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"É a terra das açoteias. Mas eu 

suspeitava tratar-se daquelas frases de 

propaganda que só são verdade nas 

capas das revistas e nos cartazes 

turísticos: cousas que há muito tempo 

aconteceram e que continuamos a 

repetir. Subi ao campanário da matriz e 

o que vi assombrou-me: toda, mas toda 

a povoação está coberta de terraços 

brancos. Não é artifício de arquitectos 

nem pingarelho a atrair turistas: é a 

realidade da arquitectura local. E isso 

dá-me que pensar: em que modelo se 

inspira, donde vem a maneira branca e 

solar de fazer a casa? De qualquer 

modo um núcleo cujo pitoresco e 

originalidade não têm paralelo em todo 

o Algarve." (Saraiva, Soares, 1996, p. 

238) 

 

SARAIVA, José Hermano; SOARES, Mário (1996) – 

Portugal visto do céu. Lisboa : BCI-Banco de 

Comércio e Indústria. 





APRESENTAÇÃO 

 

 

A origem da cobertura em terraço na Arquitectura Vernacular Portuguesa 

 

Filipa Mariana Franco de Sousa 

 

A presente dissertação aborda as origens da cobertura em terraço enquanto elemento 

característico da arquitectura vernacular algarvia. Pretendemos também estudar a 

relevância e perceber a coerência do seu uso enquanto tipologia construtiva na 

arquitectura modernista portuguesa. 

Este trabalho teve, enquanto Objecto, o enquadramento da cobertura plana 

(conhecida por açoteia) no contexto da cidade de Olhão. Foi então de extrema 

importância uma análise histórica a esta antiga vila, para o entendimento daquela 

arquitectura tão particular naquela zona algarvia.  

Posteriormente, falaremos sobre o projecto modernista do arquitecto Carlos Ramos 

realizado nos anos trinta, onde a cobertura em terraço é inserida na tipologia 

construtiva por ele projectada que legitimamente adopta essa tipologia construtiva na 

sua arquitectura modernista. Lembraremos, por outro, que Le Corbusier, no 

modernismo centro europeu, adoptou o modelo baseado numas habitações argelinas, 

que empregou também, como um dos seus cinco princípios baseados nesta 

arquitectura, a “cobertura em terraço” – “Toit terrace”. Porém o conjunto modernista 

Bairro Municipal de Olhão, projectado pelo arquitecto Carlos Chambers Ramos, 

baseado no Movimento Moderno e na arquitectura da cidade de Olhão, foi melhor 

legitimado que o de Le Corbusier, por, precisamente, sustentar-se no que observamos 

em Olhão, na relação mais profunda e intrínseca com a verdadeira dimensão humana, 

social e cultural da arquitectura vernacular portuguesa. 

 

Palavras-chave: Açoteia, arquitectura modernista, coerência tipológica, referências 

culturais. 

 



 

 

 

 



PRESENTATION 

 

 

The origin of the roof terrace in the Portuguese Vernacular Architecture 

 

Filipa Mariana Franco de Sousa 

 

The present dissertation is about the origins of the roof terrace as a feature of the 

Algarve vernacular architecture. We also intend to study the relevance and understand 

the coherence of its use as a constructive type in the Portuguese modernist 

architecture. 

This work had as goal the framing of the roof terrace (known as açoteia) in the context 

of the city of Olhão. It was extremely important to undertake a historical analysis of this 

ancient village in order to understand the particular architecture of that region of 

Algarve. 

Afterwards we shall talk about architect Carlos Ramos modernist project in the thirty’s, 

where the roof terrace feature is inserted in the constructive type developed by him, 

which legitimately adopts in its modernist architecture. We shall remember, on the 

other side, that Le Corbusier, in the modernist architecture, adopted the model based 

in some Argelian constructions, which was adopted also as one of five principals based 

on this architecture, the “roof terrace” -  “Toit terrace”. However, the Bairro Municipal de 

Olhão modernist set, designed by the architect Carlos Chambers Ramos, based on the 

modern movement and the city of Olhão’s architecture was better legitimated than Le 

Corbusier’s by, precisely, sustain itself in what we observe in Olhão in the deeper and 

intrinsic relation with the true human, social and cultural dimension of the Portuguese 

vernacular architecture. 

 

Keywords: açoteia, modernist architecture, typological coherence, cultural references. 
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1. PREFÁCIO  

A presente dissertação baseia-se no estudo sobre a açoteia, as suas finalidades e 

origens na arquitectura vernacular portuguesa. Abordaremos primeiramente a região 

do Algarve com mais precisão na cidade de Olhão onde se originaram estes terraços 

que constituem o Objecto e finalidade do presente estudo. Para tanto faremos uma 

breve leitura sobre a arquitectura vernacular algarvia apresentada no capítulo 2.2. para 

percebermos a integração da açoteia na cidade de Olhão tanto do ponto de vista 

arquitetónico, como do ponto de vista sociológico, este último necessariamente com 

uma abordagem mais sucinta.  

Tal como refere Ernesto Veiga Oliveira no seu livro Arquitectura Tradicional 

Portuguesa “A casa popular é um dos mais significativos e relevantes aspectos da 

humanização da paisagem […]” (Oliveira, 2006) pois é partir destes aspectos que são 

revelados não só os factores culturais de uma determinada comunidade, mas também 

as origens e métodos das suas construções. Em certa medida, pode dizer-se que a 

casa portuguesa ou as suas características são o reflexo ou retrato das características 

essenciais do povo português.   

No caso especifico de Olhão, aprofundando a suas origens construtivas e o seu 

passado cultural, encontramos a passagem de vários povos antes do estabelecimento 

das comunidades portuguesas arcaicas, tais como os povos oriundos do Norte de 

África e como tal é de questionar se esta passagem pela Península Ibérica (mais 

concretamente, na Andaluzia, onde se encontra o Algarve e, naturalmente, Olhão) 

deixou uma marca arquitectónica na construção vernacular olhanense que se manteve 

até aos dias de hoje em consequência das tradições da povoação, ou, simplesmente, 

foram os pescadores olhanenses que trouxeram esse método construtivo do Norte de 

África. Temos, por outro lado, a hipótese defendida por Mariana Santos no seu livro 

Olhão uma Vila típica do Litoral Algarvio, descrito no capítulo 3.1.1., que as açoteias 

têm origem nos pescadores que as construíram em consequência do clima, para 

avistar as embarcações da cota mais alta da habitação (na açoteia) e para realizar 

algumas labutas diárias. Contudo esta arquitectura apesar de ter possíveis origens 

norte africanas torna-se sempre singular e exclusiva no sítio que se insere devido à 

sua adaptação dos materiais do local na sua construção.  

A açoteia ou terraço adquiriu então um papel fundamental e relevante enquanto 

tipologia construtiva algarvia. Um deles é a ligação visual à cota da cobertura com a 

paisagem natural ou construída envolvente, sem esquecer que estas construções tão 



A origem da cobertura em terraço na Arquitectura Vernacular Portuguesa 

Filipa Mariana Franco de Sousa            22 

características de Olhão e da Fuseta encontram-se todas na zona litoral com principal 

intenção dos elementos da família de cada uma destas habitações poder avistar as 

embarcações dos seus familiares através desta cobertura em terraço da casa. Estes 

terraços também têm outras funções tais como a secagem de alimentos, agricultura ou 

ainda para armazenar objectos menos importantes da habitação.  

Tal como descrito no capítulo 5. (p. 132), com o aparecimento do Movimento 

Modernista em Portugal a arquitectura do país modificou-se rapidamente. A 

arquitectura moderna em Portugal manifestou-se pela construção de "Volumes puros e 

encastrados em criativa assimetria [...]", portanto a cobertura plana tornou-se 

dominante no país. Com este novo Movimento, a tipologia construtiva de Olhão numa 

cobertura plana veio, a partir do século XX, a ser uma das referências adquiridas por 

muitos arquitectos do modernismo português como foi o caso do arquitecto Carlos 

Ramos ao projectar o Bairro Municipal de Olhão. Com este projecto integrou não só 

uma arquitectura com formas e volumetrias tradicionais da casa com açoteia de Olhão 

como também vários propósitos modernistas da época. 

Como outro exemplo temos Le Corbusier, considerado um dos arquitectos mais 

inovadores do início do século XX, que, com as suas primeiras viagens ao Oriente, 

mais precisamente à Argélia em 1931, descobriu a fascinante arquitectura vernacular 

deste lugar (tal como descreve Monnier no capítulo 4.3. p. 106 deste trabalho) que o 

fez usar as influências do Vale do M`Zab e da arquitectura Ibadita, para a invenção de 

um dos seus famosos cinco princípios – “le toit-terrace” - cobertura em terraço. 

Contudo, sendo a cobertura em terraço um elemento característico da nossa 

arquitectura vernacular portuguesa, certo será dizer que Carlos Ramos terá legitimado 

melhor o uso desse princípio na nossa arquitectura moderna, referenciando-se 

simplesmente à arquitectura das casas tradicionais olhanenses, do que Le Corbusier, 

que para projectar uma arquitectura modernista teve que ir buscar referências 

argelinas. 

Este trabalho de pesquisa tem como intenção a descoberta, ou pelo menos a sua 

aproximação, à origem desta arquitectura habitacional com açoteias tão particular da 

antiga zona urbana de Olhão. Sendo este plano histórico da cidade de Olhão tão 

importante, será também importante citar que com a consequência e desaparecimento 

desta arquitectura vernácula olhanense a essência desta actual cidade vai 

desaparecendo pouco a pouco, e para que tal não aconteça o arquitecto de hoje em 

dia têm por obrigação estudar e continuar a tradição construtiva do lugar para que este 

não perca a sua identidade. Trata-se de um papel importante do arquitecto, o 
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aprofundamento do conhecimento das origens e razões das construções e dos lugares 

e, bem assim, a sua preservação e memória como parte do património imaterial de um 

povo. 

Apesar de não haver estudos concretos ou conclusivos sobre a origem desta 

cobertura em terraço, faremos uma ligação com a arquitectura vernácula de Olhão e 

às coberturas do Norte de África, em consequência da permanência dos pescadores 

olhanenses em terras africanas outrora. Assim abordaremos a antropologia, os 

métodos de vivências destes povos tão distintos neste elemento em comum entre 

ambos – a açoteia. 

A análise de estudos escritos, fotográficos, a visita a Olhão e Fuseta e o relato da Drª 

Veralisa Brandão, permitiram uma percepção coerente sobre a história da arquitectura 

da habitação e a sua evolução no contexto a que nos propusemos no presente 

estudo.(1) 

 

 

 

                                                           
1  Esta dissertação foi escrita de acordo com o antigo acordo ortográfico. 
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2. A REGIÃO DO ALGARVE 

 

 

 

 

 

 

"Na realidade, a individualização e 

autonomia do Algarve, vem da Antiguidade 

e prolonga-se pela Idade Média, primeiro 

com a ligação a Constantinopla, após a 

queda de Roma, depois com o 

desenvolvimento de uma cultura original no 

período muçulmano, particularmente a que 

irradiou do pequeno reino que tinha Silves 

como capital." (Gaspar, 1993, p. 175) 

Neste primeiro capítulo faremos uma breve descrição sobre a região do Algarve, no 

seu geral, tanto a nível geográfico, como climático e urbano. Segundo a Associação 

Empresarial da Região do Algarve, esta zona do país tem 426.386 habitantes e é 

formada por oitenta e quatro freguesias, que são parte integrante de 16 concelhos 

(Crea Business Idea, s.d.). O Algarve é a região situada mais a sul de Portugal 

Continental com uma área total de 4995,6 km2, e é limitada, a norte pelo "[...] Alentejo 

com a ribeira de Odesseixe, Serra de Monchique e Ribeira de Vascão, pelo este 

separa-a de Espanha o rio Guadiana; as costas oeste e sul da província são banhados 

pelo Atlântico.” (Marjay, 1964, p. 9) Esta região subdivide-se em muitas outras partes, 

até porque a nível arquitectónico existem pelo menos três tipos de arquitectura 

característica. "[...] O conjunto das serras de Monchique (Foia, 902metros, e Picota, 

774 metros) e do Caldeirão (578 metros) que o vulgo denomina por Serra, forma uma 

imponente barreira natural que o separa dos peneplanos do Alentejo e o defende dos 

ventos dos quadrantes Norte e Nordeste." (Martins, Castro, Torres, 1961, p. 243) 

 

 

 Ilustração 1 – “A região do Algarve”. (Vasconcelos, 2014, p. 7). 
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Geograficamente, o Algarve é dividido pelas três grandes zonas, a Ocidental ao qual 

chamamos de Barlavento, a Oriental ao qual chamamos de Sotavento e a Zona 

Central, e ainda divide-se em outras três zonas (entre norte e sul) Alto Algarve ou 

Serra Algarvia, Algarve Calcário ou Barrocal Algarvio e ainda o Baixo Algarve ou 

Litoral. “O Litoral, por sua vez ainda se pode subdividir em Faixa Litoral e Planície 

Litoral.” (Correia, 2004, p. 52) A esta região pertencem as cidades principais, Faro, 

Carvoeiro, Albufeira, Lagos, Monchique, Portimão, Loulé, Silves, Tavira, Vilamoura, 

Olhão e Almancil.  

 

Ilustração 2 – “Divisão do Algarve (Serra, Barrocal e Litoral) e limites dos concelhos, Plano Regional de Turismo do Algarve”. 
([Adaptado a partir de: ] Sequeira, 2010, p. 15) 

O plano urbano desta região foi-se adaptando ao longo dos séculos e assim 

determinando a sua malha consoante a cultura, modos de vida, tradições, as 

proximidades com o mar (apenas das cidades que previligiavam destas) e ao comércio 

marítimo com os países do Norte de África (Portugal. Comissão de Coordenação da 

Região do Alentejo, 1999, p. 6). 

 

Ilustração 3 – “Serra”. ([Adaptado a partir de:] Gaspar, 1993, p. 176) 
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Ilustração 4 – “S.João da Venda – Loulé”, A.P.P. (Martins, Castro, Torres, 1961, p. 217) 

 

 

Ilustração 5 – “Praia Dona Ana, Lagos, Algarve”, Couto ([Adaptado a partir de: ] Marca Portugal, 2012) 

Na serra deparamo-nos com grandes e altas montanhas, onde o clima demonstra ser 

mais variado, com invernos mais rigorosos e chuvosos que na zona litoral. Denota 

Mariano Feio que, "[...] a montanha do Algarve corresponde a uma deformação da 

superfície da aplanação do Baixo Alentejo [...] da qual se separam escarpas de falha 

[...] ou limites indefinidos numa superfície que sobe muito gradualmente (base 

setentrional da Serra do Caldeirão)." Esta zona é basicamente formada por rochas 

xistosas e algumas graníticas (Cavaco, 1976, p. 16). 

“Na zona central do Algarve também designada por Barrocal Algarvio, é formada 

essencialmente por rochas mesozóicas, carbonatadas, cuja base assenta em 

discordância angular sobre o soco paleozóico. O relevo é formado por uma série de 

alinhamentos Este – Oeste, condicionados por vales de fractura ou de erosão 

diferencial” (Silva, 1988, p. 496).  

“A estrutura monoclinal das rochas mesozoicas do Algarve Central condicionou a 

formação de pseudo-mesas – Rocha de Messines, 348 m e Rocha da Pena, 480 m – 

ou de costeiras – Gralheira, 281 m e Rocha dos Soídos, 467 m“ (Feio, 1952, p. 186). 
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Por fim, no litoral deparamo-nos com costas íngremes e praias de extensos areais. É 

considerada segundo Carminda Cavaco "[...] uma área de formações rochosas post-

jurássicas, de composição muito variada e incluindo grandes extensões margosas, 

arenosas e cascalhentas e planícies aluviais [...] tem como traço dominante um relevo 

fraco e a ausência da maldição das superfícies pedregosas." O clima potencía de boas 

temperaturas sempre ao longo de todo o ano, e é este o que trás relevância na 

agricultura desta zona litoral (Cavaco, 1976, p. 19). 

 

Ilustração 6 – “Olhão”, Filipe Jorge ([Adaptado a partir de: ] Pessoa, 2005, p. 157) 

Após meio do século passado, mais concretamente a partir dos anos 60, assistiu-se à 

expansão das malhas urbanas no Algarve. Em virtude do aumento do turismo, o litoral 

algarvio desenvolveu-se economicamente, potenciando o aumento das urbes 

existentes (Pessoa, 2005, p. 11). Tal como aponta no livro O Algarve visto do céu as 

ilustrações 7 e 8, mostram claramente o “património natural” e o “património construído 

pelo Homem”. Através destas é possível observar as alterações feitas pelo homem no 

meio natural, onde se distingue claramente “[…] a expressão da paisagem, os traços 

da ocupação do território e as linhas mestras da intervenção do Homem sobre o meio.” 

