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RESUMO 

 

A presente dissertação tem o propósito de, com o estudo teórico-prático de um 

caso de estudo real, analisar a reabilitação de uma casa agrícola contruída com materiais 

tradicionais em que o projeto visa reconvertê-la em habitação contemporânea.  

O objeto de estudo compreende um conjunto de edifícios, atualmente devolutos e 

inativos, localizados em Vizela, Portugal. Podemos encontrar entre estas edificações 

diversos usos, tais como adega, casa, celeiro, entre outros, assim como a sua envolvente 

agrícola que não alterou o seu uso. 

Para uma melhor e mais fundamentada análise do objeto de intervenção, serão 

analisados e estudados os diversos tipos de arquitetura da zona geográfica de Vizela, 

como a arquitetura vernacular, a arquitetura tradicional e a arquitetura popular. A reflexão 

e o aprofundamento das diversas tipologias tem como finalidade a compreensão da 

metodologia, das técnicas e dos materiais utilizados na época de construção do objeto de 

estudo, para que posteriormente, as opções de intervenção adotadas no local sejam 

assertivas e conscientes. 

Serão estudadas as possibilidades da intervenção em preexistências, porque para 

alem da alteração dos usos de alguns edifícios do conjunto arquitetónico, também existe 

a vontade de adicionar certos aspetos contemporâneos, nomeadamente o conforto, mas 

sem retirar o valor histórico e tradicional que são notórios na estrutura.   

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: arquitetura tradicional, arquitetura vernacular, arquitetura popular, 

reabilitação 
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ABSTRACT 

 

The present dissertation aims, with the theoretical and practical study of a real 

study case, to analyze the rehabilitation of an agricultural house built with traditional 

materials in which the project aims to convert it into contemporary housing.  

The object of study comprises a set of buildings, currently returnable and inactive, 

located in Vizela, Portugal. We can find among these buildings several uses, such as 

winery, house, barn, among others, as well as its agricultural surroundings that has not 

altered its use. 

 For a better and more grounded analysis of the object of intervention, the various 

types of architecture of the geographical area of Vizela, such as vernacular architecture, 

traditional architecture, and popular architecture, will be analyzed and studied. The 

reflection and deepening of the various typologies aim to understand the methodology, 

techniques and materials used at the time of construction of the object of study, so that 

later, the intervention options adopted on site are assertive and conscious.  

The possibilities of intervention in pre-existences will be studied, because in 

addition to changing the uses of some buildings of the architectural complex, there is also 

the desire to add certain contemporary aspects, namely comfort, but without removing 

the historical and traditional value that are notorious in the structure. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: popular architecture, vernacular architecture, traditional architecture, 

rehabilitation. 
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INTRODUÇÃO 

 

É na fronteira entre Vizela e Lousada que surge a Quinta da Pia. Lugar rural, com 

paisagem vinhateira, que reflete a história de quatro gerações uma família. 

É no decorrer do percurso que divide a vinha e os campos de cultivo de milho, 

que surgem as devolutas construções que outrora apoiaram as plantações e albergaram 

famílias de trabalhadores. Hoje abandonadas, restam apenas as recordações de um 

passado que deu sustento a uma vasta área de cultivo. 

Apesar das pequenas intervenções realizadas ao longo do tempo, as construções 

já não apresentam condições de utilização e habitação. É dessa premissa, e da lembrança 

de um lugar que outrora fora tão importante para as pias que surge a vontade, por parte 

da família proprietária da quinta, de intervir no local. 

Começa assim uma jornada de estudo teórico-prático com o objetivo de recuperar 

e voltar a introduzir no conjunto arquitetónico condições de utilização.  

O principal fator que pesou na motivação e na escolha do tema bem como do 

objeto de intervenção base, foi o fator emocional no sentido do conhecimento da presença 

de muitas gerações que perpetuam as memórias do lugar, que ainda hoje se encontram 

vivas.  

A quinta da pia é a quinta da família Spratley da Silva. Como herdeira de um lugar 

que transporta memórias e viu crescer quatro grandes gerações que fizeram da casa o seu 

porto de abrigo, surgiu a vontade de a reabilitar para que esta volte a integrar as condições 

necessárias de utilização, adaptando o projeto à contemporaneidade nunca abdicando dos 

valores históricos e construtivos.  

A proposta de intervenção surge assim de uma encomenda com clientes reais, 

conferindo então uma responsabilidade acrescida ao trabalho teórico-prático, uma vez 

que poderá vir a ser um projeto posteriormente posto em prática.  

No que diz respeito à estrutura adotada, esta passou numa primeira fase pela 

caracterização do lugar e da envolvente do objeto. Em seguida, devido à ambiguidade do 

estilo arquitetónico presente no objeto de estudo, foi necessário aprofundar o conceito de 

arquitetura tradicional, arquitetura vernacular e arquitetura popular. Achou-se 
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conveniente também a consciencialização da noção de património e de património 

cultural para clarificar o valor das construções, uma vez que estas não eram classificadas. 

Uma vez que a elaboração desta dissertação terá uma vertente teórica e uma 

vertente pratica será feita essa mesma distinção ao nível dos capítulos que a constituem. 

Como em qualquer trabalho só é possível a prática depois do estudo da teoria, e é 

exatamente esse o seguimento que será tomado.  

Os dois primeiros capítulos, como já foi referido anteriormente, são dedicados à 

contextualização do lugar, sendo feita a analise a caracterização de Vizela, e ao estudo do 

tipo de arquitetura presente no local, apoiando esse mesmo estudo em livros e publicações 

com valor científico, tais como a obra de Ernesto Veiga de Oliveira, “A Arquitetura 

Tradicional Portuguesa”. 

Num terceiro momento é abordado o passado e o presente do objeto de 

intervenção, onde é apresentada uma breve introdução à história da quinta e é 

caracterizado e avaliado o edificado existente.  

O quarto capítulo é a exposição do futuro do objeto, ou seja o projeto, onde 

primeiramente são feitas as reflexões previas projetuais, seguidas naturalmente dos 

princípios do projeto e do objeto de intervenção que dão por último lugar à apresentação 

da proposta de intervenção. 

A metodologia utilizada, a partir do momento em que existe o objetivo de intervir 

numa preexistência, passou, numa primeira fase, pela recolha de informação acerca do 

objeto de intervenção, conseguida através de idas ao local, de conversas tanto com a 

família como com moradores locais, pelo levantamento e pelas memórias que tenho do 

lugar.  

A investigação da dissertação é fortemente apoiada pelo estudo de obras como 

“Arquitectura Tradicional Portuguesa” de Ernesto Veiga De Oliveira e Fernando Galhano 

e “Arquitectura Popular em Portugal”, para compreender e caracterizar a arquitetura 

popular, tradicional e vernacular. Para a apresentação do conceito de património e 

património arquitetónico são utilizados livros como “Património cultural: conceitos e 

critérios fundamentais” de Helena Barranha e a Declaração de Amesterdão de 1975.  
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Quando falamos em intervenção em preexistências é necessário analisar quais os 

diferentes tipos de intervenção. Para tal, foi feito um estudo, tendo por base o livro 

“Reabilitação de Edifícios Antigos – Patologias e tecnologias de intervenção” de João 

Appleton, para elencar os diversos tipos de intervenção em edifícios antigos, e só depois 

se concluir qual o mais indicado para o objeto de intervenção. 

Conclui-se assim que, a utilização de todos os processos ao alcance para o 

conhecimento do objeto são essenciais para a atual e futuras intervenções, com a 

finalidade de garantir que, mesmo depois da reabilitação, sejam perpetuados os valores e 

a história existente na arquitetura que hoje lá existe. 
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1 - Localização de Vizela em Portugal 

2 - Santa Eulália 
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I - O LUGAR  

 

1.1. Contextualização do Lugar  

 

Vizela é uma cidade de Portugal continental pertencente ao distrito de Braga. 

Região do Norte do país e sub-região do Ave é limitada a norte pelo município de 

Guimarães, a oeste por Santo Tirso, a leste por Felgueiras e a sul por Lousada. 

O concelho de Vizela encontra-se dividido em cinco freguesias, sendo elas Infias, 

a união das freguesias de Caldas de Vizela (São João e São Miguel), Santa Eulália, Santo 

Adrião e a união de freguesias de Tagilde e Vizela (São Paio). 

O vale de Vizela acontece devido à existência do rio Vizela, que nasce na Serra 

de Cabeceiras e se estreita ao longo do seu curso até que vaza na margem esquerda do rio 

Ave, no concelho de Santo Tirso. O vale surge entre íngremes colinas que integram 

variadas ribeiras que, por sua vez, desaguam no Rio Vizela e que acrescentam às terras 

um grande valor ao nível da fertilidade.  

Nas terras próximas do ponto mais baixo do vale a prática dominante é a 

policultura que concede ao lugar uma identidade muito própria. 

No que diz respeito aos pontos turísticos, uma vez que, como já foi referido, é um 

concelho constituído por várias freguesias, Vizela apresenta uma vasta panóplia de 

atrações a esse nível. 

O Padrão do tratado de Tagilde é um monumento de 1953 que assinala a mais 

antiga aliança militar existente a nível mundial entre Portugal e Inglaterra, datada de 1372.  

A Ponte Romana é hoje classificada como Monumento Nacional. Oficialmente 

designada de Ponte Velha de Vizela, é pronunciado na tradição popular contendo origem 

romana. 

Igrejas, santuários e capelas, também são alguns dos elementos reconhecidos 

como património e cultura do concelho. Entre eles destacam-se a Capela de São Gonçalo 

(séc. XVII, 1657), a Igreja Matriz de São João (1904 a 1909) e a Capela de São Bento das 

Peras (1999). 
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3 - Pontos de interesse nos arredores de Vizela 
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A Bica Quente é um lugar muito conhecido em Vizela por ser o vestígio romano 

das termas antigas. Atualmente é um espaço de lazer que assinala a importância histórica 

do local onde foi colocado uma inscrição no momento em homenagem ao Deus 

Bormanico, conhecido como Deus das águas termais.  

A Biblioteca Municipal de Vizela, também conhecida como Fundação Jorge 

Antunes, foi inaugurada em 1994 em virtude do reconhecimento de Vizela como conselho 

e, como tal, representa um marco na história e é parte integrante da zona. Reúne espaços 

e programas para diversas faixas etárias e disponibiliza aos seus utilizadores uma grande 

variedade de informação e de leitura. 

Segundo a dissertação de doutoramento de antropologia de Filomena Paiva 

Silvano, Vizela e Santa Eulalia são localidades caracterizadas pela existência significativa 

de heterogeneidade. São localidades que vivem em simultâneo com o que resta da 

tradição e a modernidade. A existência,  no caso específico da arquitetura, de muito 

edificado tradicional leva a uma mudança necessária, no entanto complexa.  

