

que dá para a escada, esta particularidade é apenas visível em casa com as escadas viradas 

a norte, devido ás nortadas, é uma forma de resguardo.  

A sala é geralmente de forma quadrangular, por vezes de grandes dimensões. A 

cozinha, é no rés-do-chão e fora do corpo principal da casa, mas existe uma ligação entre 

os volumes através de um telhado a duas águas, sem chaminé. O chão é em terram a um 

canto, o forno, ao lado um postigo de reduzidas dimensões que deixa entrar alguma luz. 

Além da porta para o exterior há também a porta da escada que sobe para a sala, e a que 

dá passagem para as lojas. Estas, apenas duas, correspondendo ás paredes da construção, 



 

 

e na maior é visível a caixa da escada que desce para a cozinha. Para uma melhor 

ventilação destas divisões existem umas frestas horizontais por baixo das janelas viradas 

para a rua. As portas que dão para o exterior e para a cozinha são chapeadas. Não existe 

lagar, pois o vinho era feito em dornas.  

Estas casas situam-se sempre á face da rua, correspondendo-lhes um terreiro maior 

ou menor, e um quintal. A fachada em L, está voltada para o terreiro, o mesmo acontece 

com a cozinha térrea, que prolonga sem o andar superior, o corpo principal. A fachada é 

lisa e mostra geralmente três janelas, sob os três postigos das lojas.  

 

Conclusões 

Podemos com os três tipos acima descritos, estabelecer uma linha de evolução 

morfológica, a qual marca a adaptação dessa conceção única a circunstâncias diversas. 

No tipo A, as casas são bastante raras, as de planta mais singela que correspondem 

certamente a uma menor capacidade económica, que levou à supressão de algumas 

divisões. No tipo A’, são muito frequentes. Só diferem no telhado em relação ao tipo 

anterior. O tipo B, compreende as características de uma casa de lavoura mediana, pela 

nítida separação e diferenciação que estabelece entre os cômodos. Pressupõe uma vida de 

relação mais requintada e com ocupações perfeitamente diferenciadas, de uma família 

burguesa ligada à terra, mas já com influências da cultura urbana.  

 

Anexo II 

 

(Re)uso ou Adaptação 

 

«A adaptação corresponde aos processos de modificação de um lugar para 

o uso compatível, mantendo o seu valor patrimonial e cultural. Os 

processos de adaptação incluem alterações e adições.» 

(ICOMOS,1999 in Barranha, 2016: 93) 

 

Este tipo de intervenção, adapta o bem construído através de materiais da época e 

usados na própria construção. Por vezes, são adaptados à construção novos volumes, com 

os mesmos materiais, para manter o seu valor cultural e patrimonial. 

 

 



 

 

Anexo III 

Levantamento   



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

Painéis Finais  
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