(Pessoa, 2005, p. 13) 

 

Ilustração 7 – “Vista geral de Olhão”, anos 50, Arquivo FAP 
(Pessoa, 2005, p. 154) 

 

Ilustração 8 – “Vista geral de Olhão”, Filipe Jorge (Pessoa, 
2005, p. 154) 
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Contudo, apesar de se observar de uma maneira clara a diferença entre a paisagem 

construída e a paisagem natural, constatamos, consoante o livro Renovação urbana 

no Algarve que, anteriormente aos anos 90 havia no Algarve uma carência de um 

ordenamento territorial. Esta falta de instrumentos provocou uma desvalorização nesta 

região do país e um crescimento urbano incorrecto. Somente a partir da década de 90 

é que passou a existir um maior cuidado no que respeita ao ordenamento do território, 

sendo que a partir de então os planos urbanísticos começaram a ter uma melhor 

orientação (Portugal. Comissão de Coordenação da Região do Alentejo, 1999, p. 6). 

“Vista do ar o Algarve é uma serena cordilheira de montes ondulantes esbatendo-se 

languidamente na planura até enfrentar, vigoroso nos rochedos e doce nos areais, um 

imenso oceano que define os horizontes e ameniza o clima.  

[…] No litoral ressalta uma insanável sobreocupação. No interior uma fastidiosa 

ansiedade de algo expectante de um uso, ou de uma fruição. 

Tão perto e simultaneamente tão longe, o Litoral e a Serra dão sinais de incúria – ou 

por falta de planeamento, ou por falta de iniciativa.” (Pessoa, 2005, p. 13) 

A cidade auto constrói-se e auto transforma-se tendo em vista a realização das 

pessoas enquanto seres humanos. Obviamente que essa construção progressiva não 

deve ser feita de forma “selvagem”. Da mesma maneira que uma planta, para crescer 

saudável, bonita e para que dê frutos precisa da intervenção do agricultor, a cidade 

precisa também, para se desenvolver de forma equilibrada, com a intervenção de 

todos. A história da cidade reflecte na aparência da cidade. A aparência da cidade 

reflecte o passado, e a própria maneira das pessoas encararem a cidade é tendo um 

reflexo das suas culturas históricas. E isso tem repercussões para o futuro. É 

importante sabermos para onde vamos quem somos e de onde viemos. É importante 

perceber a história da cidade, o porquê da cidade ser como é, perceber o porquê da 

pessoas terem a entidade que têm e perceber o que é que estas gostam e pretendem 

da cidade, para aqueles que tem responsabilidade de construir, projectarem a cidade 

de modo a satisfazerem a necessidade dos que lá residem e de certo modo atrair 

outras pessoas para essa cidade (Cidrais, 2011). 

“As cidades podem ser encaradas como organismos vivos e dinâmicos que se 

transformam diariamente através do jogo complexo de interacções e intenções dos 

seus diferentes actores. As cidades não são. Vão sendo! Numa interacção criativa de 

diferentes «lugares», carregados de histórias (por vezes colectivas) e de emoção” 

(Cidrais, 2011, p. 1). 

Como sabemos o Algarve é procurado pela população turística, em consequência não 

só das suas condições climáticas e das suas praias inigualáveis, mas também pelo 

ambiente relaxante e vida tranquila que encontramos nesta região. De facto quando se 

aborda Portugal como sendo "o país do sol" ocorre-nos primeiramente a imagem da 
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região mais meridional do país, o Algarve. Por isso a iniciativa de uma planificação 

ordenada nesta região revela uma preocupação pelo meio turístico. Contudo, será que 

esta região não é somente solicitada e atraída pelos turistas devido à desordem já 

característica no plano urbano algarvio? (Marjay, 1964, p. 9) 

A “construção” ou “reconstrução” de uma nova paisagem não engloba somente os 

valores estéticos mas sim um conjunto de factores de ordem cultural, físico e 

económico “[…] nas suas múltiplas relações e resultantes das sucessivas intervenções 

do homem no meio que o cerca.” O Algarve difere então de todas as outras regiões de 

Portugal Continental. Diferencia-se a nível físico e histórico. Esta é uma região com 

muitos séculos de história e “paisagem humanizada”, e muitas paisagens ainda estão 

caracterizadas pelas populações que por ali passaram anteriormente (Barreto, 1971, 

p. 126). Só depois da segunda Grande Guerra é que começou a haver um 

planeamento bem estruturado no Algarve, apesar deste já ter sido pensado antes 

deste acontecimento. A região apresentava agora um bom planeamento, porém era 

necessário um planeamento igualmente cuidado a nível económico (Correia, 2004, p. 

39). A partir dos anos 70 o Algarve começou a ganhar uma maior homogeneidade no 

seu plano urbano (Correia, 2004, p. 39). 

A cidade de Faro é a capital desta região e é destacada “[…] tanto pela sua 

importância económica e social como pelo lugar que ocupa na rede urbana através de 

um conjunto de equipamentos e serviços de nível superior que servem toda a região.” 

(Correia, 2004, p. 51) Faro é um lugar central(2) da região do Algarve. Este é o principal 

concelho da região, pois é para aqui que muitas pessoas se deslocam todos os dias 

de outros concelhos para os seus postos de trabalho. O concelho de Faro é portanto 

considerado (tal como no estudo realizado pela Direcção Geral do Ordenamento do 

território (D.G.O.T.) para a designação do “«Plano Geral de Urbanização da Área 

Territorial do Algarve»”) o principal ponto do Algarve. É este que assume mais funções 

de saúde, ensino, funções do sector privado e funções centrais do sector público 

(Correia, 2004, p. 52). Como tal, concluímos então que os concelhos com menos 

funcionalidade servem apenas para residir, visto que não existem funções suficientes 

que permitam oferecer emprego à maioria da população residente. Apesar de haver 

população residente em Faro que todos os dias se desloca para outros concelhos para 

trabalhar(3), existe um maior número de população que se desloca do seu local de 

residência (outros concelhos) para a cidade de Faro onde possuem os seus postos de 

                                                           
2 Lugar central “[…] são os sítios onde afluem os produtos acabados ou bens intermédios que se 
destinam a ser consumidos, transformados e/ou redistribuídos. São também os pontos de afluência da 
população na procura de bens e serviços” (Correia, 2004, p.51). 
3 Quando falamos em trabalhadores incluímos também os estudantes universitários. 



A origem da cobertura em terraço na Arquitectura Vernacular Portuguesa 

Filipa Mariana Franco de Sousa            31 

trabalho. Assim, Faro pende para a expansão de equipamentos, construção de novos 

postos de serviços e outras infra-estruturas necessárias tornando-se cada vez mais 

vantajoso para o concelho tanto no comércio a nível regional como a nível económico 

e sociocultural (Correia, 2004, p. 52). 

 

Ilustração 9 – “Ortofotomapa sobre a cidade de Faro e envolvente na actualidade”. ([Adaptado a partir de: ] Rodrigues, 2006, p. 25) 

Aprendemos também nas nossas aulas de Geografia Física(4) que as cidades são 

organismos vivos, pois são elas que representam as culturas que outrora possuímos. 

Estas estão em constante alteração, consoante as populações que nelas vão 

habitando e, por conseguinte, alterando as suas culturas e costumes. Ou seja, a 

cidade é um ser em constante evolução e mutação cuja identidade resulta da mistura 

de vários factores, tais como, históricos, geográficos ou demográficos. Umas tendem a 

                                                           
4 Leccionadas pelo professor Álvaro Cidrais, no 4º ano do curso de arquitectura. 
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crescer e a densificar enquanto outras por razões óbvias como a falta de 

desenvolvimento e sustentabilidade da própria cidade acabam por não evoluir e se 

actualizar no tempo. “No seu relevo, o Algarve é como que um suave declive, formado 

pelas faldas da sua muralha setentrional, que se projecta no mar, compondo um vasto 

e panorâmico logradouro rendilhado de arribas de arrebol mescladas de douradas e 

finas praias.” (Costa, 1965, p. 5)  

      

Ilustração 10 – Algarve, Filipe Jorge ([Adaptado a partir de: ] Pessoa, 2005, p. 12) 

Relativamente às habitações algarvias, esta região diverge muito de cidade para 

cidade, como abordaremos mais à frente no subcapítulo 2.2. Olhando para o elemento 

humano, do ponto de vista arquitectónico que caracteriza o Algarve, encontram-se 

entre outros em Olhão, bem como noutras zonas do Algarve uma construção típica 

que não se encontra noutras zonas do país, a açoteia. Trata-se, sem dúvida, de uma 

característica de mão humana que revela algo sobre os elementos naturais e humanos 

daquela região. 

2.1. DIMENSÃO ANTROPOLÓGICA DA AÇOTEIA 

“A evolução das formas arquitectónicas, 

demonstra de uma forma imediata, as 

transformações e evoluções da vida familiar. 

É por este motivo que é imprescindível a 

antropologia aplicada ao local de estudo.” 

(Quitério, 2009, p. 312) 

Neste subcapítulo, falaremos sobre as vivências, e os modos de habitabilidade desta 

população algarvia, designadamente na cidade de Olhão, com um especial enfoque 

nas suas coberturas designadas por açoteias. 
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Sem prejuízo do que se dirá a seguir sobre as principais características das 

habitações que contém coberturas deste tipo, importa, desde já, dar a definição de 

açoteia. Assim, a açoteia, que se pode identificar, em sentido impróprio, como um 

terraço de cobertura plana do último piso de uma habitação tradicional olhanense, é 

um elemento arquitectónico usado em muitas regiões do mundo. "Ante la ausencia de 

espacio propio (ciudades densas o fortificadas [...]) surge la azotea como aquella 

estancia al aire libre que sirve para secar el grano, tener la colada, dormir durante las 

noches calurosas, celebrar bodas p trillar la mies.". Tal como descreve Graus, os 

terraços não são usados somente em regiões onde a chuva é escassa, bem como 

muitos haverão de pensar. Estas construções abrangem muitas regiões de diferentes 

climas desde que as construções estejam seguras e apropriadas a serem ali 

construídas, assim como aparecem desde "[...] del templado Mediterráneo al semi- 

desértico Norte de África, del altiplano boliviano al seco Noevo Méjico o de las estepas 

asiáticas a las estribaciones del Himalaya [...]" (Graus, 2005, p. 5). 

Estas estruturas têm ou podem ter várias finalidades ou utilidades consoante as 

pessoas que nelas habitam. A cidade de Olhão é potencialmente conhecida pelas 

construções de coberturas planas, ou por outro, as açoteias, que são muito 

vivenciadas pelos habitantes desta cidade, dando-lhe um importante cargo. Sabemos 

também que Olhão foi e continua a ser actualmente uma terra piscatória. Assim, as 

açoteias têm como utilidade várias tarefas tais como, a secagem dos alimentos ou 

ainda roupa, servem por vezes (parte da açoteia) de arrumos de material de pesca ou 

outros quaisquer objectos que já não façam falta na habitação, sendo este ainda um 

lugar de descanso nas noites quentes de Verão, como já mencionado anteriormente 

(Ribeiro, 1961, p. 103). 

"Olhão despertou, igualmente, o interesse de alguns arquitectos adeptos do 

modernismo como foi o caso de Jorge Segurado que nos diz, em 1926, que em Olhão 

“As casas são estranhas de beleza e têm todas uma certa expressão de mistério [...] 

todas muito brancas, e cúbicas, com as suas açoteias, donde à tardinha se vê 

suavemente morrer o sol no imenso oceano [...]”. Este arquitecto criou, para a 

Sociedade de Propaganda Nacional (SPN) dirigida por António Ferro e para integrar as 

Aldeias Portuguesas patentes na Exposição do Mundo Português, em 1940, uma 

maqueta, à escala real, da casa cubista(5) olhanense." (Brandão, 2015, p. 6) 

Tal como percebemos através das ilustrações 11 e 12, este lugar exterior da habitação 

servia também de espaço de estar, onde muitas vezes se obtinha contactos diários 

com a vizinhança.  

                                                           
5 Aqui a expressão cubista, nada tem a ver com o Movimento cubismo, apenas expressa as formas 

habitacionais desta cidade numa perspectiva aérea.  
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Ilustração 11 – “Olhão - encontro no telhado”, Andrade. (Majay, 1964, p. 38) 

 

Ilustração 12 – “Olhão - a avó regressa 
a casa”, Andrade. (Majay, 1964, p. 38) 

Além das utilizações referidas anteriormente, importa notar que as açoteias serviam e 

servem ainda como pontos elevados de observação. Sendo Olhão uma localidade 

cujo, uma da sua principal actividade era (e ainda continua a ser a pesca), as açoteias 

tinham a função de servir de ponto de observação da saída e chegada de 

embarcações. A antiga ligação de Olhão ao mar teve impacto na utilização de 

coberturas deste tipo, pois assim, mercê também das características climáticas da 

região algarvia, conferiu-se às açoteias uma multiplicidade de funções conforme 

referido. 

 

Ilustração 13 – “Olhão, vista geral”, estúdio Mário Novais, [c. 1940-1950] ([Adaptado a partir de: ] Agarez, 2013, p. 153) 

2.2. BREVE LEITURA SOBRE A ARQUITECTURA VERNACULAR ALGARVIA 

Antes de mais importa mencionar que a sensibilidade arquitectónica em relação ao 

seu passado cultural ao longo destes últimos anos tem vindo cada vez mais a realçar, 

e tal como Paulo Quitério refere no seu texto Arquitecturas ou vivências de um espaço 

(Algarve-Portugal) “Na realidade nenhum povo pode assegurar o seu futuro sem 

relegar o seu passado, mas também é certo que é perfeitamente possível conjugar o 

respeito e a manutenção dos valores tradicionais com a incorporação dos elementos 
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mais valiosos das novas correntes tradicionais.” Ora como sabemos a relação 

arquitectónica com o passado é importante para a arquitectura de hoje (Quitério, 2009, 

p. 312). Segundo descreve Francisco Keil Amaral no livro Um olhar à arquitectura 

vernácula, tal como o próprio nome designa, era uma arquitectura baseada na própria 

região e fundamentava-se nos materiais e utensílios da zona, “[…] tendo em conta as 

condições do clima e a finalidade a que eram destinados.” (Serrano, 2003, p. 4)  

“[…] a arquitectura popular, funciona como um reflexo da sociedade, onde […] ler e 

interpretar a arquitectura vernácula, é ler e interpretar o território e a comunidade. 

Entender estes propósitos, é entender o seu carácter espontâneo e indígena, primitivo, 

anónimo e rural desprovido de pretensões de ordem teórica.“ (Quitério, 2009, p. 31) 

Como já mencionado anteriormente, esta arquitectura algarvia é caracterizada por três 

zonas; Alto Algarve (Serra algarvia), Algarve Calcário (Barrocal algarvio) e Baixo 

Algarve (Beira-Mar ou Litoral algarvio). Neste subcapítulo falaremos de maneira 

sintetizada sobre os tipos de habitação predominantes nestas sub-regiões, contudo, 

aprofundaremos adiante neste trabalho com mais detalhe, a arquitectura vernacular da 

zona do Baixo Algarve mais precisamente o Sotavento que é onde esta localizada a 

cidade que Olhão e a vila da Fuseta, com a ajuda de alguns investigadores.  