Ainda de acordo com Filomena Silvano, as sociedades contemporâneas vivem em 

constante evolução e transformação. Essas mudanças podem ser superficiais ou mais 

profundas. 

O objeto de intervenção, como já foi referido anteriormente, encontra-se no 

território de Vizela, mais precisamente na freguesia de Santa Eulalia.  

Filomena Silvano diz que Santa Eulalia e Vizela detêm uma organização de 

espaço regional muito semelhante, principalmente a nível das componentes estruturais do 

espaço. Essa parecença acontece pois as duas localidades reconhecem “o Vale de Vizela 

como um espaço fortemente organizado, de integração social, económica e simbólica…” 

(Silvano, 1994: 413) 

 

“O vale integra uma escala supralocal, que determina, para lá das suas 

especificidades, a posição específica de cada uma das duas localidades. 

É a lógica interna desse espaço global que dá forma a duas 

representações locais que se respondem mutuamente.” (Silvano, 1994: 

414) 
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4 - Organização espacial em forma de paisagem 
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Podemos concluir que é no vale Vizela que surgem as localidades de Vizela e 

Santa Eulália, que por sua vez são separadas pelo rio Vizela (fig. 4). Segundo Filomena 

Silvano, se assumirmos que a cultura é um sistema de valores coletivos influenciados pelo 

lugar, então podemos afirmar que as duas terras partilham da mesma cultura, pelo menos 

no que diz respeito à organização do espaço de conjunto.  

Santa Eulália devido à evolução da sociedade passou de uma economia 

exclusivamente agrária a uma economia mista. Em 1982 a região ainda vivia muito da 

agricultura, mas com os avanços da tecnologia e da indústria a produção agrícola deixou 

de permitir a subsistência das famílias que viviam da terra. Foi então que se viram 

obrigados a procurar a solução de transferência de setor. É importante referir que a prática 

agrícola continuou viva, só que deixará de ser o único meio de sustento. 

 

“(…) Santa Eulália é a localidade que manifesta mais claramente o 

processo de urbanização da região. Ainda rural, mas já claramente 

urbana, ela articula, não sem alguns conflitos, os dois mundos a que 

pertence. O espaço rural envolvente mantém alguma da sua pertinência 

económica, social e simbólica, enquanto o espaço urbano, organizado 

por várias centralidades, se vai constituindo a escalas de representação 

cada vez mais alargadas.” (Silvano, 1994: 419 - 420) 

 

A freguesia de Vizela articula categorias tradicionais com categorias modernas, e 

como tal podemos afirmar que é uma terra com cultura híbrida. Devido à grande relação 

entre a diversidade de géneros de vida e a diversidade espacial, é quase evidente que estes 

dois fatores têm um enorme impacto na transformação do espaço e na vivência da zona.  
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5 - Rio Vizela 

6 - Edífcio das termas 

7 - Cascata de Rompecias 
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O rio Vizela (fig. 5) é um dos muitos afluentes do rio Ave, que se estende ao longo 

do concelho de Vizela banhando as suas cinco freguesias num curso de quarenta 

quilómetros. Inicia-se na Serra da Cabreira entre as freguesias de Aboim e Gontim do 

concelho de Fafe. É produtor de inúmeras paisagens que conferem a Vizela uma riqueza 

paisagista e natural inigualável de onde se destaca o famoso parque das termas.    

 

 

 

 

 

 

O parque das termas (fig. 6) é uma extensa área natural que pertence ao concelho 

de Vizela, que se afirma ao longo de mais de sete hectares e que alberga uma grande 

diversidade de fauna e flora. Plantado pelo floricultor e horticultor José M. Loureiro e 

pelo jardineiro-paisagista Jerónimo M. Costa, detém atualmente a maior área arbórea de 

Vizela.  

 

 

 

 

 

 

As quedas de água (fig. 7) formadas ao longo do rio Vizela contemplam uma 

elevada diversidade vegetacional, o que confere ao lugar um enorme valor natural. É um 

dos locais que traz ao concelho um grande valor turístico, uma vez que permite a 

observação de um ambiente natural e rural muito propício a caminhadas.   
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1.2. Arquitetura do Lugar 

 

“Portugal Continental situa-se na queda ocidental da Meseta ibérica 

para o oceano. O seu território forma um quadrilátero muito regular, 

cortado por muitos cursos de água, e mostra alguns contrastes naturais 

nítidos: assim, a linha do Tejo, dividindo-o em duas zonas de superfícies 

sensivelmente iguais, separa uma região de planícies interiores, a sul, 

que absorvem um litoral hostil e deserto – a região mais despovoada de 

Portugal -, de outra região, a norte, de altos relevos e litorais abertos.”  

(Veiga De Oliveira, 1992: 7) 

 

A arquitetura do lugar a estudar na presente dissertação foca na zona norte do país. 

A divisão da área nortenha portuguesa é bastante visível, sendo a região leste montanhosa 

e planáltica repartida por acentuados vales e longos cursos de água, enquanto a região a 

oeste contém escassos relevos pouco acentuados ao longo do seu desenvolvimento 

banhado pelo oceano preenchido por vales e numerosos rios.  

 

“O oceano, a montanha, o planalto, a planície – eis os elementos 

naturais que, na diversidade do seu composto provincial, e a respeito da 

sua área relativamente reduzida, fazem os contrastes da terra 

portuguesa, que a vegetação acentua, e que, em linhas muito gerais, 

definem três grandes áreas geográfico-culturais, que, pelas suas 

características extremas, designaremos, de acordo com a classificação 

de Orlando Ribeiro: Portugal Atlântico – a Ibéria Húmida – a nordeste; 

Portugal Transmontano – a Ibéria Seca – a nordeste; Portugal 

Mediterrâneo – a Ibéria Árida – a sul.” (Veiga De Oliveira, 1992: 10) 

 

Assim, segundo a repartição proposta por Veiga de Oliveira, consegue-se perceber que 

as características da arquitetura histórica em Portugal, surgem influenciadas pelos elementos 

naturais que alimentam o local, principalmente os de caracter geológico.  
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8 - Arquitetura Tradicional Portuguesa - Celorico de Basto; Carvalho, casa das Lamas 

9 - Arquitetura Tradicional Portuguesa - Celorico de Basto; Carvalho, casa das Lamas 
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1.2.1. Arquitetura Tradicional 

 

“Como reflexo e expressão desta fundamental diversidade regional, e 

pela acção conjunta de múltiplos factores que indicámos – naturais e 

humanos, económico-sociais e estno-históricos (…) – que caracterizam 

e individualizam em casa uma daquelas diferentes aéreas geográfico-

culturais (…) a casa popular (…) apresenta em toda a riqueza da sua 

variedade, já quanto a categorias e tipos gerais estabelecidos a partir do 

seu plano e na concepção orgânica e funcional que o determina, já no 

que respeita a materiais de construção e particularidades deles 

derivadas, e também já quanto a sobrevivências históricas e a 

determinados princípios habitacionais que nelas se patenteiam (…)”  

(Veiga De Oliveira, 1992: 11) 

 

A arquitetura tradicional portuguesa, tal como o nome indica, surge sustentada 

nos princípios da tradição e da individualidade. São estas premissas que permitem 

caracterizar de forma concreta as tipologias construtivas, em função das diferentes áreas 

geográfico-culturais em que o país se divide. 

Falar do conceito de tradição é algo que tem mudado ao longo dos últimos tempos. 

Indissociável do conceito e historicidade, atualmente a sua definição deixou de ter um 

significado absoluto, como lhe foi atribuído no século XX, no modernismo, e passou a 

ser visto como um testemunho continuo de um lugar ou sociedade.  

Nos dias que correm, o conceito de tradição é visto como um conceito global. 

Assume um papel de arquivo e ideias, conhecimentos, princípios e valores que devem ser 

preservados e divulgados como ferramenta de identidade de uma determinada sociedade.  

O individualismo é na sua génese, um conceito político, moral e social, que 

expressa a emancipação de um individuo face a um grupo. Na arquitetura esse 

individualismo aparece como resultado de uma expressão arquitetónica inovadora que 

assume uma identidade própria, passando assim a ser facilmente reconhecida. 
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10 - Arquitetura Tradicional Portuguesa - Braça, Tebosa : Luçar da Venda da Cruz 
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Em Portugal é possível destacar inúmeras variantes desta casa popular, sendo 

todas elas versões especificas de determinadas regiões do país. 

 

“(…) casas térreas e casas de andar, ou casas-torres ; casas-blocos e 

casas de pátio, aberto ou fechado; casas de pedra, granito, xisto ou 

calcário, conforme a natureza dos solos e o costume local, e casas de 

materiais leves, de taipa, adobo ou tijolo – e hoje de cimento e de « blocos 

» –, e de madeira; coberturas de palha, de materiais vegetais em geral, 

de telha, artesanal ou de fábrica, de lajes de pedra, e de uma, duas, três 

ou quatro águas; casas isoladas, no meio das terras ou bordando os 

caminhos, nas áreas de povoamento disperso ou com tendência para a 

disseminação, e casas alinhadas e arruadas umas a seguir às outras nas 

áreas de povoamento concentrado ou nos aglomerados urbanos; etc.”  

(Veiga De Oliveira, 1992: 11) 

 

As particularidades de cada tipo de casa popular variam, evidentemente, de acordo 

com a sua função. A característica que diferencia as várias categorias de casas de lavoura 

é a distribuição e repartição no espaço das diferentes funções que integram a sua 

atividade. 

 

“Demangeon estabelece uma classificação basilar das casas rurais, 

fundada na distinção essencial entre as casas em que todas as 

dependências – de habitação, dos gados, de arrecadações – se situam 

sob o mesmo telhado – a casa-bloco, nas suas variadas formas e modelos 

– e as casas em que a cada um desses sectores compete um edifício 

próprio e independente que se dispõe, a par dos demais, em tomo de um 

recinto central – a casa-pátio –, podendo este ser fechado ou aberto.” 

(Veiga De Oliveira, 1992: 12) 
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12 - Arquitetura Tradicional Portuguesa - Salamonde, Vieira: Cozinha tradicional 

11 - Arquitetura Tradicional Portuguesa - Braça, Tebosa : Cozinha tradicional  
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Na sua generalidade a casa-bloco é construída com materiais que o solo fornece, 

e que provém das necessidades da economia predominante. A localização e orientação da 

construção é estratégica tendo em conta a plantação agrícola.  

A construção em xisto e granito não é tao rica como a construção com outros 

materiais mais moldáveis, como é o exemplo do barro, no entanto no Norte de Portugal o 

material predominante é a pedra.   

A casa-bloco é um tipo de casa campesina nortenha característica da zona de 

Entre-Douro-e-Minho, Trás-os-Montes, Beira Alta e Beira Baixa, região de Coimbra e 

terras saloias nos arredores de Lisboa. 