A caracterização e edificação da habitação algarvia depende muito do meio onde esta 

está inserida geograficamente, depende também do seu clima, precipitação forte ou 

fraca, armazenamento da água das chuvas e solos, costumes culturais agrícolas ou 

pecuários bem como de muitos outros factos. Portanto cada lugar é um lugar. Na 

região algarvia predomina principalmente o clima mediterrâneo, este apesar de não se 

igualar em todas as zonas do país possui também uma extrema importância. O clima é 

muito particular nesta região, devido à sua localização. A maior parte do Algarve é 

rodeado por água e revela ser uma zona de pouco relevo, e, pouco ventosa devido à 

protecção dos ventos de norte nas zonas montanhosas. O Algarve “[…] desde o Cabo 

de S. Vicente até à foz do Guadiana […]” possui uma exposição solar primorosa vinda 

do sul, tornando-se assim um lugar deveras atractivo pois, apesar do clima ser 

mediterrâneo, esta zona encontra-se perto do continente africano e desta forma ainda 

apanha ventos quentes tornando-o num clima mais “sub-tropical”. Apesar de ser uma 

zona quente, ainda é muito seca “[…] com excepção da região de Pinhel […]”, e ainda 

que a pluviosidade seja pouca, quando chove, é por um pequeno período de tempo, 

voltando novamente às excelentes condições atmosféricas (Martins, Castro, Torres, 

1961, p. 279). 
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Antes de iniciar a caracterização da arquitectura popular/vernacular nesta região 

meridional, é importante referir que o Algarve tem vindo cada vez mais a evidenciar o 

seu “abandono dos hábitos tradicionais no meio rural” ao longo dos passados anos, 

agora destacam-se os materiais actuais como o betão armado. O turismo contribui 

muito para uma ausência cada vez maior desta arquitectura. “Estas novidades 

geraram novos espaços e novas condições de habitabilidade, distintas dos 

antepassados.” Contudo, trataremos então sobre um passado, a respeito desta 

arquitectura não singular e única no país na região mais procurada pelo turismo 

(Quitério, 2009, p. 315). 

“A casa popular é um dos aspectos mais significativos e relevantes da humanização da 

paisagem, em que, na sua grande diversidade de tipos, afloram, com particular 

evidência, numerosos condicionalismos fundamentais – geográficos, económicos, 

sociais, históricos e culturais – das respectivas áreas e dos grupos humanos que a 

constroem e habitam.” (Quitério, 2009, p.316) 

Tal como perceberemos com este trabalho, as construções vernaculares sempre 

foram elaboradas com os materiais e os meios existentes da zona obtendo assim uma 

construção única na região, devido à utilização dos materiais locais, “[…] neste caso 

socorreu-se da terra e da pedra (calcária ou xistosa)”. Como veremos posteriormente, 

o xisto é um material mais utilizado na zona do Alto Algarve (Serra) enquanto a pedra 

calcária sempre foi mais utilizada na zona do Algarve Calcário (Barrocal). Já a terra 

era um material construtivo empregado em todas as zonas da região (Quitério, 2009, 

p. 316). Apesar das distinções construtivas das casas algarvias vernaculares destas 

diferentes sub-regiões já referidas podemos encontrar sempre algumas semelhanças 

e elementos comuns entre elas. Uma das ligações que podemos referir é a 

inexistência da construção em altura, cada casa habitualmente é constituída por um 

único piso, a não ser que tenha sofrido alterações após a sua construção. As 

chaminés nem sempre são usadas e por vezes à parte da casa é construída um 

pequeno anexo onde constam os fornos e lugar para animais domésticos. Os 

componentes tais como os pátios(6), a parreira(7) e outros elementos característicos são 

implantados geralmente em toda ou quase toda a província algarvia, alterando apenas 

                                                           
6  Os pátios possuem diferentes formas e aspectos dependendo do meio em que se inserem e por vezes 
podem ser cobertos pela parreira parcialmente ou totalmente. “O sentido de pátio no Algarve difere do 
que vulgarmente lhe é atribuído. Aqui é um pequeno terreiro ligado à fachada da entrada das casas, 
sempre pavimentado e murado (Martins, Castro, Torres, 1961, p. 288). Para a realização destes são 
usados materiais do local, tais como o ladrilho de tijoleira (por vezes é usada a pedra miúda ou com 
lajedo) para se fazerem “desenhos geométricos” com todo o brio. Além disso têm funções semelhantes à 
açoteia tais como a secagem dos frutos, e descansar depois de um dia de trabalho à sombra da parreira” 
(Martins, Castro, Torres, 1961, p. 265). 
7 “A parreira […] é a protecção mais singela usada para o doseamento conveniente da insolação. 
Largamente usada em todo o Algarve, ela estende-se sobre ligeira estrutura de apoio, fornecendo o fruto 
e a agradável e fresca sombra de Verão, e no Inverno, quando se despir da folhagem, deixará passar 
livremente os raios quentes e benéficos do Sol.” (Martins, Castro, Torres, 1961, p. 265) 
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os modos de convivência e de habitabilidade consoante os factores climáticos. No 

mesmo contexto se inserem os materiais de cada sub-região. “O mesmo estímulo que 

originou o aparecimento das parreiras, dos pátios, dos terraços, etc., levou à 

construção dos eirados(8). Estes, como aqueles, são produtos de uma completa 

adaptação do homem ao clima.” (Martins, Castro, Torres, 1961, p. 288) 

 

Ilustração 14 – “Divisões geográficas”, A.P.P. (Martins, Castro, Torres, 1961, p. 217) 

Além de todas estas semelhanças entre zonas algarvias podemos referir que segundo 

o livro Arquitectura Popular em Portugal todas as povoações de origens mais antigas(9) 

possuem um poço, principalmente as populações que habitam nas zonas do campo, 

pois, tal como refere Orlando Ribeiro, “[…] o clima é muito seco, devido ao fraco 

regime de chuvas, e é necessário cavar poços para obtê-la e prover às suas 

necessidades” (Martins, Castro, Torres, 1961, p. 265). Assim, a típica casa algarvia 

nas zonais rurais progride e expande-se mais horizontalmente que no sentido 

perpendicular ao chão. Há também uma grande clareza, singeleza e modéstia na 

construção da sua forma e textura habitacional “[…] optando quase sempre pela 

caiação como acabamento interior e exterior […]”. Procura-se também um 

pensamento racional na organização espacial das habitações adequando-as às suas 

funções, costumes, e aos materiais existentes no lugar. Habitualmente o número de 

vãos existentes na habitação assemelha-se ao número de divisões de cada habitação, 

apesar de existir por vezes apenas um único “vão de acesso”, contudo e mais uma vez 

o desenvolvimento e a abertura dos vãos é sempre tomada em conta com o clima. 

Evidentemente que o construtor de uma casa abrirá vãos maiores nas fachadas mais 

vantajosas ao sol e abrirá menos e em menor dimensão nas fachadas mais propícias 

                                                           
8 Em virtude da pouca pluviosidade, encontrou-se uma solução engenhosa para o aproveitamento da 
pouca água da chuva. Construíram-se caleiras de telha que percorrem as fachadas, sob os beirados que 
recolhem as águas da chuva conduzindo-a para as cisternas onde a mesma é armazenada (Martins, 
Castro, Torres, 1961, p. 288). 
9  Tais como; Burgau como já refere acima, Budens, Bensafrim, Fontes, Gil Varzino, Espragal, 
Moncarapacho, Stª Catarina da Fonte do Bispo, etc. (Martins, Castro, Torres, 1961, p. 265). 
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ao mau tempo optando até por vezes pela fachada cega. Em relação ao pavimento 

das habitações algarvias é costume o uso de “ladrilho, o sobrado ou o próprio terreno” 

(Cravinho, 2005, p. 20).  

Por fim e como elemento mais importante para este trabalho, as coberturas algarvias 

são também componentes construtivos adequados (e por alguma razão 

característicos) à zona e clima onde se inserem (tal como representado na ilustração 

15). Caracterizaremos então de forma sumária as formas constutivas da arquitectura 

popular das sub-regiões do Algarve, de acordo com alguns autores como Silva Lopes 

(1841) e Lautensach (1932-1937), o Alto Algarve e o Algarve Calcário, focando-nos 

depois no Baixo Algarve (Martins, Castro, Torres, 1961, p. 244). 

 

 

Ilustração 15 – “Mapa com distribuição das tipologias de habitação popular da região do Algarve”. (Vasconcelos, 2014, p. 17) 



A origem da cobertura em terraço na Arquitectura Vernacular Portuguesa 

Filipa Mariana Franco de Sousa            39 

De acordo com o livro Arquitectura Popular em Portugal distinguem-se duas sub-

regiões na zona do Alto Algarve: "o maciço eruptivo de Monchique e a Secção Oriental 

da Serra do Caldeirão, entre as ribeiras da Foupana e de Oeiras, próximo do vale do 

Guadiana” (Martins, Castro, Torres, 1961, p. 244). Este ponto encontra-se nas zonas 

altas do Algarve (zona das serras), tal como Foia (902m) e Picota (773m) onde nos 

deparamos com uma população menos densa, de uma economia mais pobre, devido à 

pobre constituição dos solos e às grandes cadeias montanhosas (onde acentuam-se 

as rochas tais como o xisto), fazendo com que esta, seja uma zona menos boa para 

construção devido à falta de terra, "a excepção dá-se na Serra de Monchique, com o 

índice de pluviosidade mais elevado [...] a abundância de água facilita o cultivo da 

terra". Com a alta pluviosidade há mais facilidade de cultivos, e portanto 

predominando nesta zona algumas árvores(10), utilizam-nas posteriormente para o 

fabríco de mobiliário (Fernandes, 2012, p. 40).  

É aqui “[...] junto da selada que separa os cimos da Fóia e da Picota, onde os solos 

são melhores e a sua ocupação mais intensa, fica a única vila, o único local de 

atracção portanto, da área montanhosa". Assim se torna a zona da Serra algarvia uma 

das zonas mais isoladas da região e do país, fazendo os longos percursos ainda por 

via animal, mantendo assim a tradição muçulmana de transporte (Ribeiro, 1961, p. 87). 

 

Ilustração 16 – “Fóia (902 m) na Serra de Monchique é o ponto mais alto do Algarve e do sul de Portugal”. (Algarve portal, 2015) 

“O alto Algarve descreve-se como "um espaço que permanece vazio na sua grande 

extensão, nomeadamente na costa vicentina e nas serras de Monchique e Caldeirão, 

espaços montuosos deixados aos processos naturais, ainda predominantemente rudes 

e com algumas manchas com tonalidades sugestivas de aridez, ou das queimadas dos 

                                                           
10  O carvalho de folha caduca e o castanheiro são duas das árvores utilizadas para fabricar mobiliário 
(Fernandes, 2012, p. 70). 



A origem da cobertura em terraço na Arquitectura Vernacular Portuguesa 

Filipa Mariana Franco de Sousa            40 

grandes incêndios dos últimos anos, onde são muito escassas, difusas e mesmo 

ténues as marcas de ocupação humana." (Cavaco, 2006, p. 154) 

Importante será ainda dizer que, a habitação da serra, segundo Gouveia de Medeiros, 

possui uma construção sem geometrismo e com um carácter mais rudimentar e 

modesto. Esta zona não tem por habito o uso da chaminé, nem de muitos vãos (visto 

que o clima é mais rigoroso), porém a existência de um forno dentro da própria 

habitação é muito comum, mais uma vez em consequência do meio onde esta 

inserida. Tal como o forno, o sobrado é também um compartimento da casa usado em 

época de muito frio pelos habitantes da casa. Este tem por objectivo a protecção do 

frio e de palheiro (Gouveia, 1938, p. 122). Ora visto que, no Alto Algarve o material 

predominante é a rocha, as habitações neste local são quase todas de construção em 

alvenaria de pedra(11) ou então em taipa ou tijolo e depois revestidas a cal.  Na Serra 

de Monchique a rocha foiaíte(12) prevalece sobre qualquer outra (Fernandes, 2012, p. 

124). Relativamente à cobertura desta zona é geralmente usado o telhado simples 

inclinado(13) de uma só água (por vezes duas) e este é suportado pelas paredes 

divisórias. Normalmente estas habitações têm a capacidade de mais tarde sofrerem 

ampliações em consequência do aglomerado familiar. Para finalizar a caracterização 

desta zona ventosa e de condições climáticas rígidas (principalmente de Inverno) 

percebemos que os elementos empregues nestas construções são os mais 

adequados, e no caso da cobertura, esta, devido à sua inclinação orienta-se no 

sentido dos "ventos chuvosos" preservando-se das infiltrações (Vasconcelos, 2015, p. 

22). 

 

Ilustração 17 – “Via Algarviana: troço Monchique – Marmelete”. ([Adaptado a partir de: ] AEMTG, 2010) 

                                                           
11  As construções em alvenaria de xisto vão deste a Serra do Caldeirão até ao Guadiana (Fernandes, 
2012, p. 124). 
12 "Espécie de rocha que contém ortóclase, oleólito, mica, etc., e que se encontra principalmente em Foia, 
Serra de Monchique” (Fernandes, 2012, p. 124). 
13 Na zona Ocidental é muito comum o uso da cobertura em telha, usualmente com uma única água 
(Carrapateira) “[...] com as telhas assentes em canas, contínuas ou em grupos […] amarradas por cordas 
de palha ou arame.” A açoteia nesta zona da província torna-se um elemento escasso e incomum 
(Oliveira, Galhano, 1992, p. 173). 
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Ilustração 18 – “Habitação em Cascais de Monchique”. ([Adaptado a partir de: ] Fernandes, Janeiro 2008, p. 46)  

 

 

Ilustração 19 – “Habitação em Alcaria Alta”, A.A.P. (Martins, Castro, Torres, 1961, p. 213) 

Quarto 

Alçado Corte 

Planta 

Cozinha 

Quarto Sala 

Sobrado 



A origem da cobertura em terraço na Arquitectura Vernacular Portuguesa 

Filipa Mariana Franco de Sousa            42 

Em consequência da cobertura destas construções sarracenas(14) ser apenas de uma 

água inclinada, faz com que os compartimentos; cozinha e arrecadação possuam de 

um pé direito maior relativamente aos quartos localizados à entrada da casa, contudo 

descreve Ribeiro que, “[…] os quartos podem ser forrados e o desvão formado pela 

maior altura é as vezes ocupado por um falso andar, outras utilizado como palheiro, 

levantando-se algumas telhas para introduzir a palha.” Por isso constatamos que esta 

zona da Serra é caracterizada como uma área com construções de cobertura 

extraordinariamente simples (Ribeiro, 1961, p. 89). 

Já o Barrocal é constituído por uma “[…] faixa de calcários, argilas e arenitos, 

relativamente acidentada nalguns locais, evidencía uma paisagem tipicamente 

mediterrânea, resultando da conjugação da geologia, do clima e da acção do homem." 

(Gaspar, 1993, p. 175) 

Aqui no Algarve Calcário a população é superior à do Alto Algarve mas inferior à do 

Algarve Litoral, e "[...] predomina uma economia rural de culturas de cereais de 

sequeiro e de arbóreas [...]". Esta zona possui um terreno muito irregular de vales e 

ribeiras (Fernandes, 2012, p.40).  

O xisto apesar de ser também utilizado nesta zona para alvenaria e pavimentos 

exteriores ainda que seja mais frequente no guarnecimento de vãos ou degraus 

apenas, a principal pedra desta zona do Barrocal é evidentemente o calcário 

(Fernandes, 2012, p. 124). “Sob o cuidado reboco das casas escrupulosamente 

branqueadas, apenas as molduras de pedra das portas e das janelas indicam 

emprego do calcário no resto da construção” (Quitério, 2009, p. 316). Nesta região 

prevalece a cobertura em açoteia e telhado, mais conhecida como cobertura mista ou  

telhados de tesoura (Fernandes, 2012, p. 70).  

“A varanda ou açoteia (15) aparece utilizada com maior frequência na região central do 

Algarve, desde as proximidades de Porches e S. Bartolomeu de Messines, até cerca de 

Tavira, correspondendo em parte à sub-região do Algarve Calcário.” (Martins, Castro, 

Torres, 1961, p. 320) 

As habitações do Algarve Calcário são idênticas às do Baixo Algarve, porém as suas 

coberturas diferem em alguns pontos. Aqui a cobertura pode ser mista, onde parte da 

cobertura é em telha de uma só água e inclinada e a outra é trocada pela açoteia ou 

varanda. Estes hábitos e modos de construção devem-se não só ao simples facto de 

                                                           
14 Sarraceno era a designação dada aos Mouros pelos povos Cristãos. 
15  “[...] sistema de cobertura horizontal, que ocupa, na grande maioria dos casos, somente parte da área 
dos casais ou montes; constitui mais uma peça da habitação e serve para a seca dos frutos, dos cereais, 
do feijão, das abóboras, etc." (Martins, Castro, Torres, 1961, p. 219) 
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haver pouca precipitação nesta zona algarvia como também o uso do terraço para 

secar o figo, a alfarroba ou outras quaisquer funcionalidades que esta açoteia 

disponha (Martins, Castro, Torres, 1961, p. 320). 