É um tipo de casa que para além das suas características, materiais e interiores, 

também integra um certo número de anexos específicos e independentes de dimensões 

mais ou menos reduzidas, para o gado e outro tipo de arrumações. Estas construções 

anexas eram normalmente cortes de gado, palheiros, espigueiros e eiras cobertas que 

normalmente eram rodeados por espaços amplos de cultivo. 

 

“A cozinha, que é em regra o maior compartimento da casa, é soalhada, 

lajeada, ou, muitas vezes, total ou parcialmente em terra batida” (Veiga 

De Oliveira, 1992: 289) 

 

Segundo Ernesto Veiga De Oliveira, a cozinha é o momento da casa com maior 

área e, consequentemente, com mais enfâse. Era na cozinha que se recebiam estranhos e 

que se realizava a convivência familiar dos indivíduos que habitassem a casa. Na cozinha 

das casas tradicionais, encontramos sempre uma lareira e um forno, uma vez eram as duas 

peças principais deste compartimento da casa. Estes dois fragmentos da cozinha 

situavam-se num local idêntico em quase todo o norte português. A lareira era 

normalmente assente no chão, por baixo de um banco de pedra, e assumia-se geralmente 

a meio ou a um lado do compartimento. O forno do pão, por sua vez, era colocado do 

lado da lareira levantando-se na junção de duas paredes (fig.11). na construção de fornos 

de pequenas dimensões era utilizado o barro, enquanto para os fornos de maior 

envergadura o material usado eram as abobadas de tijolo, de alternaria ou de xisto miúdo.  
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13 - Espigueiros de granito do Soajo   
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1.2.2. Arquitetura Vernacular  

 

Antes de mais, e de uma maneira genérica, a arquitetura vernacular é caracterizada 

pelo uso de materiais e conhecimentos locais, geralmente sem a supervisão de arquitetos 

profissionais. Os edifícios vernaculares são tipicamente simples e práticos, sendo a 

funcionalidade a principal, ou até mesmo a única, finalidade. Como são feitos com 

métodos tradicionais de construção e construtores locais, são considerados parte da 

cultura regional. Este estilo arquitetónico é um grande exemplo de arquitetura sustentável, 

uma vez que eram somente utilizados materiais locais existentes em abundância.  

Devido à falta de tecnologia, os processos construtivos eram artesanais, o que 

fazia com que os mesmo fossem muito menos invasivos para o meio ambiente. A 

ventilação era natural e maioritariamente passiva. A elevada relação do edifício com a 

envolvente, e a sua natural construção, definiu a arquitetura vernacular como uma das 

mais respeitosas da paisagem. É uma arquitetura que respeita e se adapta ao local de uma 

forma natural e não intencional.  No entanto, para conhecermos a realidade do conceito 

de arquitetura vernacular é necessário estudar diversos autores que abordaram a temática. 

Segundo Jorge Emanuel Pereira Fernandes é legitimo questionar a utilização do 

termo “arquitetura vernacular” uma vez que a maioria das referências bibliográficas, 

principalmente as que dizem espeito à arquitetura vernacular portuguesa, a designam 

como “arquitetura popular”. Com um estudo aprofundado destes dois estilos 

arquitetónicos conseguimos destacar notórias distinções entre ambos.  

Na opinião do autor arquitetura vernacular é um tipo de arquitetura intrínseca a 

um lugar específico, enquanto que arquitetura popular tem mais conexões com o local de 

emigração dos seus proprietários e não com local onde é construída, para a caracterização 

deste conceito o autor apoiou-se no pensamento de João Leão.  

Jorge Emanuel Pereira Fernandes afirma que a arquitetura vernacular é um dos 

conceitos arquitetónicos mais significativos e relevantes da intervenção na paisagem. As 

construções deste tipo de arquitetura caracterizam-se por serem um produto imediato da 

ação do Homem com a natureza, no sentido de ser uma necessidade básica de abrigo para 

o Homem e a necessidade de existir uma harmonia entre o mesmo e a natureza.  
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14 - Diagrama de Behling, triângulos azul e vermelho 
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“Esta arquitetura moldada por múltiplos condicionalismos, que se 

pautam pela otimização dos parcos recursos que as populações 

possuíam, desperta interesse por acrescentar uma relação estreita entre 

o que se define atualmente como os três pilares da sustentabilidade 

(economia, sociedade e ambiente). Nenhum destes fatores era preferido, 

preterido ou ignorado porque as comunidades tinham a noção, por via 

empírica, que o seu bem-estar dependia intrinsecamente do equilíbrio 

entre eles.” (Pereira Fernandes, 2012: 43) 

 

Esta realidade manifesta-se na diferenciação regional através da utilização de 

materiais e técnicas da região em que o edifício surge, adaptando sempre a construção às 

características climáticas do local de construção, à família, à atividade económica 

praticada pela mesma e aos costumes da comunidade, como podemos concluir com a 

citação. 

Encontramos também todas estas características nas bases da sustentabilidade e é 

por esse motivo que atualmente existe a discussão, como já foi referido anteriormente, do 

facto do conceito de arquitetura vernacular ser um conceito de arquitetura sustentável.  

José Maria Amado de Almeida Garrett, na sua dissertação de mestrado, refere que 

o conceito de arquitetura vernacular também pode ser denominado de arquitetura popular, 

contrapondo, de certa forma, com o autor que fora analisado anteriormente, uma vez que 

este esclarece que quando analisados os dois conceitos em separado existem claras 

diferenças. No entanto a fundamentação de José de Almeida Garrett é idêntica à de Jorge 

Emanuel Pereira Fernandes, uma vez que este afirma que o conceito de arquitetura 

vernacular  

 

“(...) remete-nos, de imediato, para algo que é característico de um país, 

de uma nação, de um espaço. É algo que está associado a práticas e 

costumes locais, a uma identidade regional.” (Almeida Garrett, 2020: 29) 

 

O autor procura assim explora a origem do conceito e quais as problemáticas que 

advêm com o surgimento de uma proposta de definição de arquitetura vernacular.  
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“A 9 de novembro de 1964 foi inaugurada a exposição Architecture 

without Architects, A Short Introduction to Non-Pedrigree Architecture, 

patente no Museum of Modern Art de Nova Iorque (MOMA) até 7 de 

fevereiro do ano seguinte. Esta marcou o início do estudo dos edifícios 

vernaculares.”  

(Almeida Garrett, 2020; p. 30) 

 

Segundo José Almeida Garrett foi o arquiteto, escritor, colecionador, professor, 

designer e historiador social Bernard Rudolfsky que alertou para a existência de algumas 

falhas na história da arquitetura, porque o mundo ocidental apenas referenciava algumas 

culturas e edifícios nobres, ainda que a arquitetura que hoje chamamos de vernácula já 

existisse na época, só que era posta de parte. Esta questão despontou um movimento de 

oposição à arquitetura abordada até então, para que um novo conceito arquitetónico, na 

altura ainda desconhecido, fosse explorado. Começam então os estudos sobre a 

arquitetura vernacular. 

 

“Este novo domínio fez demarcar e acentuar a consciência face ao papel 

do arquiteto. A Arquitetura deixa de ser realizada por eruditos, 

defendendo-se as suas fundações em conhecimentos empíricos, que 

passam de geração em geração.” 

(Almeida Garrett, 2020: 31) 

 

O autor afirma que nesta nova arquitetura o arquiteto deixa de ter um papel 

fundamental, porque, como a arquitetura era muito prática e comunitária, esta passara a 

ser idealizada e produzida pelo povo, espelhando a herança de cada comunidade. 

 

  



A REABILITAÇÃO DA QUINTA DA PIA 

| 51 

 

  



A REABILITAÇÃO DA QUINTA DA PIA 

52 | 

  

15 - Espaço público positivo, Sabugal 
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1.2.3. Arquitetura Popular 

 

“A organização espacial é a própria sociedade espacializada” (Moro, 1990: 8) 

quer isto dizer que, a estruturação das casas segue um pensamento lógico de organização 

da vida social dentro um determinado espaço. Desde os primórdios da civilização que se 

procura a correlação entre a organização espacial dos lugares e função das estruturas 

sociais. Um exemplo pragmático disso são, em Portugal, as casas populares, que surgem 

como reflexo da diversidade regional pela ação de diversos fatores, naturais e humanos, 

económico-sociais e etno-históricos. 

 

“A Arquitectura Popular é uma componente essencial e elemento 

definidor da cultura de um povo. Inclui-se neste conceito não apenas a 

Arquitectura no sentido estrito, mas também as suas relações com as 

formas de organização do território, as estruturas de povoamento e de 

organização urbana.” (André, 2016: 3) 

 

A arquitetura popular é um termo difícil de definir na atualidade porque é um 

conceito com uma grande abrangência a nível social. Podemos afirmar, no entanto, que a 

arquitetura popular é um espelho da vivência do povo e por ter uma origem popular 

permite a eternização da memória das tradições e da cultura do lugar e da sociedade.  

A arquitetura portuguesa na segunda metade do séc. XX, apesar de ser uma 

arquitetura que espelha o povo, como tal varia de lugar para lugar, apresenta algumas 

características base que se constituem como elemento comum. A forma como o edifício 

é implantado, a relação que este estabelece com a envolvente e a atenção pela 

singularidade do local são aspetos unanimes na arquitetura popular por um dos principais 

princípios da mesma é o respeito pelo território e pela natureza. Sendo este termo 

arquitetónico maioritariamente utilizado em arquitetura rural, existiam outros aspetos que 

eram sempre tidos em consideração na construção como a utilização do terreno 

envolvente, a topografia envolvente, os ventos dominantes, o movimento do sol, o 

aproveitamento da luz, entre outros valores que eram sempre condicionantes e 

reconhecidos nas obras desta arquitetura.  



A REABILITAÇÃO DA QUINTA DA PIA 

54 | 

   

16 - Capela de Peregrinação de Santa Maria Madalena, Lindoso 
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Sendo a arquitetura popular um espelho da sociedade onde a mesma surge, é 

evidente que varia de lugar para lugar e apesar das notórias semelhanças construtivas, 

existem algumas diferenças.  

De acordo com o estudo feito pelo Colóquio Internacional, de 2013, que abordou 

a temática da Arquitetura Popular, em específico do norte de Portugal, a construção 

apelidada de popular utilizava repetidamente os mesmos materiais. O colmo, a madeira, 

o xisto e o granito, sendo materiais abundantes neste território português eram sempre 

empregues nas construções. Essa utilização repetida de materiais traduz-se numa 

tipologia semelhante que espelha a identidade de uma determinada região geográfica.  

Como características da arquitetura popular temos as formas sóbrias que lhe 

confere uma simplicidade formal, com predominância das linhas retilíneas, preferência 

pela horizontalidade e o uso de materiais locais.  