Tal como observaremos na ilustração 20, as casas mais modestas são constituídas 

apenas por dois quartos que se encontram na fachada principal da casa, por onde é 

realizada a entrada principal, e a cozinha situa-se então na zona menos importante da 

casa (parte de trás) realizando uma ligação directa com a parte exterior desta. Não 

obstante, a açoteia ou varanda tem também o seu acesso através da cozinha, e por 

fim, o palheiro está localizado por cima do estábulo (usando um duplo pé direito) 

(Martins, Castro, Torres, 1961, p. 320). Segundo Orlando Ribeiro a açoteia da casa 

rural poderá eventualmente possuir diversos acessos:  

 “[…] por uma escada interior e uma portinha, aberta ou numa guarida ou na parede 

traseira do elemento da casa coberto com telhado de uma só água (o mais alto do 

conjunto da construção e que por isso sobressai da açoteia); por uma escada exterior 

lançada por cima de um arco ou de uma rampa; por uma escada móvel de madeira, 

que se encosta à parede no lugar onde a platibanda tem uma abertura para facilitar o 

acesso; neste caso a açoteia fica tão isolada do interior da casa como o telhado.” 

(Ribeiro, 1961, p. 97) 

 

Ilustração 20 – “Fonte da Pedra - S. Brás de Alportel”. ([Adaptado a partir de: ] Martins, Castro, Torres, 1961, p. 320)  
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Nesta zona há também a particularidade do uso não só das platibandas como também 

das chaminés. Na zona calcária do Algarve é comum o uso de depósitos 

subterrâneos, pois é uma zona muitíssimo seca (e visto que não fica tão perto do mar) 

e portanto é fundamental a instalação deste elemento, onde é recolhida dos “telhados 

ou eirados” as águas pluviais.  

A existência dos poços(16) aqui é deveras importante, estes situam-se nos largos da 

cidade para toda a população desta zona, devido à falta de fornecimento da água. "O 

problema da água é tão importante nestes locais, que nos anos de chuva escassa, os 

poços secam e é então necessário procurá-la, por vezes, a quilómetros de distância.” 

(Martins, Castro, Torres, 1961, p. 258)  

 

Ilustração 21 – “Fontes de Matosa – Silves”, A.P.P. (Martins, Castro, Torres, 1961, p. 261) 

 

Ilustração 22 – “Sta. Catarina da Fonte 
do Bispo – Tavira”. (Martins, Castro, 
Torres, 1961, p. 364) 

Os componentes mais característicos do Algarve encontram-se nas construções 

habitacionais viradas a sul, pois as casas “[…] repetem uma planta que mostra para a 

frente uma sala para a qual abrem as portas de duas alcovas situadas no fundo […]” e 

é acima destas duas alcovas(17) que se situa a açoteia. Além do mais, encontra-se no 

exterior, “Muitas vezes, um muro baixo e caiado” que “veda um pequeno terraço diante 

a casa. Por cima dele, dos bancos caiados, que ladeiam a porta, vê-se a encosta 

arborizada e o almeixar – onde secam o figo -, o céu azul, a mancha branca da casa 

vizinha, meio escondida na verdura.” (Oliveira, Galhano, 1992, p. 171).  

                                                           
16 "Um dos problemas que se coloca ao algarvio, quer trabalhe no mar, quer trabalhe no campo, e aqui 
essencialmente, é o da obtenção de água: o clima é muito seco, devido ao fraco regime de chuvas, e é 
necessário cavar poços para obtê-la e prover às suas necessidades." (Martins, Castro, Torres, 1961, p. 
258) 
17 “Estas alcovas são normalmente abóbadas, uma com abóbadas de berço, e a outra artesanada, onde 
dormem os pais.” (Oliveira, Galhano, 1992, p. 171) 
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Com o passar do tempo, e à medida que o Barrocal foi ganhando valor nos seus 

frutos, estas habitações foram-se modificando interiormente e aumentando visando 

uma melhor adequação de todos os compartimentos. Assim como “quando se torna 

necessário ampliar a sua capacidade como em casas de comércio ou quintas a casa 

prolonga-se para um dos lados […]”. A parte da frente da edificação equivale aos 

quartos de dormir onde “[…] é coberta por um tecto de vigas de madeira e ladrilho(18) 

que forma o pavimento da açoteia”. Por fim a zona mais atrás da casa é constituída 

por um telhado de uma água com uma mera inclinação que se divide a meio para uma 

estreita escada que se eleva desde a cozinha até ao topo da casa. A zona de telhado 

de uma água é aproveitada para mais um compartimento ao qual se dá o nome de 

sobrado, onde são guardados os objectos menos precisos para o lar (arrumos) 

(Oliveira, Galhano, 1992, p. 173). 

 

Ilustração 23 – “Bouliqueime – Loulé”, A.P.P. (Martins, Castro, Torres, 1961, p. 306) 

A cobertura plana destas construções é formada sobre abóbadas ou sobre dormentes,  

seguidamente revestidas com ladrilho e excessivamente caiadas, contudo nos dias de 

hoje a elaboração destas já é feita de maneira diferente, mais simples e segura, são 

portanto substituídas as abóbadas pela laje de betão armado (Martins, Castro, Torres, 

1961, p.320). 

Nas ilustrações 24, 25, 26 e 27 podemos observar quatro casas com cobertura mista, 

na Fonte de S Brás de Alportel, em S. João da Venda em Loulé e em Paderne 

Albufeira. Observamos também na ilustração 25 várias zonas da casa por onde se 

pode aceder, porém, esta construção não possui muitas aberturas de vãos.  

                                                           
18 Anos depois as traves de madeira e ladrilho foram substituídas “[…] por uma placa de cimento que 
recobre todo o térreo.” (Oliveira, Galhano, 1992, p. 173) 
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Ilustração 24 – “Fonte de S. Brás de Alportel”, A.P.P. (Martins, 

Castro, Torres, 1961, p. 321) 

 

Ilustração 25 – “S. João da Venda – Loulé”, A.P.P. (Martins, 

Castro, Torres, 1961, p. 321) 

 
 

 

Ilustração 26 – “Alportel – S.Brás de Alportel”, A.P.P. (Martins, 

Castro, Torres, 1961, p. 286) 

 

Ilustração 27 – “Paderne – Albufeira”, A.P.P. (Martins, Castro, 

Torres, 1961, p. 286) 

Outro tipo de cobertura existente nesta zona do Barrocal, são os telhados de tesouro 

(ou telhados múltiplos). Podemos encontrar em Faro, Lagos e com maior abundância 

em Tavira. Estas coberturas embora, se calhar não sejam muito adequadas a esta 

zona algarvia(19), (pois estes telhados integram-se mais em zonas de neve e de chuva 

abundante) são também muito caracteristicas desta zona. Porém, refere Orlando 

Ribeiro que este tipo de cobertura “[…] deve na sua origem estar relacionada com a 

Expansão Ultramarina Portuguesa, constituindo possivelmente um modelo construtivo 

e formal longamente transportado, uma vez que se detetou em locais tão distantes 

                                                           
19  Expressa Orlando Ribeiro, no livro Geografia e Civilização que "[...] se são reflexo de relações 
marítimas com o Oriente, devem ter-se conservado em outros portos tanto do Algarve como doutros 
lugares do Continente, do Brasil ou da África; se pelo contrário, pertencem a um fundo de tradições 
muçulmanas na arte de construir [...] hão-de encontrar-se em cidades e vilas do interior, no tanto do 
Algarve e Alentejo como na Andaluzia e no Levante espanhol." (Ribeiro, 1961, p. 145) 
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como Goa, Luanda ou Lisboa […]“ (Fernandes, Janeiro, 2008, p. 73). Todavia,(20) esta 

cobertura não está tão mal adequada nesta zona algarvia como se pensa, pois este 

telhado de quatro águas aumenta a circulação do ar nas habitações, fazendo com que 

se tornem mais frescas de Verão e mais acolhedoras e quentes de Inverno, isolando o 

frio através desta (Entidade Regional de Turismo do Algarve ; Associação de Turismo 

do Algarve, 2015). Como observamos nas ilustrações 28, 29 e 30, o telhado de 

tesouro é constituido por quatro águas, com uma inclinação notável e apoiam-se numa 

série de barrotes diferentes que sustentam a cumieira. A este todo coberto da-se o 

nome de asna ou tesoura. Cada uma das águas representa um compartimento 

estrutural da habitação, e esta poderá possuir mais do que uma cobertura em telhado 

de tesoura, sendo aplicada em séries paralelas entre si, e assim deste modo 

poderemos chama-la de habitação com telhados múltiplos (Ribeiro, 1961, p. 142). 

 

 

 

 

Ilustração 28 – “Casa rural com telhado de tesouro e açoteia – conjunto rural cerca de Portimão, na estrada Caldas-Portimão, junto ao 
desvio para Silves [EN 124], Janeiro”. ([Adaptado a partir de: ]Fernandes, Janeiro, 2008, p. 76)  

 

                                                           
20  Presupondo que esta cobertura se baseia em tradições muçulmanas ou trouxe influências Orientais. 
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Ilustração 29 – “Casa rural com “telhado em pirâmide e 
açoteia”, perto da estrada nacional N270 entre Tavira e 
São Brás de Alportel”. ([Adaptado a partir de: ] 
Fernandes, Janeiro, 2008, p. 31) 

 

Ilustração 30 – “Casa rural com telhado de tesouro e açoteia – conjunto 
rural cerca de Portimão, na estrada Caldas-Portimão, junto ao desvio para 
Silves [EN 124]”. ([Adaptado a partir de: ] Fernandes, Janeiro, 2008, p. 32) 

"os telhados múltiplos nunca cobrem inteiramente um edifício mas apenas cada uma 

das suas salas ou corpos principais que o constituem. Se uma casa tem três 

elementos, o central é mais extenso e às vezes mais elevado; mas a maior parte 

possui tantos como as divisões interiores, seis ou mais, assentes numa espécie de 

caleira que, entre eles, escoa a água para um algeroz interior aberto por uma boca um 

pouco acima das valetas da rua. [...] Em dias de chuva [...] como na área da cidade são 

frequentes as fontes e poços e apenas existe uma cisterna, os telhados múltiplos não 

têm qualquer função na recolha de água, e não correspondem portanto a nenhum fim 

utilitário." (Ribeiro, 1961, p.143)  

No interior da habitação, estes telhados podem ser revestidos de caniço ou 

simplesmente estar à vista. Podem também ser tapados por um tecto de madeira "[...] 

em forma de masseira, que se ajusta à parte que fica abaixo da aspa." (Ribeiro, 1961, 

p. 144) Tal como nos mostram as ilustrações 29 e 30, esta é uma casa rural quase em 

ruina(21) com cobertura mista – telhado de tesouro com açoteia – e é constutuida por 

dois módulos rectangulares com as suas respectivas coberturas. Na zona onde se 

encontra a cobertura em telhado de tesoura, deparamo-nos com uma fachada com 

uma porta e outra com uma simples janela, e no seu interior “[...] encontramos uma 

lareira, com uma reentrância ao lado [...] sendo o chão do compartimento em tijoleira; 

a característica estrutura da cobertura, com uma armação de madeira, está totalmente 

visível no interior.” Deparamo-nos de igual modo na fachada de planta rectangular 

onde se encontra a cobertura em açoteia, uma porta e uma janela simples. No seu 

interior “[...] uma porta permite aceder à alcova (compartimento interno sem janelas), 

servindo de quarto, que atestará a antiguidade da construção.”, e em relação à 

açoteia, esta só poderá ser acedida através do lado interior da casa. Do lado poente é 

possível verificar que eventualmente possa outrora ter ali existido um pequeno anexo 

                                                           
21 Segundo o livro A casa popular do Algarve, esta casa situa-se perto da estrada nacional N270, entre a 
zona de Tavira e S. Brás de Alportel. 
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com alguma função. Contudo, esta construção apesar de estar em ruínas é uma 

construção notável (Fernandes, Janeiro, 2008, p. 75). 

"O mar, que permite a pesca, a navegação e comércio, é a verdadeira razão de ser do 

Algarve e a estreita faixa mais ou menos plana que se estende da foz do Guadiana até 

Sagres constitui a plataforma logística que aviabilizou a Região, através de sucessivas 

adaptações às procuras externas." (Gaspar, 1993, p.176) 

Abordaremos por último a zona mais relevante para este estudo, o Baixo Algarve ou 

litoral Algarvio. Esta zona sub-divide-se ainda em duas partes (no sentido Este-Oeste) 

tal como nos mostra a ilustração 31, a zona do Sotavento (Oriental) e zona do 

Barlavento (ocidental). O nosso caso de estudo situa-se na zona do Sotavento, a 

saber, "O Bairro de Casas para Pescadores" em Olhão. Esta zona litoral algarvia conta 

com a maior densidade populacional de toda a região do Algarve. Aqui a povoação 

está maioritariamente ligada ao mar, à pesca ou a qualquer outra indústria ligada à 

pesca, e foi principalmente por esta razão (pesca) que originou esta grande densidade 

populacional.  

 

Ilustração 31 – “B – de Barlavento”. ([Adaptado a partir de: ] Paz, 2012) 

"O Baixo Algarve corresponde a uma faixa de terreno de profundidade variável ao 

longo de toda a costa; constituem-no os terrenos de origem mais recente e que 

formam a orla do maciço antigo ibérico (a serra)" (Martins, Castro, Torres, 1961, 

p.216). Aqui a habitação difere um pouco de zona para zona, demonstrando um tanto 

ou quanto o nível social e cultural familiar, a estrutura da casa depende e muito do 

nível económico da família que nela habita. A povoação é muito difusa, pois se houver 

mais posses económicas a família poderá ter um “prolongamento” habitacional maior 

onde se inserem os estábulos, galinheiros, fornos, etc., caso contrário terá apenas 

uma dimensão mais modesta (Cravinho, 2005, p.20).  

O material de construção utilizado aqui nesta zona é também muito relativo, refere 

Quitério que no Algarve litoral “[…] predomina uma mistura de materiais, dependendo 
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da disponibilidade dos materiais locais. Nesta zona encontramos muitos vestígios da 

utilização da terra, aqui a taipa concorre com a pedra.” Ou por outro, a terra é um 

material arquitectónico excessivamente aplicado na zona meridional do Algarve. Por 

outro, relativamente aos acabamentos nesta zona do litoral o reboco caiado de branco 

destaca-se mais que nas outras zonas da região (Quitério, 2009, p. 316). 

O Barlavento (tal como o Sotavento) é também caracterizado pela existência de 

algumas zonas piscatórias, assim como a cidade de Burgau situada em Vila Bispo, 

que se "desenvolve nos flancos do morro nascente, perfeitamente agarrada ao 

terreno, protegida dos ventos dominantes do Norte e Noroeste, e em grande parte 

sombranceira ao mar, para melhor observação da saída e chegada de barcos [...]" 

como nos mostra a ilustração 32 (Martins, Castro, Torres, 1961, p.256). Em Burgau o 

plano urbano das ruas organiza-se consoante as curvas de nível do terreno que por 

vezes são íngremes, além disso não existe muito cuidado em relação à sua exposição 

solar. 

 

Ilustração 32 – “Burgau - Vila do Bispo”, A.P.P. (Martins, Castro, Torres, 1961, p. 255) 

Nesta zona as casas apresentam um pátio, onde serve não só para guardar os 

materiais da pesca como também para descansar depois das labutas diárias. “Na zona 

mais recente, a Leste, os pátios voltam-se sempre para Sul, quer fiquem na fachada 

que dá para o caminho, quer na retaguarda. Burgau é uma povoação de origem antiga 

e com uma evolução mais atrasada em relação a outras povoações de origem mais 

recente” (Martins, Castro, Torres, 1961, p. 256)  

“Os aglomerados de pescadores, procuram sempre a maior proximidade e facilidade de 

acesso ao mar. Depois da topografia do local que toma grande importância, consoante 

a costa, é ou não acidentada; na costa do barlavento ou ocidental, as povoações 

ganham as arribas para melhor observação da entrada e saída dos barcos, deixando 
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sempre junto ao mar o espaço necessário à sua recolha.” (Martins, Castro, Torres, 

1961, p. 266) 

Oliveira e Galhano (1992, p. 171) caracterizam as habitações na zona da Serra e do 

Litoral Ocidental com elementos muito comuns. Na Serra, as aldeias possuem “[…] 

montes de dez a vinte casas, com palheiros redondos ao pé […]” e nas construções a 

pedra é deixada à vista ou “[…] apenas com desenhos caiados sobre as portas, e não 

têm chaminés nos telhados, que são por vezes de colmo.” No Litoral Ocidental as 

fachadas não são altas, possuem um beiral e, tal como na Serra, as chaminés são 

também uma parte invulgar nas construções habitacionais (Oliveira, Galhano, 1992, p. 

171). 