 

“As construções humanas criam ordem física na nossa paisagem, seja 

ela produzida pelo designer, pelo construtor ou pelo usuário. Contudo e 

apesar do nosso mundo ser dominado pela ordem que nós criamos a 

nossa ideia presente de ordem é obscura. A arquitetura popular é uma 

excelente oportunidade para analisar este conceito de ordem e quais as 

suas propriedades emergentes.” (Guerreiro, M. R., 2016; p. 26) 

 

Segundo Maria Rosália Guerreiro, a arquitetura popular é um ótimo exemplo de 

um tipo de arquitetura que se ergue em harmonia com a paisagem. Afirma também que 

para uma melhor compreensão deste conceito arquitetónico é necessário analisar todas as 

características que o constituem. Apesar da análise das propriedades da arquitetura 

popular sere feita em separado, estas, como é lógico, nunca se manifestam em separado.  

A autora procura, executar o método desenvolvido por Christopher Alexander na 

sua obra “The Nature of the Order” para compreender o conceito arquitetónico popular, 

mais concretamente na cultura ocidental.  

  



A REABILITAÇÃO DA QUINTA DA PIA 

56 | 

O método de compreensão da arquitetura popular de Christopher Alexander 

defende que as características que a definem são os níveis de escala, os centros fortes, os 

limites, a oscilação ou repetição alternada, o espaço positivo, a boa forma, as simetrias 

locais, a interligação profunda e ambígua, o contraste, o gradiente, a rugosidade, o eco, o 

vazio, e por último, a simplicidade e calma interior.  
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17 - Casa dos Vinte e Quatro, Terreiro da Sé, Porto 
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1.3. Património Cultural 

 

“O património cultural pode ser definido como o conjunto de sinais 

materiais - tanto artísticos como simbólicos – transmitidos pelo passado 

a cada cultura e, portanto, a toda a humanidade. Como parte constituinte 

da afirmação e do enriquecimento das identidades culturais, como 

legado que pertence a toda a humanidade, o património cultural confere 

a cada lugar específico as suas características reconhecíveis e é o 

repositório da experiência humana.” (UNESCO, 1989: 4 - 5) 

 

O património, sob o ponto de vista apresentado pela European Heritage Network, 

deve ser visto como um “Conjunto de bens herdados do passado (…)” (Barranha, 2016: 26) 

que permitem a criação de uma herança comum.  

Na génese do conceito de património, existe uma intenção clara da busca pela 

conservação dos bens materiais e imateriais que expressam a identidade de uma 

determinada sociedade.  

 

“Património: é o conjunto das obras do homem nas quais uma 

comunidade reconhece os seus valores específicos e particulares e com 

os quais se identifica. A identificação e a valorização destas obras como 

património é, assim, um processo que implica a selecção de valores.” 

(Carta de Cracóvia, 2000: 5) 

 

A fim de selecionar e determinar se uma dada construção é detentora de carater 

patrimonial, este conceito surge apoiado de uma serie de valores que permitem esclarecer, 

de forma criteriosa a relevância patrimonial de um imóvel.  

O conceito global de património, apresentado pela Carta de Cracóvia de 2000, tem 

por base a determinação dos valores de autenticidade, identidade e integridade do 

património. 
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Contudo, para alem da apresentação dos valores globais do conceito, torna-se 

ainda relevante especificar quais são os tipos de património existentes e qual deles será 

foco de estudo e analise da dissertação.  

O conceito de património ramifica-se em vários outros conceitos mais específicos. 

Existe o conceito de património arquitetónico, património arqueológico, património 

movel e património imaterial. Com foco específico no património arquitetónico, tendo 

por base aquilo que é apresentado pela DGPC, este inclui todo o património construído e 

paisagístico. Isto é, para alem de referenciar todos os elementos contruídos, dá ainda 

importância às questões que englobam aspetos do meio ambiente resultantes da 

intervenção do Homem.  

Como foi referido anteriormente, a DGPC defende que património arquitetónico 

é, não só a arquitetura construída, como também a arquitetura do espaço. Assim, também 

este se torna um recurso fundamental para a identidade coletiva e um fator de distinção e 

valorização territorial, passando assim a dar uma importância acrescida à preservação, 

para que tanto a arquitetura como a sua envolvente perdurem no tempo.  

 

“O património cultural constitui um conjunto de recursos herdados do 

passado que as pessoas identificam, independentemente do regime de 

propriedade dos bens, como reflexo e expressão dos seus valores, 

crenças, saberes e tradições em permanente evolução. Inclui todos os 

aspectos do meio ambiente resultantes da interacção entre as pessoas e 

os lugares, através do tempo.” (Carta de Faro, 2005: 3) 

 

Para alem dos valores referidos anteriormente, quando falamos de património 

cultural, temos de considerar outros valores, como o valor histórico, o arqueológico, o 

artístico, o científico, o técnico e o social. O património arquitetónico é subdividido em 

património arquitetónico geral, como habitação multifamiliar do séc. XX, edifícios 

conventuais e igrejas de misericórdia.  O objetivo primordial da conservação e proteção 

destes conjuntos arquitetónicos vai para além do conceito de património edificado, pois 

deve ser entendido de uma forma integrada e holística, ou seja, tem de ser analisado como 

um todo e não como um elemento isolado.  
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1.3.1. Património Arquitetónico 

 

“O significado do património arquitectónico e a justificação para a sua 

protecção são hoje mais claramente compreendidos. Sabe-se que a 

preservação da continuidade histórica [...] é essencial para manter ou 

criar ambientes que permitam aos indivíduos encontrarem a sua 

identidade e sentirem-se seguros, apesar das rápidas transformações 

sociais.” (Barranha, 2016: 44) 

 

A preservação da arquitetura do passado é essencial, para a continuidade histórica 

e para que, apesar dos acelerados avanços da sociedade, os lugares não percam a sua 

identidade, e para que os indivíduos que habitam esses mesmos lugares nunca deixem de 

se sentir protegidos. 

 

“Identidade cultural: modo através do qual diferentes grupos étnicos, 

sociais, religiosos ou linguísticos se apercebem das respectivas 

diferenças, representadas pelo seu património, pelos seus costumes e 

pelas suas experiências culturais. (…) Diversidade cultural: diferenças 

observadas entre diversos grupos culturais, resultantes das suas 

especificidades étnicas, sociais, religiosas, políticas, económicas ou 

linguísticas.” (Barranha, 2016: 44) 

 

A autora Helena Barranha na sua obra “Património Cultural”, quando aborda os 

valores do conceito apoia-se das citações para dar uma importância acrescida à identidade 

e à diversidade cultural, que na perspetiva da autora são essenciais para a compreensão e 

classificação de bens culturais imoveis.  

No que fiz respeito ao conceito ao nível da arquitetura, os dois valores 

apresentados à priori, são dos mais importantes, uma vez que o património arquitetónico 

tem como principal foco preservar a continuidade histórica. 
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“O conceito actualizado de património arquitectónico já não se refere 

apenas às categorias monumentais clássicas, abarcando uma 

diversidade de elementos, conjuntos e sítios espalhados pelo território, 

que estabelecem inter-relações entre si e com os seus contextos 

paisagísticos e ambientais, urbanos e não urbanos, tornando-se 

indissociável do património imaterial com que se relaciona.”  

(Vieira e Lacerda, 2010: 10) 

 

O conceito de património arquitetónico, atualmente, aborda as questões da inter-

relação entre a obra arquitetónica e o seu contexto paisagístico e ambiental e urbano e não 

urbano, admitimos assim que se torna indissociável do conceito de património imaterial.  
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18 - Quinta da Pia, 1998 
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II - O OBJETO – Passado e Presente 

 

 

2.1. História da Quinta da Pia 

 

É na fronteira entre Vizela e Lousada que se situa a Quinta da Pia, uma herdade 

pertencente à família Spratley da Silva. O terreno das pias fora adquirido em 1950, ano 

mariano, no entanto só começou a ser construído em 1954.  

Com uma área de quase 150 000 m2, de topografia acidentada, o terreno da quinta 

encontra-se dividido por uma estrada nacional. Destaca-se a este da quinta,  nas cotas 

mais altas, um enorme bosque, denominado Monte dos Maragoutos, onde se localiza a 

mina que abastece todo o edificado da herdade. A oeste da quinta, encontramos o portão 

de entrada no terreno que integra as construções, que se localizam nas cotas mais baixas 

da quinta, encontrando o seu limite nos arredores da Ribeira de Sá.  

A entrada principal da herdade é feita pela N207-1, Santa Eulália, dando acesso, 

primeiramente, à casa principal. A casa principal (dos senhorios) de tipologia V6 assume 

uma distribuição feita ao longo de três pisos. Devido à elevada inclinação do terreno, a 

estrada principal da casa é feita a uma cota um pouco mais baixa que o piso social. Vista 

da fachada sul e da oeste, a construção apresenta dois pisos, na perspetiva da fachada este 

já apresenta uma cércea um pouco mais elevada, que é onde se localiza a entrada da casa, 

e por fim vista da fachada norte já contem três pisos, sendo o mais inferior de acesso 

independente uma vez que corresponde à garagem e garrafeira.  

A obra da casa principal foi iniciada no ano de 1954, tendo sido concluída em 

1955 e morada pela primeira vez a 5 de setembro de 1955. As casas de baixo (erguidas 

no conjunto de cotas mais baixas do terreno), que representam os elementos de estudo da 

área de intervenção, começaram igualmente a ser construídas em 1954, no entanto a 

conclusão integral do conjunto datou 1960. Este edificado, contrariamente à casa 

principal, tinha como destinatários os caseiros da quinta. O conjunto de edifícios é 

formado por um espigueiro, por uma eira (construção de dois pisos), uma casa que se 

ergue, parcialmente, em cima de uma adega, e por fim um celeiro.  
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19  - Entrada poente Quinta da Pia, 2006 
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As datas de construção de todas as edificações da não é exata, no entanto, através 

do material construtivo e das técnicas utilizadas concluímos que inicialmente foram 

construídos os elementos de apoio às habitações, sendo eles a casa da lenha e o celeiro. 

Foram edifícios construídos de forma tosca, tendo como material construtivo alvenaria 

de xisto. Posteriormente terá sido construída a casa principal, onde ficavam os senhorios, 

a casa da eira e o espigueiro, que serviam de apoio as plantações de milho. O material 

construtivo utilizado era agora a pedra de granito. Por último, foi construída a casa dos 

caseiros e a adega, pois devido há existência de vinha e de plantações era necessário 

manutenção e acompanhamento permanente, por sua vez o material de construção fora 

igualmente a alvenaria de granito. (fig. 19) 

O materiais utilizados na construção de todos os elementos contruídos da quinta 

tem uma grande particularidade, que lhe confere um valor extremamente vernacular. 