 

Ilustração 33 – “Burgau - Vila do Bispo”, A.P.P. (Martins, Castro, 

Torres, 1961, p. 256)     

 

Ilustração 34 – “Burgau - Vila do Bispo”, A.P.P. (Martins, Castro, 
Torres, 1961, p. 257)     

Tal como nos mostra a ilustração 33, as típicas tipologias do barlavento possuem uma 

fachada pequena, revestidas a cal e com um acabamento de um beiral simples. Toda 

a casa e os elementos desta são de grande simplicidade e modéstia(22). Estas 

habitações têm também por hábito o acrescento de volumes conforme seja necessário 

para o agregado familiar, ou as necessidades deste. A cozinha é uma divisão de 

pouca importancia, quase inexistente na habitação desta zona, a chaminé é também 

pouco ou nada comum. E tal como já descrito anteriormente, neste local a cobertura é 

erguida em telha mas, por vezes sem forro interior e o pavimento é em terra batida 

(Vasconcelos, 2015, p. 27). 

                                                           
22 “[...] as janelas de pequena dimensão sem vidraças, com os vãos apenas protegidos por portadas” 
(Vasconcelos, 2015, p. 27). 
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Ilustração 35 – “Casa rural em Maria Vinagre – Aljezur”, A.P.P. (Martins, Castro, Torres, 1961, p. 317) 

 

 

 

Ilustração 36 – “Casa rural em Maria Vinagre, - Aljezur”, A.P.P. ([Adaptado a partir de: ] Martins, Castro, Torres, 1961, p. 317)  
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Relativamente à habitação do Sotavento algarvio, sem prejuízo da análise mais 

detalhada efectuada no subcapítulo 3.2. do capítulo 3., importa, desde já, assinalar 

alguns aspectos essenciais. Nesta zona Oriental algarvia, contrariamente ao 

Barlavento, a topografia é muito menos desnivelada fazendo com que os aglomerados 

habitacionais se tornem mais desinteressantes e aborrecidos excepcionando as 

construções de Olhão e da Fuseta, pois apesar de se situarem em terrenos iguais a 

estes, destacam-se em toda a costa do Algarve (Martins, Castro, Torres, 1961, p.256). 

A publicação do livro Arquitectura Popular em Portugal de 1961, e Orlando Ribeiro na 

sua publicação Geografia e Civilização, descrevem e caracterizam através de alguns 

geógrafos, arquitectos, historiadores entre outros um interesse pontual sobre a 

arquitectura vernacular em Olhão e Fuseta(23) (Sotavento), dão também especial 

atenção ao elemento que a caracteriza melhor - o terraço ou açoteia. É nesta zona do 

Sotavento onde se encontra uma arquitectura mais distinta de todas as outras, uma 

arquitectura mais "cubista".  

Segundo Romba, este grupo de arquitectos que lançaram o livro em 1961 

anteriormente descrito decidiram fazer um levantamento tendo por Objecto a 

arquitectura popular portuguesa, passado por Olhão. Porém, a área inventariada, em 

Olhão, foi a que se encontra a Poente da igreja(24) e não a área mais antiga, a que nos 

encontramos a estudar. Os arquitectos em questão, notaram que em Olhão existia um 

tipo de construção diferente. Crê Romba que os autores se referiam ao bairro da 

Barreta que apresenta características idênticas às descritas sendo que, porém, 

revelam um aditamento de um andar superior ao qual no editado um mirante. Foi 

igualmente notado a adopção de um “[…] tipo de construção mais leve, com divisórias 

de madeira e pavimentos superiores constituídos por ladrilhos assentes sobre vigotas 

de madeira, sistema conhecido pelo nome de “dormentes””. Era esta a explicação 

encontrada para a “alteração” estrutural das habitações nas casas com um piso 

superior (Romba, 2008, p. 42-43). 

Com foco neste mesmo livro descreveremos agora sobre a típica habitação de Olhão 

fora do antigo núcleo urbano. Segundo este grupo de arquitectos acima descritos, 

Olhão e Fuseta são duas terras de formação recente e prevê-se que as suas 

coberturas se tenham formado devido, essencialmente a serem vilas piscatórias. 

Como já sabemos, é especialmente na zona destas freguesias que predomina a 

cobertura em terraço ou açoteia nestas típicas casas de rés-do-chão. Refere Cravinho 

                                                           
23 Olhão poderá ser mais recente que a Fuseta (Martins, Castro, Torres, 1961, p. 268). 
24  Este conjunto habitacional actualmente já não existe. 
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(2005, p. 20) que as habitações estudadas fora da antiga vila desta zona, são 

caracterizadas igualmente como casas pequenas e acolhedoras e todas elas muito 

juntas umas das outras formando um plano geométrico preciso. Apenas as habitações 

destes dois locais têm características únicas e semelhantes entre elas, relativamente à 

restante região do Algarve. Aqui as habitações possuem particularidades próprias. 

Uma das semelhanças entre as casas de Olhão e da Fuseta é o modo de construção 

destas. Verificamos nas ilustrações seguintes, que, há um cuidado no modo de 

planificar a construção, há uma regularidade e repetição dos elementos construtivos 

(Martins, Castro, Torres, 1961, p. 222). 

     

Ilustração 37 – “Fuseta – Olhão”, A.P.P. (Martins, Castro, Torres, 1961, p. 325)  

Nestes locais fora do antigo núcleo, a planta da casa é (tal como a casa elementar) 

rectangular e “[…] desenvolve-se em profundidade, dando lugar ao aparecimento de 

divisões interiores, sem ventilação directa.” O material primordial utilizado nestas 

habitações é o tijolo de alvenaria ou pedra na construção das paredes e a cobertura 

em açoteia ou terraço “em abóbadas de ladrilho” (Martins, Castro, Torres, 1961, p. 

322). As coberturas em terraço algarvias, não têm somente a vantagem de ter mais 

um piso descoberto para realizar actividades como a secagem dos alimentos, ou de 

uma pequena plantação agrícola. “Uma função importante das coberturas em terraço é 

a da proteção térmica do espaço coberto assegurando aí condições de conforto 

suficiente” (Gomes, 1968, p. 2). 
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Ilustração 38 – “Fuzeta, habitação em banda”, A.P.P. ([Adaptado a partir de: ] Martins, Castro, Torres, 1961, p. 326)  

 

 

 

      

Ilustração 39 – “Olhão”, A.P.P. ([Adaptado a partir de: ] Martins, Castro, Torres, 1961, p. 326)  

Contudo, tal como existem similitudes entre Olhão e a Fuseta, existem também 

particularidades distintas entre elas, bem como, nas habitações de Olhão a entrada é 

efectuada directamente para a sala de estar, seguidamente deparamo-nos com dois 

quartos que têm acesso à cozinha através de um estreito corredor que irá dar a esta. 

O compartimento da cozinha em Olhão tem maior relevância do que as cozinhas na 

Fuseta. Esta tal como a sala são deveras importantes para a habitação, pois os dois 

compartimentos têm dimensões consideravelmente grandes comparativamente aos 

restantes (Martins, Castro, Torres, 1961, p. 325). 
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Já nas casas da Fuseta, a entrada principal nas casas não é feita directamente para a 

sala. A sala é propositadamente reduzida de modo a que haja primeiramente um hall 

de entrada antes desta. “A cozinha desaparece, localizando-se a lareira […] 

exteriormente, sob a escada de acesso à cobertura apenas protegido o local com um 

telheiro. O corredor dos quartos alarga-se para transformar numa dependência para as 

refeições e trabalho.” Por fim visto que é possível a existência de uma arrecadação no 

último piso da casa (já na zona exterior) podemos dizer que o pátio da habitação é um 

terraço, ao qual chamamos de “açoteia” (Martins, Castro, Torres, 1961, p. 324). 

 

Ilustração 40 – “Fuzeta – Olhão, habitação em banda”, A.P.P. ([Adaptado a partir de: ] Martins, Castro, Torres, 1961, p. 323)  

 

 

 

Ilustração 41 – “Fuzeta - Olhão, habitação em banda”, A.P.P. ([Adaptado a partir de: ] Martins, Castro, Torres, 1961, p. 247)  

“A cobertura é feita com abóbadas de berço, correspondendo uma aos quartos, outra 

ao corredor, e à sala uma outra, mas de tendência esférica e um pouco mais elevada, 
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acentuando a importância atribuída a esta peça da habitação.” Em alguns casos o 

telhado de quatro águas substitui as abóbadas, “[…] formando interiormente, tecto de 

macieira.” (Martins, Castro, Torres, 1961, p. 325) 
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3. A CIDADE DE OLHÃO 

A cidade de Olhão situa-se no Oriental algarvio, entre a capital algarvia (Faro) e Tavira 

(área também denominada de Sotavento). “É delimitado a Nascente e a Norte pelo 

concelho de Tavira, a Poente por Faro, com o oceano Atlântico a sul. O sítio onde se 

implanta é morfologicamente uma planície constituída por aluviões e dunas recentes.” 

(Vasconcelos, 2014, p. 33)  

Olhão, como todos sabemos, tem como principal característica, a sua famosa 

arquitectura tradicional de coberturas em terraço “[…] que recorta o céu a silhueta 

inconfundível […]” desta cidade (Ribeiro, 1961, p. 79). Sabemos à priori que, cada 

lugar tem a sua cultura, costumes e clima, e associando à arquitectura podemos 

comprovar que cada estilo arquitectónico é também muito particular a cada local e 

povoação. O clima olhanense caracteriza-se por Verões quentes e longos, e o Inverno 

não possui temperaturas muito baixas, como noutras regiões do país. Todavia, com 

temperaturas altas em todas as estações do ano, a existência do vento do mar 

predominante a certas horas do dia neste concelho, é fundamental, fazendo com que 

a temperatura seja suavizada por este factor notável. A precipitação apesar de ser 

reduzida, acontece mais durante as estações frias. Durante o período de Verão, as 

noites tropicais do Sotavento litoral são quentes e rondam os vinte graus durante o 

período nocturno. A freguesia é favorecida com boa água potável(25), permitindo 

usufruir de inúmeras hortas onde a água nunca escasseia mesmo nas épocas mais 

quentes (Oliveira, 1906, p. 103). 

 

Ilustração 42 - Cidade de Olhão. (Ilustração nossa, 2014) 

Comecemos inicialmente por falar dos dois edifícios visualmente mais marcantes ao 

chegar ao centro da cidade de Olhão, são eles constituídos pelo mercado de Olhão 

que têm um marco e ponto de referência importante nesta, que dá para a Frente 

Ribeirinha da cidade. Mas antes, caracterizemos a zona Ribeirinha onde ficam 

situados os dois grandes edifícios do mercado. A zona Ribeirinha situa-se ao longo da 

                                                           
25 As freguesias de Moncarapacho, Quelfes e Pechão beneficiam também de abundante água potável, ao 
contrário da Fuseta, onde a água potável já não é tão farta (Oliveira, 1906, p. 103). 



A origem da cobertura em terraço na Arquitectura Vernacular Portuguesa 

Filipa Mariana Franco de Sousa            60 

avenida 5 de Outubro, e segundo a Comissão de Coordenação da Região do Alentejo 

esta avenida “[…] constitui o mais importante espaço público de Olhão não só pelas 

funções que desempenha na cidade, como por ser a interface com a Ria Formosa, 

como ainda pela carga imagética que detém e que distingue Olhão no contexto das 

cidades algarvias.” Esta grande avenida importante é muito movimentada e além disso 

é a via que dá acesso à zona histórica (que posteriormente falaremos) e à baixa 

comercial (Portugal. Comissão de Coordenação da Região do Alentejo, 1999, p. 70). 

 

Ilustração 43 – “Frente Ribeirinha aspectos da 
revalorização funcional : passeio da ria”. 
([Adaptado a partir de: ] Portugal. Comissão de 
Coordenação da Região do Alentejo 1999, p. 72) 

 

Ilustração 44 – “Ria Formosa”. ([Adaptado a partir de: ] Portugal. Comissão de 
Coordenação da Região do Alentejo 1999, p. 73) 

 

Esta esplendorosa Frente Ribeirinha é uma das zonas mais nobres da cidade 

principalmente para o turismo, “[…] com vista panorâmica sobre a Ria Formosa e a 

arquitectura da cidade cubista” (Portugal. Comissão de Coordenação da Região do 

Alentejo, 1999, p. 70). 

A primeira construção do mercado de Olhão deu-se por volta de 1866 e era constituído 

simplesmente por “[…] telheiro, assente em vinte estacas e vinte e seis colunas de 

alvenaria […] A sua localização era sensivelmente próxima dos actuais edifícios.” 

Posteriormente a este, em 1916 realizou-se a construção dos dois novos edifícios para 

o mercado, e este é actualmente um dos pontos quase de paragem obrigatória para o 

turismo. Este prolongamento da cidade de Olhão obteve-se por meios de construções 
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de estacas, tal como o mercado apoiando cada um dos edifícios em “[…] oitenta e oito 

estacas, ligadas entre si através de arcos de alvenarias de tijolo”. Estes dois grandes 

edifícios têm um enorme impacto na cidade, devido não só à sua dimensão mas 

também aos seus materiais de construção – tijolo aparente e estrutura metálica 

(Olhão. Câmara Municipal, 2012). 

 

Ilustração 45 – “Mercado Municipal, Zona fronteira entre o casco urbano e a Ria Formosa”. ([Adaptado a partir de: ] Portugal. Comissão 
de Coordenação da Região do Alentejo 1999, p. 66 e 67) 

“De planta longitudinal, os Mercados são compostos por dois espaços retangulares de 

vértices arredondados, correspondendo ao Mercado das Verduras e ao Mercado do 

Peixe, sendo ambos delimitados por quatro torreões circulares envidraçados. 

Submetidos a obras de reabilitação nos finais do século XX, mantêm o aspeto exterior, 

reabrindo ao público em 1998. Uma das novidades mais recentes é o seu interior, 

forrado com azulejos pintados por Costa Pinheiro.” (Olhão. Câmara Municipal, 2012) 

Segundo o Municipio de Olhão, outro dos pontos importantes na cidade é o 

Compromisso Marítimo de Olhão onde se situa o Museu da cidade. Este edifício foi 

construído antes do primeiro mercado da cidade – 1771, o edifício constitui dois pisos 

“[…] e três frentes com um tratamento do frontispício […]“ (Olhão. Câmara Municipal, 

2012). 

A Igreja Matriz de Nossa Srª do Rosário é também uma construção marcante tanto na 

história como na cidade actual. Construída entre 1698 – 1722 pelos pescadores da 

altura, faz com que se torne um elemento característico e mais uma vez ponto 

turístico, pois na sua fachada deparamo-nos com a frase; “à custa dos homens do mar 

deste povo se fez este templo novo, no tempo em que só havia umas palhotas”. Não 
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obstante, outro lugar de culto é a Capela dos Aflitos situada de frente para a Avenida 

da República, sem poder esquecer também da Igreja de Nossa Senhora da Soledade 

construída no início do século XVII “[…] altura em que surgem as primeiras referências 

à existência da capela de Nossa Senhora da Soledade, à época Capela de Nossa 

Senhora do Rosário, passou a paroquial com a criação da freguesia de Olhão, em 

1695.” Esta é uma construção simples e modesta, apesar de ter alguns elementos 

característicos regionais de alguma riqueza artística (Olhão. Câmara Municipal, 2012). 

Abordaremos também sobre uma das partes mais importantes da cidade actual de 

Olhão – A zona antiga, constituída por diversos bairros, e com inúmeras histórias e 

lendas sobre cada um deles. Deste modo importa falar sucintamente do plano urbano 

desta pequena cidade dentro da cidade Olhão. 

A vila antiga de Olhão era planificada pelos bairros da Barreta, Sete Cotovelos(26), 

Gaibéu, Moinho, Manuel Lopes, Pelourinho e Armérios. Hoje em dia esta zona 

olhanense é caracterizada como a zona antiga da cidade, onde ainda podemos 

encontrar algumas habitações com características originais da época relativamente à 

habitação popular de Olhão (Romba, 2008, p. 24 - 25). 

 

Ilustração 46 – “Bairros constituintes do núcleo proto urbano de Olhão”. ([Adaptado a partir de: ] Vasconcelos, 2014, p. 38) 

Não obstante, o bairro da Barreta “[…] situada na parte mais a poente do que 

consideramos ser a praia de Olhão e onde foi o local que reuniu as melhores 

                                                           
26 Estes dois primeiros originaram-se e desenvolveram-se entre o século XVII e XIX, e em conjunto 
constituem-se pelo chamado núcleo urbano de Olhão (Romba, 2008, p. 25). 
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condições para a fixação dos pescadores”. Podemos verificar através da ilustração 47 

que este bairro se situava junto à beira-mar (Romba, 2008, p. 24 - 25).  