Toda a alvenaria utilizada no exterior das construções, foi retirada da mina, que é parte 

integrante da quinta, sendo posteriormente trabalhadas para oferecem um maior conforto 

e estabilidade à construção. Do que foi possível apurar em conversas com indivíduos da 

região, tanto o projeto como a mão de obra interveniente na construção do edificado, foi 

feita por pessoas que não tinham qualquer tipo de formação, como tal concluímos que o 

tipo de arquitetura da quinta é simples e tradicional sendo requerida a funcionalidade em 

prol da estética. 

No que diz respeito à utilização e organização do terreno da quinta, como tem um 

terreno em socalcos e uma terra extremamente fértil, era logico a plantação de vinha. Para 

além da vinha encontramos diversos campos de cultivo, nomeadamente de milho, e nos 

patamares mais próximos da casa principal da quinta, existem um enorme pomar. É 

possível observar, com uma ocupação um pouco orgânica, a existência de conjuntos com 

diversas arvores de fruto, como laranjeiras. (fig. 20) 

Nas imediações da Ribeira de Sá existe uma vasta zona florestal, que integra 

árvores como eucaliptos, pinheiros e castanheiros, pois são espécies arbóreas típicas desta 

zona.  

Sendo uma área maioritariamente agrícola, a zona sul de Vizela, onde se localiza 

a quinta, é relativamente escassa ao nível dos percursos rodoviários públicos. Como 

podemos observar na (fig. 21) são providenciados apenas os percursos necessários para 

aceder às habitações existentes na Reserva Agrícola Natural. 
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20 - Friso cronológico 

21 - Utilização de solo  área de intervenção e envolvente direta 

22 - Percursos área de intervenção e envolvente direta 
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No que diz respeito ao percurso rodoviário (fig. 21) em propriedade privada, 

realçando mais uma vez a sua utilização agrícola, são visíveis trilhos, maioritariamente 

em terra batida, demarcados no solo que facilitam a circulação entre as diferentes 

construções que integram as quintas.  

O percurso pedonal privado (fig. 21), ao contrário do percurso rodoviário, é pouco 

definido, pois tirando a dificuldade de inclinação do terreno, sendo uma área agrícola as 

pessoas podem circular de forma livre. Os percursos mais a sul dão acesso a pontos que 

são ainda parte integrante da quinta, ainda que se encontrem seu no limite, como a ribeira 

e o moinho. 

O percurso pedonal público (fig. 21) demonstra-nos os dois sentidos de percursos 

da floresta que se encontra a sudeste de Vizela. Sendo um terreno de terra batida não é 

fácil definir trilhos, uma vez que todo o terreno transitável pode ser utilizado como trilho. 
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23 - Quinta da Pia, estado atual objeto de intervenção 
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2.2. O Edificado Existente 

 

É numa das cotas mais baixas do terreno da quinta que surge o objeto prático de 

estudo da dissertação teórica. Esta encontra-se, como já foi referido anteriormente, numa 

área rural de terreno vinhateiro, mas com uma forte e variada envolvente agrícola. 

As construções não integram um conceito de arquitetura clara, no entanto, tudo 

indica que são uma conjugação entre a arquitetura vernacular, popular e tradicional, 

abordadas previamente no capítulo I – O LUGAR. 

As características do edificado que mais refletem a arquitetura local são a 

materialidade, a forma, as técnicas e a forma de construção. 

A entrada na quinta é concretizada a este do terreno e dá primeiramente acesso à 

casa dos donos da herdade. À medida que vamos descendo e percorrendo o terreno 

começamos a avistar as construções que serão alvo de intervenção.  

Na chegada ao conjunto deparamo-nos primeiro com a eira, que apesar de se 

encontrar depois do espigueiro é a primeira construção a surgir, devido à vasta 

aglomeração arbórea. Continuando em direção à cota mais baixa encontramos a casa dos 

caseiros que apresenta duas entradas, uma dá acesso à cozinha, e outra dá acesso à sala 

que se assume como elemento de ligação aos quartos.  

Por baixo da casa dos caseiros erguer-se a adega que tem acesso a oeste fazendo 

assim com que a casa tenha apenas um piso na cota mais alta e dois pisos na cota mais 

baixa. Apesar da lage que serve de teto para a adega e de chão para uma parte da casa ser 

a mesma, a ligação destes dois pisos só pode ser feita pelo exterior. Por último 

encontramos o celeiro, que ao que tudo indica pelo material de construção é o elemento 

mais antigo deste conjunto, pois ao contrário dos restantes, que são construídos em 

granito, este é em xisto.  

No que diz respeito à envolvente, como já foi referido antes, é maioritariamente 

agrícola. Encontramos a norte das estruturas construídas uma plantação de milho que 

depois de colhido é seco no espigueiro e posteriormente armazenado na eira.   

Na cota mais baixa do terreno apresenta-se uma ribeira, ainda parte integrante da 

quinta, denominada Ribeira de Sá que é afluente do Rio Vizela. 
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24 - Casa dos Caseiros e Adega 

25 - Eira e espigueiro 
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É quando caracterizamos a construtividade do edificado, e começamos a elencar 

os materiais e as técnicas com que as construções são feitas, que começa a ser possível a 

integração do objeto de intervenção num tipo de arquitetura. As paredes exteriores são 

feitas com técnicas tradicionais e são em alvenaria de pedra, como já fora referido, uma 

parte em xisto irregular outra em granito emparelhado, ambas as pedras à vista. Podemos 

assinalar como paredes de segurança estrutural as paredes perimetrais e a parede que faz 

a separação entre a cozinha e as restantes partes da casa. As paredes divisórias são em 

tijolo de 11cm, revestidas a reboco, de cor branca. As aberturas para o exterior são 

escassas e maioritariamente voltadas a norte.  

Quando, no capítulo I, foi feita a caracterização aprofundada das três 

possibilidades de conceitos arquitetónicos presentes nos objetos de intervenção, 

chegamos à conclusão de que na arquitetura tradicional as construções eram feitas em 

alvenaria de pedra, em xisto ou granito. É neste momento que começamos a tirar algumas 

conclusões. 

Continuando com a observação e caracterização do edificado, afirmamos que a 

cobertura é em telha em todas as construções e a sua armação é em madeira exposta em 

quase todos os compartimentos do conjunto construído, com exceção da sala e dos quartos 

da casa, onde podemos encontrar um revestimento de teto saia camisa.  

A armação da cobertura é composta por ripas que assentam em contra ripas, que 

vão descarregar o seu peso no frechal, e são apoiadas no pau de fileira. Este por sua vez 

serve também de apoio às pernas que descarregam a sua carga nas linhas. 
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26 - Cozinha Casa dos Caseiros 27 - Fachada sul Celeiro 

28 - Sala de estar Casa dos Caseiros 29 - Parede interior e cobertura Celeiro 
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2.2.1. Condições e Conclusões do Levantamento 

 

A eira é o edifício que teve a intervenção mais recente, tendo sido substituídos os 

vãos em 2010. No que diz respeito à cobertura, tanto as telhas como a armação foram 

recentemente recuperadas, e ao nível das paredes não apresenta qualquer tipo de problema 

visível. 

A casa dos caseiros, na parte que complementa a sala, os quartos e o wc encontra-

se em razoável estado de conservação. O teto em saia camisa apresenta alguma cedência 

que induz à existência de infiltrações pela cobertura, provavelmente provenientes do 

estado de conservação das telhas. No que diz respeito aos vãos, ao nível dos caixilhos a 

madeira encontra-se em bom estado, no entanto das três janelas existentes na casa só uma 

delas ainda apresenta portadas completas. Nas paredes interiores são visíveis inúmeros 

pontos de humidade, que possivelmente provem da falta de isolamento térmico e da falta 

de manutenção da casa. 

Na cozinha, que é ainda parte integrante da casa dos caseiros apesar de assumir 

uma entrada independente, ao contrário das restantes partes integrantes da casa, o telhado 

de duas águas é visível e como tal sobressai o mau estado de conservação das telhas e da 

madeira das agenas o que leva a entrada de água pluvial na divisão, bem como a invasão 

de plantas, como eras e trepadeiras. Podemos então considerar esta divisão como a maior 

patologia da casa principal. 

O celeiro é a construção mais antiga e devido à sua função a mais negligenciada. 

Tendo sido construído em alvenaria de pedra tosca é o que se encontra em pior estado de 

conservação. A cobertura, tanto as agenas como as telhas, ao contrário das restantes 

edificações nunca tivera sido alvo de qualquer tipo de reabilitação. As entradas que se 

encontram na cota mais baixa, que davam acesso aos estábulos encontram-se em mau 

estado de conservação bem como o seu interior. 
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30 - Casa de São Cosme / Carlos Castanheira 
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2.3. Casos de Referência  

 

Caso I - Casa de São Cosme  

 

A casa de São Cosme, é uma moradia localizada em Vila Nova de Famalicão, 

Portugal, que foi alvo de reabilitação, no ano de 2021, com um projeto do arquiteto Carlos 

Castanheira.  

Antes da intervenção, a casa, que se situa num rochedo com vistas deslumbrantes, 

encontrava-se devoluta e degradada há vários anos. A vivenda tinha sido contruída para 

ser a casa dos caseiros, e apresentava uma estrutura mista, de alvenaria e betão. Da 

descrição do arquiteto concluímos que o trabalho de alvenaria que tinha sido feito no 

edificado, apesar da degradação que tinha sofrido ao longo do tempo era de qualidade, ao 

contrário do betão.  

As construções envolventes, que serviam de apoio à atividade agrícola, ao inverso 

da realidade vivida na casa, não se encontravam devolutas, como tal, o seu estado de 

conservação era notoriamente melhor.  

No decorrer do projeto de reabilitação, o arquiteto encontrou como foco de 

complexidade da intervenção, a pendente de terreno acentuada e o facto das construções 

envolventes se distribuírem por patamares. 

O arquiteto Carlos Castanheira teve de imediato a vontade de fazer os quartos no 

piso de baixo, e os espaços comuns no piso cima, pois apesar de ser uma opção pouco 

comum, na visão do criador era a opção mais acertada, uma vez que a casa na fachada da 

entrada principal tinha apenas um piso, no entanto dada a geografia acidentada do local, 

o terreno ia afundando ao longo da casa de onde “nascia” um piso inferior, fazendo com 

que a casa, nas restantes três fachadas, assumisse dois pisos. 

 Segundo a equipe de projeto, as fundações que se encontravam no local, eram 

insuficientes, então foi necessário reinventá-las. Já que iria ser necessário proceder a uma 

escavação, aproveitou-se para baixar um pouco a cota de piso, para dar mais dignidade 

ao pé-direito da casa.  
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31 - Casa de São Cosme 32 - Intervenção na Casa de São Cosme 

33 - Casa de São Cosme 
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Como já foi referido anteriormente, o trabalho de betão apresentava pouca qualidade e 

muita degradação, assim no que diz respeito à laje aligeirada que fazia a separação dos 

dois pisos, foi necessário substituí-la e reforçá-la na integra.  

No decorrer da obra, nomeadamente na fase das demolições, descobriu-se que a 

cobertura, até então desconhecida, apresentava uma estrutura em madeira de eucalipto, 

em ótimo estado, necessitando apenas de pequenas recuperações, como a colocação de 

ferros para melhorar as ligações e garantir uma maior estabilidade à estrutura. Essa 

estrutura assentava nas quatro paredes perimetrias, o que permitiu a reorganização total 

do interior, consoante o programa e a vontade tanto do cliente como do arquiteto. 

  Na fachada havia vestígios de fecho posterior à construção de alguns vãos. Todas 

as aberturas que se encontravam na fachada na altura da intervenção foram utilizadas e 

eram mais do que suficientes para a ventilação de todos os espaços interiores bem como 

para a sua iluminação. No entanto achou-se conveniente reabrir alguns dos vãos 

anteriormente existentes, pois na visão da equipe projetual, as fenestrações, para alem de 

satisfazer as necessidades de iluminação e ventilação, também devem incitar a uma maior 

comunicação do interior com o exterior.  

 No que diz respeito à ampliação foi adicionado um quatro, a suite principal, 

erguendo-se sobre o mesmo um terraço coberto, com ligação direta à zona de convívio. 

É adicionado à volumetria existente um túnel que faz a ligação da cota inferior da casa, 

os quartos, à zona de serviços onde encontramos a lavandaria, oficina e estacionamento, 

interior e exterior. 

O material utilizado na ampliação da zona construída foi maioritariamente a 

madeira. Esta foi utilizada na estrutura, na cobertura, nos tetos, nos pisos e nas 

caixilharias.  

O piso da zona comum, por onde é feita a entrada principal, engloba a sala de 

estar, a sala de jantar, a cozinha, a circulação vertical que dá acesso ao piso inferior, dos 

quartos, e uma pequena casa de banho de serviço. Sendo o local de convívio da casa, 

assume também como o mais amplo, e apresenta um pé-direito agradável com um teto de 

quatro águas.  

Também houve a preocupação de requalificação do espaço envolvente à 

intervenção contruída. Foram desenhados novos percursos, feitos por sua vez com um  
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34 - Axonometria Casa de São Cosme 

35 - Entrada principal Casa de São Cosme (dia) 36 - Entrada principal Casa de São Cosme (noite) 

37 - Implantação antes da intervenção 38 - Implantação depois da intervenção 
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novo material, a calçada. Foram também reorganizados e refeitos os campos de cultivo, 

nomeadamente a eira que se assume em frente aos quartos.  

A equipe de projeto afirma que muita da arquitetura foi feita no local, porque o 

projeto assim o exigia, uma vez que se tratava de uma obra de reabilitação em que um 

dos grandes objetivos era de que no final parecesse que a casa sempre tinha sido assim, 

que não houvesse grandes contrates de materiais e de arquitetura, no entanto que ao 

mesmo tempo fosse alvo de grandes alterações e melhorias.  
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39 - Casa na Ferraria / Enter Arquitectura 
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Caso II - Casa na Ferraria  

 

A casa na Ferraria, localiza-se em Sesimbra, em Portugal. Foi alvo de intervenção 

em 2017 pelo gabinete Enter Arquitectura.  

É uma casa com 446 m2, que contou na elaboração do seu projeto de reabilitação 

com o arquiteto Alexandre de Campos Godinho, a arquiteta Joana Ferreira, o arquiteto 

José Maria dos Santos, a arquiteta Catarina Martins, a arquiteta Mafalda Girão, a arquiteta 

Sofia Sampaio e o arquiteto Ricardo Francisco, contratados pela Herdade da Ferraria. 

Quando a equipe de projeto procede à caracterização do objeto de intervenção, 

salientam logo que o local de intervenção tem uma história ligada à exploração agrícola 

variada, sendo o seu grande centro a produção de frutos vermelhos. A reabilitação 

acontecerá na casa servia de apoio à exploração agrícola da Herdade Ferraria. 

A casa na sua preexistência era um edifício de planta retangular, com uma 

tipologia pertencente à arquitetura vernacular, que contava com um piso térreo de nível e 

um piso superior onde acontecia a entrada.  

A reabilitação do edificado passou pela manutenção do armazém agrícola e de 

elementos como a estrutura da cobertura de madeira e o pavimento do segundo piso, a 

preservação da divisão interior, definindo posteriormente, através da modelação do 

terreno, a sua divisão em dois níveis. O piso superior onde acontece a entrada, com 

elevação do terreno em relação à cota preexistente, onde se contemplam as zonas de 

convívio, e o piso inferior, que matem a cota existente, onde acontecem as áreas privadas, 

como os quartos, onde a modelação do terreno assume um caráter cénico realçando o 

carater privado desta zona do edifício.  

Com a intervenção a zona social da casa passa a usufruir da vivencia da herdade, 

enquanto a parte privada vive exclusivamente para a paisagem florestal. Esta divisão visa 

o aproveitamento na sua totalidade de cada um destes espaços distintos.  

Na escolha dos materiais e das técnicas adotadas no projeto, houve uma 

preocupação acrescida, para que estas opções não retirassem a identidade histórica do 

edifício. A estratégia passou, como já foi referido anteriormente, pela recuperação da 

estrutura de madeira da cobertura e dos pavimentos. Como maior parte das reabilitações  
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40 - Intervenção interior 41 - Intervenção exterior 42 - Casa na Ferraria 

43 - Vista aérea intervenção Casa na Ferraria 

44 - Fachada Sul 45 - Fachada Norte 
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em edifícios antigos, um dos grandes objetivos é integração de conforto à preexistência, 

e com esse fim em mente, a escolha de elementos como as caixilharias foi criteriosa, a 

partir do momento em que são elementos impactantes no exterior do edificado, houve a 

preocupação de que estes não se evidenciarem como elementos modernos numa 

edificação deste carácter. 

Por fim, para garantir a eficiência energética do edificado, foi utilizado na 

intervenção, isolamento de cortiça de base natural e reciclável. Optou-se também pela 

colocação de painéis solares, ainda que colocados de forma que não fossem visíveis na 

volumetria da construção.  
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Caso III - Celeiro Redhill  

 

O projeto do “Celeiro de Redhill” foi um edifício que o gabinete de arquitetura 

TYPE recuperou, no ano de 2020, com o propósito de o tornar numa casa familiar rural 

sustentável e contemporânea. A construção localiza-se em Devon, no Reino Unido, e tem 

como material primordial a pedra, no entanto antes de intervenção encontrava-se em 

estado ruína. A intervenção acontece, como foi referido a priori, num celeiro de 199 m², 

que é parte integrante de um terreno com 10 hectares de campos verdes.  

A requalificação visa a transformação de um lugar isolado, numa preciosidade 

agrícola, que será o centro de uma pequena propriedade ecológica. O projeto inclui 

também um novo desenho da envolvente com a criação de uma horta, um pomar, prados 

de flores silvestres, zonas florestais, bosques e matagais.  

O gabinete de arquitetura detém um enorme interesse na arquitetura ecológica, 

fazer assim da obra, também uma construção de baixo consumo energético, 

salvaguardando ainda a importância da natureza, voltando a arquitetura para a envolvente 

e implementando técnicas tradicionais. 

Em 1810, ano de construção do celeiro, a sua função era servir de debulha e 

estábulo, em prol de uma sociedade agrícola. Com os anos de inutilização, esse edifício 

como tinha sido concebi começara a desaparecer, acabando sem cobertura e com as 

paredes de pedra cobertas de vegetação, retrato do que era agora uma ruína.  

A equipe de arquitetos afirma que a sua estratégia de intervenção passava pela 

preservação da identidade do edifício original, como tal, ao invés de o reconverter, iria 

ser optada por uma estratégia de reabilitação, devolvendo ao celeiro as suas características 

originais, e criando uma nova casa dentro dele. O projeto iria assim reabilitar as fachadas 

originais. 

As aberturas preexistentes recuadas, devido à espessura monumental das paredes 

de pedra perimetrais, permitiam a entrada de luz, e a opção de colocação das portas 

pivotantes permitiram que as imensas aberturas destinadas à passagem de gado, 

permanecessem intactas.  
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47 - Intervenção interior 48 - Intervenção interior 

49 - Vista axonométrica 
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A cobertura simples, com chapas de alumínio de perfil ondulado e beiral sem 

calha, pois eram detalhes e materiais típicos da arquitetura agrícola. 

O novo pavimento de madeira é suportado pelas colunas internas do celeiro bem 

como estrutura da cobertura. 

Um aspeto interessante da cobertura e delícias do telhado que é mais alta do que 

o comum, graças a utilização de conexões de madeira e aço de pequeno diâmetro, o que 

enfatiza a altura, a forma e a escala do espaço. 

O programa que engloba os quartos, a casa de banho e a cozinha, encontra-se no 

piso térreo, enquanto no piso superior se assume um exemplo iluminado espaço de 

convívio e relaxamento, conferindo-lhe assim a categoria de principal espaço social da 

casa. 

Por fim as divisórias dentro do espaço comum revestidas a sicômoro inglês, 

complementam os espaços mais descritos como a casa de banho social e escritório. 

Segunda a equipa que trabalhou na reabilitação, o projeto foca em diversas escalas, desde 

organização da envolvente, até a resolução dos menores em caixas, para que fosse 

possível relacionar de forma harmoniosa as técnicas tradicionais com o artesanato 

contemporâneo.   
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III - O PROJETO – FUTURO  

 

 

3.1. Reflexões Prévias do Projeto  

 

Sabemos à partida que o projeto passará pela reabilitação do objeto de 

intervenção. Nesse sentido, o presente capítulo pretende expor e caracterizar o tipo de 

arquitetura existente na construção, bem como o sistema construtivo e os materiais 

utilizados atualmente na mesma, e estudar qual a melhor forma de reabilitação, sem lhes 

retirar a sua identidade histórica, uma vez que esse é um dos principais objetivos de 

intervenção. 

Para uma análise e um estudo mais consolidados e credíveis, no presente capítulo, 

serão enunciadas e caracterizadas as diversas formas de intervenção no edificado 

existente, em particular a reabilitação, que no decorrer da análise se concluiu ser o 

caminho de intervenção mais indicado. Esse estudo será baseado na obra “Reabilitação 

de Edifícios Antigos – Patologias e tecnologias de intervenção” de João Appleton. 

 

3.1.1. Generalidades  

 

“A intervenção em edifícios antigos pode realizar-se a diversos níveis, 

consoante os prossupostos que a impõem e condicionam.” 