Segundo Romba, as fachadas das casas destes bairros dão directamente para a rua. 

“Nas frentes predominou o ritmo de fachadas de porta-janela e a moldura dos vãos 

tem uma ornamentação simples.” porém, veremos no prosseguimento do subcapítulo 

3.1. deste capítulo a constituição da estrutura urbana desta antiga cidade, onde se 

construía sem qualquer preocupação de plano urbanístico e onde as ruas eram 

apertadas e sinuosas, todavia com algumas regras, como por exemplo: a construção 

seria direita e não atravessada à rua. Assim a rua era criada consoante o espaço 

deixado pelas habitações. Já o bairro dos Sete Cotovelos (construído entre 1871-73) 

apesar de constituir um plano urbano idêntico ao da Barreta, dispõe lotes maiores e 

mais regulares (Romba, 2008, p. 24 - 35). 

 

Ilustração 47 – “Principais eixos e equipamentos externos ao 

bairro da Barreta (grosso modo corresponde à área com 
quarteirões a cinzento). Mapa realizado a partir do levantamento 
topográfico de 1871/3, I.G.P. – Bairro da Barreta”. ([Adaptado a 
partir de: ] Romba, Sandra, 2008, p. 27) 

 

Ilustração 48 – “Panorâmica geral do bairro dos Sete Cotovelos. 
Mapa realizado a partir do levantamento topográfico de 1871/3, 
I.G.P.” – Bairro da Barreta”. ([Adaptado a partir de: ] Romba, 
Sandra, 2008, p. 57) 

Consequentemente com a expansão deste núcleo urbano (Bairro da Barreta e dos 

Sete Cotovelos) originaram todos os outros bairros identificados na ilustração 46 

durante o século XIX, devido à boa economia que Olhão tinha na altura provenientes 

da pesca e da agricultura. Com as substituições das cabanas para as casas de pedra 

e cal, a habitação ganhou uma forma característica do lugar, possuía então a tão 

conhecida açoteia (Vasconcelos, 2008, p. 40). 

Olhão tem (e sempre teve desde estas primeiras construções de pedra e cal) uma 

arquitectura muito particular, e deslumbra a quem a vê da cota mais alta de cada 

edifício. Cada cidade tem a sua particularidade, e quando falamos de coberturas em 

terraço em Portugal, estabelecemos de imediato uma ligação com Olhão. “[…] Esta 
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cidade sobressai pelo recorte “cubista” dos seus traços sobrepostos.” (Ribeiro, 1961, 

p. 88)  

Relativamente ao termo “cubista”, foi uma expressão utilizada por muitos autores de 

livros(27) a partir da segunda década do século XX sobre o sul de Portugal para se 

referirem a arquitectura tradicional de Olhão, esta expressão “cubista” “[…] foi feita sob 

o ponto de vista da forma e da imagem.” (Romba, 2008, p. 50) 

 

Ilustração 49 – “Olhão”, Filipe Jorge. ([Adaptado a partir de: ] Pessoa, 2005, p. 156) 

Porém ao longo de todos estes séculos, muitas das habitações de arquitectura 

tradicional olhanense sofreram grandes alterações e outras mantiveram-se quase 

intactas. Tal como Oliveira e Galhano referem, a casa não é um elemento 

improgressivo. Esta passa por evoluções e modificações culturais, sociais e climáticos 

ao longo dos tempos “[…] seja-o mesmo pela acção de uma dinâmica interna, reflexos 

de mutações gerais, invenções pessoais ou do grupo, etc.” É desde as primeiras 

construções (cabanas) até aos dias de hoje que podemos diferenciar todas as 

alterações feitas pelo homem, que decerto constituiu “[…] o produto de uma evolução 

lenta […]”. Porém muitos dos elementos construídos em épocas passadas não 

obtiveram quaisquer transformações. Com efeito, partindo das origens, a verdade é 

                                                           
27  Tais como; Raul Brandão no livro Os Pescadores, José Dias Sancho, Aquilino Ribeiro no livro O Guia 
de Portugal (Romba, 2008, p. 50). 
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que as construções foram alvo de alterações maiores ou menores e que se resultam 

de um conjunto variado de factores, tais como a melhoria das condições económicas 

individuais, a evolução das técnicas e economia de construção, a busca por satisfação 

estética ou mesmo a evolução da sociedade. Ao longo das épocas os métodos de 

construção e os materiais em geral foram-se igualmente transformando e evoluindo 

satisfatoriamente. As janelas, as portadas e as telhas modificaram-se melhorando os 

materiais e o conforto da própria casa (Oliveira, Galhano, 1992, p. 367). 

Em relação à evolução da habitação, são substituídos a utilização dos materiais locais 

pelos pré-fabricados, industriais e semi-industriais, assim sendo alteram também as 

formas, plantas e proporções das casas “que tendem a uniformizar-se por toda a 

parte” (Oliveira, Galhano, 1992, p. 368). Não obstante todas estas modificações e 

evoluções a nível arquitetónico, alteram consideravelmente para melhorar a maneira 

de viver da povoação. A casa é adaptada ao homem e não o homem adaptado à casa. 

Resumidamente, todas estas alterações dão-se em relação à arquitectura, onde se 

construiu em grande quantidade pois havia um acúmulo populacional, e com isso 

ocorreu uma expansão de casas. Estas propagaram-se geralmente “[…] num bairro 

mais recente à margem da aldeia ou localidade […] e todos estes movimentos são 

mais sensíveis ainda nas áreas que passaram a interessar o forasteiro e o turista, 

determinando o mesmo a venda de terras de cultura em lotes para construção” 

(Oliveira, Galhano, 1992, p. 369). 

3.1. OS TEMPOS HISTÓRICOS DA CIDADE DE OLHÃO 

O presente estudo, acerca dos topónimos e origens destas construções algarvias, é 

dificultado pela ausência de estudos específicos e concretos sobre este tema, sendo 

apenas facultado algumas referências ainda que não sejam determinantes. 

Especificando-nos na cidade de Olhão, falaremos sobre a história desta cidade e as 

suas origens construtivas e culturais. Contudo começaremos por abordar sobre os 

tempos pré-históricos e históricos, de modo a perceber quais os povos e culturas que 

por aqui passaram ao longo dos séculos.  

É importante conhecer os antepassados de cada lugar, quem o conquistou pela 

primeira vez, quais as culturas que o habitaram e que costumes possuíam. Tudo isto 

tem uma importância relevante não só para o interesse histórico da própria cidade 

como também para o turismo “[…] que constitui por tôda a parte uma fonte de receita, 

quando haja comodidades a oferecer aos turistas” tal como é o caso da região do 

Algarve, que atraí muito turismo devido não só ao clima da própria cidade como 
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também ao nível cultural. Todos estes elementos característicos dos tempos passados 

desta cidade são essenciais para a caracterização do Algarve (César, 1930, p. 228). 

 

Ilustração 50 – “Olhão”, Filipe Jorge. ([Adaptado a partir de: ] Pessoa, 2005, p. 155) 

“Ao longo das costas do oceano atlântico, na parte que banha a província algarvia, 

creou Deus uma pequena faixa de terreno, desde eras remotas conhecida pelo sítio de 

Olhão.” (Oliveira, 1906, p. 1) Desde sempre este lugar teve boas condições piscatórias 

e como tal os seus primeiros habitantes foram pescadores “[…] da cidade de Faro os 

quais, atraídos também pela magnífica água de olham, ali teriam passado a fazer 

aguada, ou caldeirada como ainda agora se diz na pitoresca linguagem dos marítimos 

olhanenses […]” (Romba, 2008, p. 7). 

Olhão foi uma das primeiras vilas do Algarve ou até mesmo de Portugal, e é 

actualmente constituído pelas freguesias de Olhão, Moncarapacho, Quelfes, Pechão e 

Fuseta. Esta freguesia tão visitada e inspirada por muitos escritores e poetas (Raul 
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Brandão, Aquilino Ribeiro, José Dias Sancho, entre muitos outros) "[...] a que um 

conjunto invulgar das suas casas típicas, o bulício alegre e activo dos seus 

pescadores audazes, a luz maravilhosa que possui e que faz parecer mais azul o céu 

e mais alvinitente a casaria impressionou [...] pelo que Olhão tem de mais 

característico, mais diferente e inconfundível". Olhão é chamado por muitos de Vila 

Cubista, Vila Branca, Vila Heróica, Vila Moira e ainda Vila de Olhão da Restauração 

(Santos, 1934, p. 5). 

 

Ilustração 51 – “Coast at Faro – Olhão”. (Stanislawki, 1963, p. 113) 

Sebastião Philippes Martins Estacio da Veiga(28) fez alguns estudos sobre os tempos 

históricos de Olhão, porém, impedido pelo governo (devido ao gasto excessivo de 

despesas) acabou por não avançar com o seu estudo sobre este lugar. Contudo, 

recolheu ainda alguns textos de autores mais "sábios neste assunto" e fundamentou 

alguns princípios sobre Olhão, apesar de certas vezes não encontrarmos fundamentos 

nem documentos ou outros elementos antigos sobre uma determinada região, não 

quererá dizer que não tenha existido civilizações pré-históricas realmente, "[...] uma 

vez que proximamente existam monumentos que abertamente as denunciem" Os 

tempos pré-históricos dividem-se em três períodos: o Paleolithico, o Neolithico e o dos 

Mataes (Oliveira, 1906, p. 19). 

Segundo os mestres da ciência paleontológica, no período Paleolithico, todas as 

construções eram feitas em pedra tosca, sem qualquer preparação ou cuidado prévio. 

Estácio da Veiga refere que:  

"Desde remotíssimos tempos corriam vagas notícias e tradições relativamente às 

cavernas e não poucas se encontram dispersas nas obras dos escritores clássicos, 

gregos e latinos. Vários geógrafos, historiadores e poetas da antiguidade, falaram por 

                                                           
28 Autor e investigador da obra Antiguidades Monumentaes do Algarve - Tempos Prehistoricos. 
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vezes desses misteriosos edifícios, que a natureza construiu e escondeu no amago da 

terra" (Oliveira, 1906, p. 20). 

Tudo isto, só demonstra que existiu vida humana neste lugar e nessa época. Apesar 

de só se ter encontrado três cavernas em Moncarapacho, não quererá dizer mais uma 

vez, que os paleolithicos não tenham tido alguma(s) caverna(s) em Olhão. No período 

Neolithico(29), não foram igualmente encontrados quaisquer documentos na carta pré-

histórica do Algarve. "Ora é crível que em Quelfes houvesse uma civilização neolíthica 

a que a área da freguesia de Olhão fosse estranha? não cremos, e jamais sabendo-se 

que esta freguesia fez parte de Quelfes" (Oliveira 1906 p. 26). Finalmente no período 

dos Metaes, Estacio da Veiga expressa que as minas esploradas neste período e 

nesta província foram cobre(30) (Oliveira, 1906 p. 30). 

"Os nossos antigos escritores, como anteriormente os escritores clássicos, gregos e 

romanos, concordes, quasi todos, em que o berço da geração humana se encontrava 

na Ásia, explicam a povoação do orbe, por intermédio das colónias." Portanto se os 

meios de transporte ainda não existiam nos períodos já falados, apesar destes se 

poderem movimentar por terra, não existe uma resposta concreta e credível que 

explique a forma destes povos vindos da Ásia terem sido transportados para a nossa 

Península. Pois bem, como aprendemos que o homem primitivo era nómada, 

deduzimos então que estes povos procuravam sempre novos sítios à medida que o 

alimento escasseava num determinado sítio. Assim "parece-nos que a opinião 

sustentada em relação ao homem, que primeiro habitou a Península Ibérica, que fosse 

errante, sendo acommettido de um fenómeno geológico, por via do qual ficasse 

separado fisicamente da Ásia, é a mais admissível". E assim se faziam as ocupações 

na Península Ibérica, onde depois ocupavam outros em consequência das invasões 

coloniais (Oliveira, 1906 p. 34). Contudo devido à falta de informação por parte dos 

historiadores e investigadores desta freguesia, não conseguimos certificar o tempo 

exacto, em que ano Olhão foi habitado e descoberto, ainda assim, segundo todos 

estes factos escritos acima, confirmamos que Olhão ficou conhecido muito antes do 

século XVII, já no século XIV era conhecido, e podemos comprovar segundo Lapa 

Albino que esse foi o século “[…] em que um documento do tempo de el – rei D. 

Fernando, atesta essa verdade.” (Lapa, 1957, p. 12)  

                                                           
29  Este período é caracterizado pela pedra polida, utensílios de osso e de barro cozido (Oliveira, 1906 p. 
26). 
30  "Com relação á segunda edade dos metaes representada pela edade do bronze é ella caracterizada 
por artefactos dessa metal, isolados ou associados aos de cobre e ainda algumas vezes de pedra, e 
nunca aos de ferro [...]" seguidamente, apareceu a idade do ferro (Oliveira, 1906 p. 29). 



A origem da cobertura em terraço na Arquitectura Vernacular Portuguesa 

Filipa Mariana Franco de Sousa            69 

Relativamente aos tempos históricos da cidade de Olhão, sabemos que por aqui 

passaram também muitos povos, e uns tiveram um papel mais marcante que outros no 

nosso país. Os Fenícios foram os primeiros a invadir a Luzitania, seguidamente vieram 

os Romanos governando a Península Ibérica durante muito tempo (até ao século V 

d.C.) (Correia, 2004, p. 74). A influência romana foi deveras importante nesta província 

algarvia e particularmente em Olhão. Refere Silva Lopes que "Com a comunicação e 

trato dos povos estrangeiros (Fenícios e Romanos) adquiriram os habitantes da nossa 

província úteis conhecimentos, com que fizeram florescer a sua agricultura [...] As 

famosas pescarias e salgações dos atuns, trinchados, e sardinhas tinham nome e 

credito"(31). Desta forma a nossa província e as qualidades dos povos era bem vista e 

respeitada pelos escritores romanos. Assim sendo, não é de estranhar que a cidade 

de Olhão, estando perto de Marim e Ossónoba não tenha restos dos antepassados da 

sua civilização (Oliveira, 1906 p. 40). 

“Com a queda do Império Romano e a chegada dos Visigodos, Marim continuou a ser 

um local importante” A partir do século V os Visigodos tomaram posse peninsular, 

onde permaneceram durante três séculos. Já no século VIII dá-se início à ocupação 

árabe mantendo-se até ao século XIII, “[…] tendo deixado memórias e um legado 

importantíssimo em todo o Algarve mas, no caso específico de Olhão, embora seja 

considerada uma terra de características acentuadamente mouriscas, não se conhece 

qualquer construção importante deixada pelos árabes!”(32) e, segundo a Associação de 

Valorização do Património Cultural e Ambiental de Olhão (APOS) estas construções 

tradicionais com características mouriscas construídas pelos europeus nada tiveram a 

ver com os domínios dos tais (Associação de Valorização do Património Cultural e 

Ambiental de Olhão, 2014).  

Marim continuou a ser o lugar mais importante desta província depois da expulsão do 

povo árabe. Assim Marim poderá ter tido alguma grande influência na origem de Olhão 

em consequência talvez por ter sido este (Marim) “[…] o primeiro ponto de fixação 

humana na região […]” ou talvez por possuir um grande “olho” de água doce que 

consequentemente poderá ter dado origem ao nome do lugar que hoje em dia 

                                                           
31  Estes tanques de salga de peixe foram em 1950 descobertos pelos povos habitantes em Olhão em 
consequência da construção do Porto de pesca (Associação de Valorização do Património Cultural e 
Ambiental de Olhão, 2014).  
32  Contudo, muitas lendas são manifestadas no livro As Mouras Encantadas e os Encantamentos do 
Reino do Algarve e estas podem confirmar a passagem dos árabes na região de Marim, onde Olhão fazia 
parte, desse modo demonstra que os árabes mais uma vez, tiveram grandes influências na nossa 
província (Oliveira, 1906 p. 45). 
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chamamos de “Olhão”(33) (Nobre, 2008, p. 172). Mas, mais uma vez sem quaisquer 

certezas, diz-nos Antero Nobre que: 

 “ […] possivelmente já existiria no reinado de D. Dinis, pois este rei português mandou 

construir ali próximo (em Marim) uma torre(34) defensiva da barra, da praia e talvez das 

primeiras cabanas do povoado e em 1294 (portanto no século XIII) fazia concessões a 

habitantes daquele local.” (Nobre, 2008, p. 172) 

Portanto Olhão já possuía no reinado de D. Fernando em 1378 o seu nome de “Logo 

de Olham” (Nobre, 2008, p.172). 