 (REA, 2003: 143) 

 

Entre os variados tipos de intervenção no edificado antigo destacamos a 

manutenção, a conservação, a reparação, a reconstrução, e a reabilitação. Segundo o 

trabalho de final de mestrado de Inês Filipa Nunes Sousa sobre “Princípios da 

Reabilitação de Edifícios”, a autora afirma que manutenção é exercida por pequenas 

obras necessárias para que o edifício garanta a sua funcionalidade e integridade. Este tipo 

de intervenção visa reduzir o ritmo de degradação de uma construção.  
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“A manutenção é a prática de acções periódicas, para o que o edifício 

não perca o funcionamento das suas instalações e equipamentos, 

preservando assim, a sua funcionalidade e integridade.”  

(PRE, 2016: 7) 

 

De acordo com a Carta de Burra de 1980 “(...) o termo manutenção designará a 

proteção continua da substância, do conteúdo e do entorno de um bem (...)” o que segundo 

Inês Sousa reflete a necessidade de realizar obras constantes à manutenção da segurança, 

salubridade e arranjo estético do edifício.  Ainda em concordância com a autora a 

conservação é o conjunto de ações desempenhadas para evitar a deterioração de um bem 

cultural.  

 

“Conservação: é o conjunto das atitudes de uma comunidade que 

contribuem para perpetuar o património e os seus monumentos. A 

conservação do património construído é realizada, quer no respeito pelo 

significado da sua identidade, quer no reconhecimento dos valores que 

lhe estão associados.” (Carta de Cracóvia, 2000: 6) 

 

 Segundo o Decreto-lei n.º 26/2010 de 30 de Março, “as edificações devem ser 

objeto de obras de conservação pelo menos uma vez em cada período de oito anos, (…)” 

quer isto dizer que a cada oito anos o edificado deve ser submetido a obras de restauro, 

para que a sua identidade seja sempre preservada mesmo com a degradação do tempo a 

que as construções estão expostas. “A conservação é a prática de preservar, para que os 

elementos preexistentes permaneçam, retardando a sua degradação.” (PRE, 2016: 7) 

No que diz respeito à reconstrução, a autora enfatiza esta pode ser exercida, mas 

em partes muito limitadas de edifícios com significado arquitetónico com necessidade de 

fundamentação irrefutável, que será sujeita a aprovação.   

 

“Devem ser evitadas reconstruções de partes significativas de um 

edifício, baseadas no que os responsáveis julgam ser o seu “verdadeiro 

estilo” (…) A reconstrução total de um edifício, que tenha sido destruído 

por um conflito armado ou por uma catástrofe natural, só é aceitável se 
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existirem motivos sociais ou culturais excepcionais, que estejam 

relacionados com a própria identidade da comunidade local.” 

 (Carta de Cracóvia, 2000: 6) 

 

A reconstrução é normalmente exercida como ação preservadora do património 

tendo em consideração a identidade histórica do mesmo. Esta técnica de intervenção em 

preexistências assume no entanto, “ (…) que algo reconstituído nunca será o original mas 

similar a este, enquadrando-se a reconstrução na teoria do restauro.” (PRE, 2016: 8) 

O restauro é uma técnica normalmente exercida nas intervenções em elementos 

de valor patrimonial, tem como base alguns princípios da conservação, fundamentando-

se num detalhado estudo prévio do objeto, com fim de que a intervenção no mesmo seja 

o mais fiel ao original possível.  

 

“Restauro: é uma intervenção dirigida sobre um bem patrimonial, cujo 

objectivo é a conservação, da sua autenticidade e a sua posterior 

apropriação pela comunidade. (…) Projecto de restauro: o projecto, 

resultante das opções de conservação, é o processo específico através do 

qual a conservação do património construído e da paisagem são 

realizados com sucesso.” (Carta de Cracóvia, 2000: 6) 

 

O RJRU define restauro como uma ação da conservação, onde a solução pode ser 

extremamente complexa, uma vez que é necessário um estudo aprofundado dos materiais 

tradicionais ou novos, das estruturas, da envolvente geográfica e dimensional, bem como 

da identificação dos significados histórico, artístico e sociocultural do lugar e do objeto. 
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51 - Proposta de intervenção, planta cota 56 e cortes 
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3.1.2. Reabilitação 

 

A reabilitação é um tipo de intervenção num edifício existente que para alem de 

reparar anomalias existentes no edificado, também lhe confere um reforço e uma melhoria 

de determinados aspetos da construção, ou por vezes da construção como um todo.  

Quando falamos em reabilitação, assume-se a intervenção em algo muito ou pouco 

antigo. Esta intervenção, normalmente, tem como objetivo responder à 

 

“(…) necessidades acrescidas de saúde e conforto segundo padrões e 

exigências mais modernas, (…) A reabilitação dos edifícios prossupõe 

assim, qualquer que seja a razão que lhe esta subjacente, que para alem 

da resolução das anomalias construtivas, existe ainda a intenção de 

melhorar o desempenho local ou geral do edifício sendo, portanto, um 

conjunto de operações destinadas a aumentar os níveis de qualidade do 

edifício, (…)”  (Appleton, 2003: 144) 

 

Quando falamos de intervenção em património arquitetónico, é importante ter 

consciência que haverá sempre transformação. Essa transformação passa muitas vezes 

por pequenas alterações na preexistência com o objetivo de aumentar o conforto do 

edificado e responder às necessidades atuais. A alteração de uso da construção existente 

é uma prática comum, principalmente quando falamos de edificado rural. Quando, na 

reabilitação, existe o objetivo de transição de uso do espaço (que é o que acontece com o 

caso prático) é necessário uma análise previa cuidada, que comprove essa possibilidade, 

pois nem sempre é compatível essa mudança. 

 

“Apenas através da comunicação entre sabedoria tradicional e os 

padrões contemporâneos numa sinergia que incorpora tecnologias 

activas e passivas, a arquitectura pode fornecer respostas sustentáveis 

para questões legítimas.” (Kerez, 2007: 96) 
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52 - Proposta de intervenção, planta cota 58 e cortes  
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Na construção de edifícios novos e até na própria reabilitação apoia-se de valores 

arquitetónicos patrimoniais, locais e tradicionais, tentando alcançar, através da utilização 

de técnicas e materiais do passado a par com as do presente uma harmonia construtiva 

que satisfaça as necessidades formais e funcionais desejadas.  

De acordo com Inês Filipa Nunes Sousa, a reabilitação consiste no ato de devolver 

as características técnicas e funcionais que existiam no edificado, adicionando, sempre 

que possível de forma pouco invasiva, condições de conforto e habitabilidade à 

construção, reutilizando, ainda assim, materiais e componentes existentes anteriormente 

no local. A autora Inês Sousa fundamenta a sua opinião com base na Carta de Lisboa de 

1995 e no RJRU, que definem reabilitação como uma intervenção que visa a recuperação 

e a reintegração física de uma construção resolvendo os problemas construtivos, 

funcionais, de higiene e de segurança decorrentes da degradação do imóvel, e como sendo 

uma forma de intervenção que se destina a adicionar ao edifício características de 

desempenho e de segurança funcional, estrutural e construtiva, respetivamente.  
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53 - Proposta de intervenção, planta cota 60 e cortes 
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3.2. Princípios e Objetivos de Intervenção 

 

Depois de analisadas as técnicas de intervenção em preexistências, e de ser ter 

chegado à conclusão de que a opção a adotar seria a reabilitação, rapidamente se passou 

para a analise do objeto numa vertente projetual, e não caracterizadora, como tinha vindo 

a ser até aqui.  

Em conversa com o cliente, chegou-se à conclusão de que o foco de intervenção 

construtiva seria apenas o conjunto das casas de baixo (a eira, o espigueiro, o celeiro, a 

casa e a adega), no entanto a requalificação dos percursos e a reorganização dos campos 

envolventes era também necessária.  

Um dos principais objetivos de um projeto de arquitetura é conseguir dar resposta 

às necessidades e às vontades do cliente, e apesar do conjunto de construções apresentar 

diversos usos, a encomenda do cliente leva a intervenção para uma função estritamente 

habitacional. O programa requerido pelo cliente consiste então em: 

 habitação unifamiliar de caráter contemporâneo; 

 o cliente referiu o facto de, na casa de cima, a sala de jantar ser a zona mais 

utilizada pela família, e como tal há a vontade de fazer deste espaço o mais digno 

da casa; 

 a sala, apesar da família ter muitos membros não precisa de ser muito ampla, no 

entanto era conveniente um espaço onde se pudessem reunir e jogar jogos; 

 não existe preocupação de privacidade dos espaços sociais, mas existe uma 

enorme vontade de que os mesmo tirem o máximo partido da envolvente verde, 

sempre que possível;  

 a cozinha deverá integrar os espaços de serviços, como a lavandaria e a dispensa, 

mas com alguma separação física;  

 ainda na zona comum, de preferência na entrada deverá existir um pequeno espaço 

de bengaleiro e uma casa de banho de apoio aos compartimentos comuns; 

 sendo uma família numerosa o projeto deve integrar oito quartos, com no mínimo 

quatro suites; 

 no exterior o cliente apenas referiu a vontade de integrar uma piscina, um 

estacionamento exterior, uma área de serviços e uma área de arrumos. 
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54 - Corte construtivo proposta de intervenção 
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Depois de uma análise cuidada do programa, e posteriormente a uma reflecção de 

possibilidade de projeto chegou-se à conclusão de que o conceito da reabilitação e os 

princípios de intervenção assentariam muito na vontade, tanto do cliente como do 

arquiteto, de preservar a arquitetura existente no local, alterando, no entanto, alguns usos, 

que hoje já são necessários com foco na dinamização da área.  

O projeto visa então a introdução de conforto contemporâneo no objeto de 

intervenção, respondendo assim às necessidades da sociedade atual, tendo sempre o 

cuidado de que as opções tomadas no projeto não transmitissem um carácter moderno, 

para que a intervenção feita na preexistência não retirasse a identidade e o valor histórico 

ao edificado. 

O grande desafio que agora se impõe, é a transformação dos objetivos 

programáticos, em espaços reais e adaptados à preexistência, criando uma harmonia entre 

a memória da construção, a intervenção e a envolvente do lugar. Os diálogos e as reuniões 

com o cliente, foram fundamentais para o desenvolvimento do projeto, tanto ao nível do 

entendimento do lugar como do próprio objeto, com a finalidade de adaptar o programa 

pretendido ao cliente e simultaneamente ao lugar.  