“O núcleo inicial da povoação, os primeiros habitantes de Olhão foram, assim, como 

sempre defendeu F. Fernandes Lopes […], montanheiros e marítimos dos povoados 

vizinhos do próprio local da fonte ou nascente; na maioria talvez moçárabes, só um ou 

outro possivelmente seria português do centro ou do norte do País, vindo nas hostes 

de D. Afonso III e de D. Paio Peres Correia, e que por aqui se teria deixado ficar […] 

depois daqueles terminarem a conquista do Algarve aos mouros.” (Nobre, 2008, 173) 

Deduz-se que muita gente pensa que os habitantes olhanenses sempre foram gente 

exclusivamente do mar (marítimos), porém é importante referir que em outros tempos 

e actualmente sempre houve população que vivia e vivem unicamente da agricultura 

(Nobre, 2008, p.173). A meados de 1840 (século VXI) Olhão, começou a mover mais 

população de todo o país (e até do estrangeiro) para aqui em consequência da 

armação do atum, e da água potável superior a de muitos outros sítios. Decerto depois 

de perceberem os pescadores que este era um lugar bom para pesca e agricultura 

optaram por “[…] permanecer nas humildes cabanas construídas de madeira, canas e 

palha, onde hoje se ergue a zona antiga da cidade.” Possivelmente no início as 

cabanas terão sido construídas nas praias sazonalmente(35) (na época da pesca) só 

depois com o sucesso tanto na pesca como na actividade agrícola é que fez com que 

a população se estabilizasse permanentemente nas cabanas das praias (Nobre, 2008, 

p.16). 

                                                           
33  “[…] no entanto, segundo a maioria dos historiadores, o grande olho de água doce que deu origem ao 
topónimo não se encontrava em Marim, mas sim perto do actual Jardim João Serra – o “Poço Velho” […]” 
(Associação de Valorização do Património Cultural e Ambiental de Olhão, 2014) 
34 “[…] cujos restos ainda existem na actual Quinta de Marim, para vigiar a Barra Velha (na época a única 
entrada do mar para a Ria Formosa na região entre a Fuseta e Faro) e proteger os habitantes dos 
ataques dos piratas mouros.” (Associação de Valorização do Património Cultural e Ambiental de Olhão, 
2014) 
35 “Uma das consequências da fixação da população foi a substituição das cabanas por casas de pedra e 
cal e a expansão dos pequenos aglomerados que mais tarde deram lugar ao nascimento de algumas 
freguesias.” (Romba, 2008, p. 7) 
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Ilustração 52 – “Ramalhete, Faro. Cabanas, Junto à Ria”. (Oliveira, 
Galhano, Pereira, 1969, p. 218) 

 

Ilustração 53 – “Costado, Faro – Cabanas”. (Oliveira, 
Galhano, Pereira, 1969, p. 218) 

Com a permanência desta nova população em Olhão, iniciou-se uma substituição das 

cabanas de palha por casas de pedra e cal, originando também com isto “[…] a 

expansão dos pequenos aglomerados que mais tarde deram lugar ao nascimento de 

algumas freguesias.”(36) (Romba, 2008, p. 7 / 8) 

O primeiro edifício a ser construído em pedra foi a ermida da Nossa Senhora da 

Soledade em 1665 (Vasconcelos, 2015, p. 35). Quando Olhão foi constituído por fim 

uma freguesia em 1695 (separando-se assim da freguesia de Quelfes), foram 

eliminados todos os campos que havia por perto das cabanas de Olhão e algumas 

casas existentes neste mesmos cercos. Agora pertencia apenas ao “[…] aglomerado 

de cabanas da praia, a capela, que passou a Igreja Paroquial, e os dois moinhos 

próximos […]”(37) (Nobre, 1984, p. 28). 

Em virtude das primeiras povoações, das imigrações, dos lugares e dos arredores de 

Olhão, que foram aliciados pela exuberância de água e pelo grande desenvolvimento 

da aldeia, a freguesia de Olhão (na fase que houve a separação com a freguesia de 

Quelfes) alcançou uma progressividade sucessiva a nível habitacional e 

consequentemente populacional(38). Alberto Iria refere que Olhão já tinha “[…] 150 

«cabanas de cana cobertas de palha», ou seja cerca de 750 a 800 habitantes […]” 

Contudo, apesar do desenvolvimento urbano e populacional, ainda não existia 

nenhuma edificação em alvenaria com a excepção da prevalecente capela da 

freguesia que foi mais tarde intitulada e “convertida” pela povoação de Igreja Paroquial 

                                                           
36 Inicialmente Olhão pertencia à freguesia de Quelfes (Nobre, 1984. 27). 
37 Estas habitações foram construídas “[…] entre a igreja de matriz e o porto, no local que actualmente 
corresponde o bairro da Barreta (Nobre, 1984, p. 28). 
38 A evolução destes juncos (cabanas) deu-se através de acção particular, iniciando-se a partir do 
denominado “núcleo central” actualmente conhecido como Bairro da Barreta. Estas construções foram-se 
expandindo devido aos “[…] lucros obtidos no contrabando, durante o cerco de Gibraltar […]” verificando-
se uma alteração desordenada das cabanas para casas de alvenaria. Hoje em dia esse lugar 
desordenado a que chamamos de “barredo” possui uma zona meramente mais planificada e é a “Zona 
mais recente” da cidade (Ribeiro, 1961, p. 106). 
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“[…] ou seja a hoje pelo povo chamada Igreja Pequena, pois a primeira habitação de 

pedra e cal só ali se ergueria depois de construída a nova Paroquial, a Igreja Grande 

de linguagem popular […]” (Nobre, 1984, p. 28). 

 “E só por alvará de 30 de Dezembro de 1715 é que a rainha concedeu, ao mareante 

João Pereira, autorização para levantar na Praia de Olhão «uma morada de casas, 

para a sua vivenda e habitação»” (Nobre, 1984, p. 28). 

Essa foi então a primeira habitação em pedra e cal a ser construída na praia de Olhão, 

pois antecedentemente a Câmara Municipal de Olhão cuja freguesia incumbia a Faro 

não autorizava quaisquer edificações de alvenaria (Vaz, 1986, p. 18). Depois disso, 

em 1718 o crescimento habitacional(39) de alvenaria cresceu de tal forma, que foi de 

extrema importância uma planificação mais ordenada, “[…] obrigada a recomendar 

especialmente, no alvará de 2 de Julho daquele ano, em que se concedia autorização 

para mais uma, que esta fosse construída «direita e não atravessada na rua»“ (Nobre, 

1984, p.29). Olhão passou a ser uma vila mais organizada e estruturada a nível 

construtivo e de plano urbano, pois antes revestia-se de conjuntos de prédios com 

falta de saneamento, desalinhados “[…] onde a luz do sol se envergonhava de 

expandir seus raios […]” (Oliveira, 1906, p. 127).  

Escreveu o Sr. Paulo Nogueira num artigo sobre a vila de Olhão, em Algarve Ilustrado, 

em 1880 que: 

“«Nos seus princípios, desconhecendo as leis da simetria, as ruas de Olhão casavam-

se irregularmente, formando inesperados ângulos e, ellas mesmas em si irregulares, 

preparavam o extravagante aspecto que hoje apresentam por mais esforços que hajam 

feito as diferentes vereações que teem dirigido os destinos do município.»” (Oliveira, p. 

135). 

Mais tarde em 1808 em consequência de todo o seu progresso, Olhão foi elevado a 

vila “[…] e a sede de concelho em 1826”, e era assim a vila de Olhão, constituída de 

pequenas aglomerações urbanas da província algarvia. Populações que viviam, e 

ainda vivem da terra e do mar. “Olhão parece ter conservado, de todos os portos 

antigos do Algarve, os derradeiros vestígios de navegações distantes. Nos meados do 

século XIX os seus moradores eram tidos como «os mais destros e hábeis pescadores 

do Algarve, e os que mais se afastam da costa»“ por isso chegamos assim à 

conclusão que realmente as embarcações olhanenses eram das mais destacadas do 

                                                           
39 Dita Orlando Ribeiro que em “[…] 1758, a terra, refeita das ruínas do terramoto, estava em pleno 
progresso, contando «para cima de 500 moradas e mais de 300 cabanas que cada dia vão diminuindo e 
pondo-se em seu lugar casas»“ (Ribeiro, 1961, p. 105). 
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país, não só por se afastarem mais da costa(40) algarvia mas também por possuírem 

mais barcos (incluindo hiates) originando assim um mercado maior de peixe (Ribeiro, 

1961, p. 106). 

Todavia nem todas estas “velhas construções” foram destruídas ou substituídas. Deste 

modo servem para exemplificar e comprovar os métodos de construção desses 

tempos (quase duzentos anos), pois a população piscatória construía inicialmente, 

segundo lhe parecesse mais correcto e apropriado, sem pensar na construção da 

cidade como um todo (Oliveira, 1906, p. 127).  

O que diferencia e caracteriza estes tipos de habitações algarvias hoje em dia, são 

precisamente as suas coberturas em terraço (açoteias), nas casas do rés-do-chão, 

tendo sofrido alterações ao longo dos anos, e desenvolvendo-se sucessivamente em 

altura, obtendo novos elementos tais como o “mirante e o contra mirante” que através 

de escadas exteriores (provenientes do primeiro e maior terraço da habitação) 

conseguimos alcançar (Martins, Castro, Torres, 1961, p. 268). 

Voltando um pouco atrás, as primeiras casas de pedra e cal a serem construídas na 

cidade (actualmente) de Olhão, foram sem dúvida importantes, pois a população 

obtinha assim mais conforto habitacional, adquirindo cada vez mais população para a 

vila. Importante também será referir a descrição feita por Silva Lopes (quando visitou o 

Olhão na altura) ao dizer que o núcleo da Barreta era constituído por ruas sinuosas, 

pouco largas e com becos um tanto desorganizados. As habitações por sua vez 

apresentavam-se igualmente como as cabanas, de maneira irregular, “[…] 

sobremaneira asseadas, porém, e caiadas até ao meio da rua, no que se esmeram as 

mulheres»“. Apesar de fazer esta descrição tão precisa das casas, pouco o interessou 

a coberturas destas. Porém, embora não tenhamos nenhuma referência exacta, 

calcula-se que as açoteias provieram igualmente nesta mesma altura das construções 

em pedra e cal (século XVIII). “Silva Lopes filia a desordem dos arruamentos na 

disposição irregular das palhotas, e é provável que assim seja […]“. No entanto, não 

podemos deixar de confirmar que todas essas características descritas pelo autor não 

deixam de se identificar com muitos aspectos a várias cidades e vilas do sul da 

Península Ibérica “[…] provenientes quer da época muçulmana, quer dos Mouros que 

permaneceram depois da Reconquista em bairros separados.”(41) Como conseguimos 

                                                           
40  “[…] pescavam à entrada do Tejo, no mar da Arrábida e em frente de Lareche […] Nesta actividade, na 
cabotagem, no contrabando, a gente de Olhão frequentava as costas de Marrocos e do Mediterrâneo.” 
(Ribeiro, 1961, p. 107) 
41  “Em Lisboa, Alfama pertence ao primeiro caso, a Mouraria ao segundo; as três ruas da Mouraria de 
Moura são outro exemplo da presistência da planta muçulmana sob o domínio cristão” (Ribeiro, 1961, p. 
109). 
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perceber pela ilustração 54, a planta de Olhão é constituída por um bairro de planta 

mourisca, apesar de nunca ter havido indícios de qualquer povoação muçulmana ou 

moura neste sítio que se possa legitimar, e segundo Ribeiro, é possivelmente o único 

exemplo de uma vila moderna (Ribeiro, 1961, p. 109). 

“[…] o que mostra, por um lado, a transferência de usos e preferências da população 

muçulmana à população cristã e, por outro, o invulgar apego a certas tradições. 

Nascidas embora de um contacto de civilizações, tanto permanecem na que as deu 

como na que as incorporou no seu património.” (Ribeiro, 1961, p.109) 

 

Ilustração 54 – “Planta «mourisca» do bairro da Barreta, em Olhão. Nas casas apinhadas e desprovidas de espaços interiores a açoteia 
é um espaço de desafogo”. (Ribeiro, 1961, p. 110) 

Portanto, como abordaremos agora no subcapítulo 3.1.1. relativamente à possível 

origem da açoteia algarvia, analisaremos mais alguns factores que denotam que 

realmente existiram comunicações intensas com o Norte de África, e que a 

arquitectura tradicional/vernacular de Olhão resultará de uma possível tradição 

muçulmana e mourisca ou simplesmente uma base de ideias adquiridas através das 

viagens realizadas pelos pescadores até ao Norte de África. 

3.1.1. A ORIGEM DA AÇOTEIA ALGARVIA 

Neste subcapítulo iremos abordar questões históricas da cidade de Olhão, bem como 

pontos de vista de historiadores, com intuito de perceber ou pelo menos saber as 

razões desta arquitectura tão distinta nesta região, com principal foco na origem das 

suas açoteias.  

Com Base no livro As regiões portuguesas de Jorge Gaspar, percebemos que "os 

muçulmanos, árabes e berberes, afeiçoaram-se à terra, construindo uma paisagem 

rural, e de que ainda perduram traços: nos regadios, na casa rural, nos campos 
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arborizados de amendoeiras e alfarrobeiras.”(42) Contudo, averiguemos com mais 

bases e provas a provavel origem destas casas com açoteia tão afeiçoada pelo povo 

olhanense (Gaspar, 1993, p. 178). Júlio Lourenço Pinto escreveu no seu livro Algarve 

publicado em 1894 um estudo mais aprofundado sobre a vila Olhanense, e segundo 

este autor: 

“«A estrutura de Olhão, mais por ventura do que a de qualquer outra povoação 

algarvia, dá-nos a visão de povoado marroquino; as casas altas e os telhados, como 

em Tanger, quasi brilham pela sua ausência; as habitações alinham-se ao rez do chão 

na sua quasi totalidade, como lá também. Muito brancas, cercadas uniformemente de 

terraços, irmãs gemeas das azoteias africanas, e sobranceadas por algum zimbório 

alvejante da egreja, em paridade com as cúpulas e mirantes das mesquitas.»” (Oliveira, 

1906 p. 139) 

A açoteia algarvia usufrui de um panorama esplendoroso. Ao alcança-la temos o 

privilégio de admirar a vista sobre a cidade de Olhão, rodeados por uma vila pintada 

de branco, rematada por mirantes e terraços, onde as mulheres conversam, secam os 

alimentos, e se permanece durante as noites quentes de Verão, lembra e assemelha-

se às casas do Islão, onde igualmente as mulheres têm os mesmos hábitos (Santos, 

1934, p. 6). Esta cidade tipicamente Moira assemelha-se em muitos elementos 

arquitectónicos às cidades no Norte de África. Conseguimos perceber estas 

proximidades arquitectónicas entre cidades pela construção dos primeiros bairros na 

cidade olhanense (Bairro da Barreta e Bairro dos Sete Cotovelos, como já falado 

anteriormente) onde as ruas são apertadas e de certo modo confusas e sinuosas, as 

casas sem telhado originando formas cúbicas e pela brancura da cal nas fachadas das 

habitações (Santos, 1934, p. 6). 

"De facto, vista em conjunto, Olhão parece ter sido a povoação marcada pelo destino 

para recordar aos vindouros que em terras de Portugal, há muitos séculos, viveu um 

povo de raça e costumes diferentes, raça indómita e altiva que o cristianismo exigente 

dos reis medievais da Península levou a retrair-se em terras africanas." (Santos, 1934, 

p. 6) 

Segundo Mariana Santos(43), só compreende na perfeição o elemento da açoteia 

algarvia, quem "[...] que a observou minuciosamente [...]" o povo olhanense, que via 

através desta, os homens do mar voltar do seu ganha pão (deste trabalho árduo e 

constante porém satisfeitos e realizados) depois de tempos passados no mar com 

tempestades e vendavais chegando do Norte de África: 

                                                           
42 Estes povos tiveram uma influência enorme no Algarve, relativamente à pesca e navegações (Gaspar, 
1993, p. 178). 
43 Mariana Santos autora do livro Olhão uma vila típica do litoral algarvio refere “[…] No seu artigo Olhão 
em Biblos x, 190 – 196, escreve nas páginas 191 – 194 das indicações de W. Giese em Portucale, v.” 
(Giese, 1935, p. 7). 
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"[...] compreenderá o segrêdo da sua particularidade, da predilecção dos seus 

habitantes por essas casas de mirantes, por essa cal alvinitente, por tudo, enfim, que 

melhor reproduz o que os seus olhos viram mais vezes e mais se adequa ao desejo 

constante de observar e contemplar o mar [...]" (Santos, 1934, p. 6). 