Por fim começa a ser elaborada uma proposta de intervenção, com um estudo da 

região onde se localiza a quinta, bem como das possibilidades de tipologia arquitetónica 

presente nas construções. O projeto, como é habitual, sofreu inúmeros avanços e recuos, 

sempre tendo em vista uma proposta que preservasse o máximo possível o traçado 

original da casa, bem como os seus elementos identificadores, ajustando, ainda assim, os 

espaços às necessidades do cliente.  
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55 - Proposta de intervenção envolvente 
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3.3. Proposta de Intervenção 

 

“O passado também pertence ao presente e não pode dele ser separado” 

(Távora, 1993: 34) 

    

A proposta de intervenção passou, numa primeira fase, pela análise do programa 

base, e de que forma seria possível a sua integração na preexistência.  

O processo de reabilitação seguiu uma lógica geral, assim, no que diz respeito à 

materialidade, primeiramente, foram tomadas algumas opções para todo o conjunto 

arquitetónico.  

Nas paredes exteriores respeitaram-se os materiais existentes (a pedra de granito 

e xisto), numa lógica intencional de preservação da identidade arquitetónica do lugar.  

No que diz respeito às coberturas, tanto as que apresentam uma estrutura em 

madeira (eira e celeiro) como as que assumem revestimento de teto saia camisa (zona 

poente da casa), lógica é de restauro da madeira e introdução de conforto térmico, através 

da colocação de um isolamento térmico em todos os telhados.  

Na escolha de elementos como as caixilharias, o objetivo era aumentar o conforto 

térmico do interior das construções, uma vez que as existentes não exerciam o isolamento 

necessário.  Existia, no entanto, a preocupação de que esta alteração não sobressaísse em 

relação à preexistência. A solução projetual, para essa inquietação passou então pela 

camuflagem destas novas caixilharias, com as portadas em madeira restauradas, sempre 

que possível, e quando, pela alteração do vão, houvesse necessidade de substituição das 

mesmas, estas seguiriam a lógica de desenho das existentes no local.  

Por fim as paredes interiores serão todas rebocadas, com argamassa hidrófugas, 

com acabamento pintado a cor branca. No que diz respeito aos pavimentos, estes serão, 

nos pisos térreos, revestidos a cimento afagado. Já os restantes pavimentos, serão 

reabilitadas as estruturas de lajes existentes e aplicar-se-á a mesma opção de revestimento, 

a cimento afagado.  
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56 - 3D Fachada Sul 

57 - 3D Interior sala de jantar 
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Em seguida o foco incidiu numa visão mais focada para cada edifício do objeto 

de intervenção.  

Durante o processo de introdução do programa na volumetria original do objeto 

de intervenção, concluiu-se que seria necessário a criação de um novo corpo que fizesse 

a união da casa com o piso térreo da eira, para uma melhor composição dos espaços. 

Surge então o primeiro grande desafio com a questão da inclusão de um volume que, 

apesar de alterar a volumetria existente, não afetasse a leitura e a identidade da 

preexistência, e em simultâneo não contrastasse com a mesma. Uma vez que existia a 

vontade por parte do cliente do cliente, como fora referido nos objetivos de intervenção, 

que houvesse comunicação e harmonia do interior do edificado com a natureza 

envolvente, e em resposta à preocupação da integração desta ampliação, a fachada sul é 

praticamente transparente, sendo revestida com grandes vãos interrompidos por uma 

métrica sistemática de pilares de madeira. O objetivo da utilização do vidro na fachada 

sul da casa é a sua desmaterialização que ao mesmo tempo é aliada à sensação de trazer 

a natureza para dentro de casa. 

Como resultado desse acrescento ao conjunto de edificado, a proposta passa a ter 

apenas três volumetrias (o espigueiro, a casa e o celeiro), onde serão integrados todos os 

espaços que constituem o programa. A entrada principal acontece a norte da ampliação. 

Neste piso a organização interior altera quase por completo, sendo necessária a demolição 

de algumas paredes que se encontravam anteriormente no local, e retiradas todas as 

portadas existentes nos vãos da fachada sul da eira, dando lugar agora a passagens de 

acesso à zona ampliada. incluindo nessa cota ainda as zonas sociais, como a sala de estar, 

a sala de jantar, a cozinha, o bengaleiro e a casa de banho social, a na ala oeste, numa cota 

ligeiramente superior, duas suites.  

No espigueiro, que ainda surge ao mesmo nível do piso da entrada, apenas será 

alterada a cota de soleira, não necessitando da introdução de qualquer tipo de reforço 

térmico do interior, uma vez que será destinado a uma área de serviços exterior.  

O piso superior da eira, que apenas tem acesso pelo exterior, adota uma subida de 

pé direito, utilizando, nessa alteração, o xisto como material construtivo, numa lógica de 

diferenciar o existente da intervenção, continuando ainda assim com a lógica dos 

materiais usados na preexistência do conjunto arquitetónico. A organização do espaço 

mantém-se igual, assumindo-se um espaço amplo, que se destina a uma sala de jogos.  
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58 - 3D pérgola 

59 - 3D Vista entrada poente 
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A poente do conjunto, no piso inferior à casa, onde se erguia anteriormente a 

adega, a porta de entrada será substituída por duas entradas independentes, de por sua vez 

dão acesso direto a duas suites.  

Por fim deparamo-nos com o celeiro, que antes da intervenção tinha os seus vãos 

de acesso a norte, no entanto com a reabilitação essas portas são encerradas, e o acesso 

ao interior passa a ser feito pela fachada sul. Este volume integra no seu interior, duas 

suites com acessos independestes, e por fim uma camarata com casa de banho comum.  

   Ainda tendo em conta a lógica de preservação do terreno envolvente e de criar 

uma relação entre o edificado e a natureza , foi projetado um passadiço que se prolonga 

por toda a fachada sul, do anterior celeiro, para que o acesso aos quartos não necessitasse 

da  alteração das cotas do terreno e, ainda nesse mesmo passadiço a conceção de um 

miradouro de contemplação do ribeiro, a poente. 
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CONCLUSÃO 

 

Todo o processo desenvolvido na presente dissertação tem como objetivo 

primordial o desenvolvimento e a maturação da intervenção arquitetónica que foi o mote 

de estudo do trabalho de conclusão de mestrado.  

Tendo sempre em vista a resolução das questões que foram colocadas 

inicialmente, foi necessário aprofundar temas e conceitos, abordados à priori, com valor 

científico, para que fosse possível tirar conclusões cedíveis a adotar na intervenção da 

Quinta da Pia.  

Como ponto de partida foi necessário aprofundar o conhecimento a cerca de 

Vizela e Santa Eulália, lugar onde se localiza o objeto de intervenção. O estudo do local 

como centro geográfico, o conhecimento da sua história, da sua evolução, do seu 

património, e sobre tudo da sua arquitetura, contribuíram para o segundo momento de 

pesquisa fosse o mais assertivo possível.   

Para dar resposta então ao objetivo de intervenção levantado no início do trabalho, 

a investigação do lugar, levou-nos num segundo momento, a abordar os conceitos de 

arquitetura tradicional, vernacular e popular, quais os seus pontos caracterizadores e quais 

os princípios que diferenciavam estas tipologias arquitetónicas. O conhecimento e 

reflexão destes conceitos de arquitetura, permitiu-nos concluir, numa outra fase, qual dos 

conceitos, ou até mais do que um, se aplicam na preexistência do conjunto arquitetónico 

de intervenção.  

Em seguida foi necessário o esclarecimento do conceito de património, em 

particular património arquitetónico, para no seguimento da análise dos valores do 

edificado, concluir se este representa ou não um conjunto com valor patrimonial. Dessa 

investigação foi retirada a ilação de que, apesar do edificado não conter valores 

específicos reconhecidos pela comunidade, é detentor de um enorme valor paisagístico, 

pela organização e integração do edificado no lugar, o que lhe confere valor patrimonial 

emocional e de memória.  

Posteriormente ao estudo tanto dos conceitos de arquitetura existentes no local e 

como dos conceitos de património, passou-se à análise do edificado existente, das suas 

características, do seu estado de conservação e inclusive da sua história. Dessa pesquisa  
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foi possível concluir que a tipologia arquitetónica presente nas construções é 

maioritariamente a arquitetura tradicional, sendo possível afirmar também a existência de 

algumas influências da arquitetura vernacular, como por exemplo na particularidade da 

origem dos materiais utilizados.  

É com esta conclusão, que concluímos estar aptos a intervir no edificado, 

esclarecendo à partida que essa intervenção passaria por uma reabilitação, salvo em 

elementos específicos, que seriam restaurados. Com muitos avanços e recuos, como é 

habitual no mundo da arquitetura, foram sendo estudadas várias hipóteses projetuais, 

tendo sempre a preocupação de envolver o cliente em todas as fases de desenvolvimento 

do projeto.  

Assim, fruto do estudo das várias vertentes do passado, do presente e do futuro do 

lugar, foi possível chegar ao produto final do projeto de reabilitação da Quinta da Pia. O 

processo arquitetónico, foi a ferramenta para o desenvolvimento tanto de documentos que 

expõe a história do lugar, como do estudo da arquitetura das Pias, e por sua vez, de uma 

possibilidade de intervenção nas mesmas.  

Em suma, o presente trabalho, foi fundamental para o desenvolvimento da minha 

formação teórica e prática, pois para além de ter sido um mote de investigação e de 

compreensão de novos conceitos arquitetónicos, permitiu-me conhecer melhor a história 

da quinta da minha família e o valores que a mesma integra. O facto de ter produzido um 

projeto para um cliente real, com um programa escolhido e adaptado ao mesmo, foi 

desafiante e enriquecedor. A dissertação impulsionou também o conhecimento da 

arquitetura do passado, e qual a forma mais assertiva de intervenção na mesma, sem a 

desvirtuar. Por fim, o desenvolvimento da proposta projetual enfatizou, uma vez mais, a 

importância dos conceitos conceptuais do projeto, dos esquilos, das conversas e das 

maquetes, para que no final tenham sido testadas muitas soluções, que por sua vez vai 

conferir à escolha final uma credibilidade acrescida.  
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60 - Desenho de Levantamento 



A REABILITAÇÃO DA QUINTA DA PIA 

| 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

61 - Desenho de levantamento 
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63 - Desenho de levantamento 
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  64 - Correções Levantamento 
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66 - Correções levantamento 



A REABILITAÇÃO DA QUINTA DA PIA 

| 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

  

67 - Correções levantamento 
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68 - Correções levantamento 
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69 - Correções levantamento 
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71 - Maquete construtiva proposta de intervenção 
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72 - Maquete proposta, vista passadiço 
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73 - Maquete intervenção, vista aérea 

74 - Maquete intervenção, vista sul passadiço 
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75 - Maquete estudo volumétrico proposta 
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76 - 3D Entrada principal casa 

77 - 3D Vista aérea proposta de intervenção 
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78 - Diário Bisavó Regina sobre a Quinta da Pia 
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91 - Fachada poente Casa dos Caseiros, 2000 
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