Apesar de haver localidades com algumas casas sem telhado no Algarve tal como em 

Faro, S. Bráz de Alportel, Tavira, Montegordo etc. é em Olhão onde este tipo de 

tipologia prevalece mais. Conclui o autor que, esta casa "«típica moura do Algarve foi, 

pois, uma casa em forma de cubo, ou quási cubo, com dois recintos, terraço e muitas 

vezes tôrre-mirante»" (44) (Santos, 1934, p. 6). 

Na obra de Wilhelm Giese(45), este refere que há várias opiniões sobre a origem da 

açoteia algarvia, porém o autor considera que, as casas com açoteia são de origem 

moura, uma vez que no período romano e greco – romano (período anterior ao 

período árabe tal como expressa o cap. 3.1.), as coberturas eram todas inclinadas. Na 

época dos mouros, árabes e berberes, devido ao clima do Norte de África, as plantas 

eram distintas mas todas com açoteia. No sul da Península Ibérica foram inseridas 

estas habitações, onde se tem preservado esta cobertura, enquanto que outras se 

modificaram pela cobertura inclinada em consequência às influências da casa romana. 

Na verdade, as “Casas com terraço vemo-las hoje na Espanha em quási todo o litoral 

do sul e de leste, Ayamonte até Barcelona […]”, dado que nas zonas montanhosas(46) 

(numa zona consideravelmente longe do mar) também se encontram casas com 

terraço, então, segundo o Giese, a causa de conservação não se deve somente o 

clima mas também à cultura, geração e tradição (Giese, 1935, p. 6). 

Prevê-se que na região do Algarve houvesse também construção tipicamente 

mourisca, pois estes também dominaram o sul de Portugal. Porém Giese refere que 

não sobrou nenhuma casa tipicamente mourisca (depois dos mouros serem expulsos 

do Algarve em 1250) devido aos ataques de inimigos e de terramotos nesta “cidade de 

origem agarena(47) (ou ante – agarena)”. Assim sendo, questionamos se poderá ter 

sido realizada uma reconstrução das casas mouriscas algarvias (Giese, 1935, p. 6). 

“Como as velhas casas de Olhão e certas casas de Faro e de Silves oferecem a 

mesma planta primitiva que a taddart, que existem nas províncias de Almeria, Granada, 

Málaga, Cádis, e em Ayamonte, - temos a certeza de que existia no Algarve agareno 

êste mesmo tipo que, no litoral, analogamente ao que se verifica em Espanha, devia ter 

um terraço” (Giese, 1935, p. 6). 

                                                           
44  Apesar da cidade ter sido fundada tardiamente (Santos, 1934, p. 6). 
45  Autor do livro O problema da çoteia Algarvia. 
46  Tal como em Arcos de la Frontera e nas Alpujarras (Giese, 1935, p. 6). 
47  De origem árabe. 
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Com a “distribuição” das coberturas em terraço pela Península Ibérica (litoral de 

Espanha e leste do Algarve), não causa qualquer surpresa a existência de mais 

coberturas em terraço depois da fronteira Portuguesa “[…] fronteira que não existia 

nos tempos dos mouros, excepto o curto período de 1026 até 1052.” (Giese, 1935, 

p.6) Não só a cidade de Alportel (que remonta a tempos pré – arábicos), como a 

cidade de Faro são tradição moura. Portanto, segundo o Giese, os terraços, tanto do 

ponto de vista geográfico como histórico são da época moura, pois outrora era esta 

(Faro) a cidade dos mouros (Giese, 1935, p.7). 

“Em Olhão, as primeiras casas de pedra parecem ter sido construídas somente entre 

1780 e 1790.” Assim sendo, podem as açoteias ter sido perfeitamente reaplicadas de 

Faro e Quelfes em Olhão visto que somente em 1780 começaram as construções de 

pedra e cal nesta cidade, e onde pertenceu esta freguesia até 1695.(48) (Giese, 1935, 

p.7) Da mesma forma Orlando Ribeiro expressa a sua opinião: 

"O Algarve [...] por ser uma região aberta a influências mediterrâneas e por isso 

desenvolvida e organizada quando o resto do país permanecia perdido no isolamento e 

na barbárie; pela abundância dos restos romanos, que deixam supor uma vida 

económica elevada nesse tempo; [...] pela tradição mourisca mais vivaz do que em 

qualquer outra província; pela vida própria, que provém tanto das montanhas que o 

isolam de Portugal [...] como da costa que o torna solidário dessa espécie de pré-

mediterrâneo constituído pelo golfo luso-hispano-marroquino; e ainda pelo papel 

relevante que os seus portos desempenharam na expansão portuguesa e nas relações 

marítimas distantes." (Ribeiro, 1961, p.83) 

Já Santos (que é olhanense) opõe-se às conclusões de Giese, entendendo esta que 

os olhanenses criaram as açoteias com o mero intuito de ver o mar. Todavia, admite 

que, apesar destes adequarem a açoteia às casas olhanenses, adoptaram como 

referência as coberturas em terraço que já se haviam familiarizado nos portos de 

África. Contudo, não se deixa persuadir quanto ao facto de ter existido estas 

coberturas em terraço para além de “[…] Olhão, Fuzeta, Monte – Gordo, etc, dizendo 

que «em Faro, no Alportel, noutra qualquer povoação algarvia, haverá casas de 

açoteia, sim, mas serão uma, duas ou três, e mesmo assim, não as encontrará por 

todas as povoações».” (Giese, 1935, p. 7) Mariana Santos discorda assim da análise e 

do pensamento de Giese, pois apesar de na sua obra fazer referência a várias obras 

sobre a típica casa de Olhão, não quererá portanto concluir que aquela é a resposta 

certa. Opõe-se então a esta conclusão da casa taddart dos Berberes de Marrocos e do 

sul da Argélia ter sido a base das casas olhanenses, e no seu ver (Mariana Santos) 

                                                           
48  "Não conheço, porém, as construções de Quelfas, que também foi moirama" (Giese, 1935, p. 7). 
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não terá nada a ver com o domínio árabe do séc. IX na nossa província. Refere ainda 

que:   

"[...] em Faro, em Tavira, em Silves, e ainda noutras terras onde há vestígios das mais 

antigas construções civis conhecidas, as casas mais remotas apresentam um tipo 

exterior especial, ainda verificável pelo remate superior em dois, três e até quatro 

telhados de quatro águas num só prédio [...]" (Santos, 1934, p. 7). 

Como também as entradas de luz (rasgos redondos) feitas nas paredes exteriores, 

com objectivo de iluminar os corredores ou escadas das habitações e ainda "[...] pelas 

reixas ou gelosias das janelas e portas, etc., etc., e não pela açoteia das casas de 

Olhão que nessa casa antiga não existe”. Portanto é somente na sua opinião que a 

açoteia, nas freguesias do Algarve litoral se sobressai, tanto que a sua caracterização 

habitacional nestas zonas é basicamente realizada ao nível exterior (Santos, 1934, p. 

7). Para vincar melhor a sua teoria refere ainda que, faz todo o sentido estas casas do 

litoral serem sem telhado pois com visitas dos marítimos aos portos de África fez com 

que estes se inspirassem na sua arquitectura adaptando-a a sua região (Santos, 1934, 

p. 8). 

"Como se explicaria que em Olhão, moderna, dos princípios do século XVIII, e 

primitivamente um aglomerado de cabanas, com tecto de junto, como essas que ainda 

existem nas Praínhas da Barreta, e na própria Fuzeta, também moderna - outra 

povoação que se assemelha àquela pelo grande número de açoteias que possui - 

como se explicaria que fosse ressurgir, tantos séculos após a dominação sarracena, 

uma maior revivescência moirisca, quando nas localidades de comprovada ocupação 

das agentes de Allah apenas ficara uma lenda popular ou um pessimismo fatalista 

como herança ancestral, ou um nome de proveniência arábica, ou um arco de ferradura 

duma porta?" (Santos, 1934, p. 8) 

Santos justifica ainda as suas afirmações demonstrando que as açoteias foram 

construídas nestas terras com terreno pouco acentuado para que se pudesse usufruir 

de uma vista sensacional sem ter qualquer problemas que a casa vizinha lhe 

obstruísse da paisagem do horizonte (Santos, 1934, p. 9). 

Em relação à sua cor de cal, foi meramente com objectivo das casas não absorverem 

o calor desta região e se tornarem mais frescas. A sua planta não é unicamente 

característica desta zona algarvia, é sim característica de todo o Algarve em geral, 

pois a sua planta simples e baixa (de um só piso) servia perfeitamente para este lugar, 

aqui não há problemas de "[...] fugir à humidade do solo, ou procurar o calor solar, 

como nas terras montanhosas. Um mirante de escada exterior basta-lhes para 

conseguir um pouco de frescura nas tardes calmosas de verão." (Santos, 1934, p. 9) 
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No entanto, W.Giese entende ser injusto comprovar ou desmentir qualquer conclusão 

a partir de uma “estatística quantitativa”. Contudo, não há fotografias para comprovar 

estas duas opiniões distintas tanto de W.Giese como de M. Santos. Portanto, para 

poder conhecer a origem certa do terraço de Olhão teríamos certamente de tomar 

conhecimento de quem desempenhou a tarefa de realizar as primeiras casas de 

pedra(49). W.Giese, entende que, as açoteias existentes em tempos em Faro e Alportel 

foram escasseando ao longo dos tempos, todavia, uma coisa é certa, as açoteias de 

Alportel e sobretudo as das Alpujarras não podem resultar da actividade dos 

pescadores (Giese, 1935, p. 8). 

O nome "ç'têa" equivale "às formas português antigo açotea, çotea, espanhol antigo 

açutea que veem do árabe sutájha [...] não dum assotûa, em que presiste a Sr.ª D. 

Mariana Santos, apoiando-se em Fr. João de Sousa." Ora, posto isto afirma o Giese 

que nos finais do século XVIII não terá sido possível a colocação da palavra "ç'têa", 

ademais, complementa ainda esta sua certeza dizendo que, os habitantes do Norte de 

África (Marrocos, Argel, etc.) provavelmente não mudariam a designação da palavra 

"terraço" que usam actualmente intitulada como "sath" (Giese, 1935, p. 9). 

“O que com certeza podemos concluir do facto de Olhão, Fuzeta, etc. serem terras de 

pescadores, que querem ver o mar e ver entrar os barcos, é em primeiro lugar que 

daqui resulta a construção da escada exterior para subir ao mirante e, em segundo 

lugar, o facto de uma açoteia se erguer mais alta que a outra.” (Giese, 1935, p. 8) 

No entanto o Sr. Professor Amorim Girão refere ainda a sua opinião neste mesmo 

volume da Biblos (nas suas lições de geografia humana) acerca da origem das 

açoteias de Olhão, Faro e Alportel. Este defende o facto da origem das açoteias em 

Olhão “[…] «pela fraca precipitação atmosférica» e «pela necessidade de aproveitar o 

melhor possível a pouca água que cai»” são as duas grandes razões no sentido em 

que o clima é um motivo para justificar a construção da açoteia. Além disso, não só 

constituem somente um ponto alto para avistar as embarcações, como também têm 

utilidade na seca dos alimentos ao sol, revelando ainda que estas constituem "[…] 

uma imitação das casas com terraço das povoações do norte de África.”  

                                                           
49  Não sabemos se terão sido os marítimos a realizar essa tarefa ou se eventualmente houve um 
pedreiro ou obreiro (Giese, 1935, p. 8). 
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Ilustração 55 – A cidade de Olhão. (Ilustração nossa, 2014) 

Em suma, com estas apreciações tão distintas, W. Giese, conclui na sua obra que a 

origem das açoteias encontra-se no Norte de África, certamente por acção do clima, 

sendo que o clima Algarvio apenas ajudou que a açoteia se mantivesse ali. Já nas 

Alpojarras (clima frio) o que fez preservar o terraço foi apenas o “[…] elemento étnico 

[…]” que prevaleceu sobre o componente climatológico. “Também dum telhado 

inclinado se pode alimentar uma cisterna […]”. Expressa ainda que a açoteia não só é 

arquitectada devido aos costumes culturais e tradicionais, como também, por causa do 

clima, pois esta não se encontra somente nas áreas litorais encontra-se de igual modo 

nas áreas interiores tais como Alportel e Arcos de la Frontera e nas Alpujarras. A 

açoteia em Olhão não adveio da secagem do peixe, pois em Alportel também se 

usava o terraço para secar frutos e tão pouco pertencia ao litoral. No entanto a 

permanência hoje em dia desta deve-se ao facto de já haver um estilo de vida neste 

lugar, e de ter um comportamento habitual tal como o de “[…] secar peixes como o 

vigiar a chegada dos barcos […]”, pois ao contrário de outros sítios vai desvanecendo. 

Contudo, “A imitação dos terraços do norte de África, […] só seria possível se todos os 

outros terraços do Algarve fossem posteriores aos de Olhão […]” (Giese, 1935, p. 10). 

“É que Olhão nasceu das próprias cinzas de povos estranhos porque ali passaram, 

com as indumentárias mais extravagantes que se possa imaginar.  

E de toda esta miscelênea de raças e de costumes, deu a Olhão as mais 

características moradias, onde o orientalismo preside e nos mostra hoje a graciosidade 

e o enlevo mais sonhador” (Lapa, 1957, p. 15). 

3.2. A CASA TRADICIONAL DE OLHÃO 

Iniciaremos neste subcapítulo por descrever as características da habitação tradicional 

da cidade antiga situada no núcleo urbano de Olhão onde se iniciaram as habitações 

vernaculares olhanenses. Aquilino Ribeiro expressa a esta cidade olhanense no livro 

Guia de Portugal que;  

"Vila cubista chamaram a Olhão e, de facto, a vol d'oiseau, parece a casaria projectar-

se duma tela de Picasso para ludíbrio dos olhos afeitos à ordem objectiva das três 

dimensões. […] São milhares de cubos em equilíbrio paradoxal, absurdo, como 

cantarias duma Babel juntando pelo raso. E todavia, deste mar revolto de planos e 
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desta fanfarra endiabrada do branco, filtra-se uma sensação de pureza, de banho 

auroral, como rescende o perfume de um canteiro de açucenas. E da vontade de ali 

ficar à vista da ria, dum azul ideal de iluminura, entre o céu duma diafaneidade 

vaporosa, onde mal se aguentam nuvens brancas, e aquele tablado branco, escapo à 

imaginação desmedida" (Oliveira, 1906). 

Este antigo tipo de construção têm vindo cada vez mais a desaparecer como já foi dito 

anteriormente, sendo que em alguns casos ainda existem algumas habitações com 

algumas características originais que se mantêm no núcleo urbano da cidade, mas 

não podemos deixar de dizer mais uma vez que esta cidade usufrui e oferece à 

população e principalmente à população turística uma paisagem inigualável, tal como 

refere Fernando Lopes “[…] o aspecto panorâmico de Olhão é único no País - e poder-

se-ia dizer - único em toda a Europa, mesmo em todo o Mundo […]” (Lopes, 1945). 

“Porque, se ao transformarem-se as primitivas cabanas em casas tivessem estas 

terminado simplesmente por terraço-soteia, total ou apenas parcialmente, não 

estaríamos ainda num aglomerado de casas diferente do que se encontraria no campo 

em redor. Rareando os telhados cada vez mais, aproximar-nos-íamos do aspecto de 

Tânger, de Muley-Idriss, de Rabate, de Tunis. Se os terraços ou soteias fossem 

horizontais, sem parapeito algum, estaríamos como na Síria ou outro Oriente qualquer. 

Açoteias (ou soteias, como aqui se usa dizer com mais arábica propriedade) há-as por 

todo o Algarve ou pelo menos por todo o campo do Sotavento algarvio, - como pelo Sul 

da Espanha e por todo o Norte de África desde Marrocos à Líbia... Há-as na Síria e na 

Pérsia onde o cubismo das casas chega a ser perfeito, não tendo os terraços rebordo 

algum...” (Lopes, 1945). 

“Lembram, estas construções, os povoados marroquinos e alguns da costa 

mediterrânea espanhola. Certos autores pretendem ver nestes tipos de casas restos 

da influência árabe, outros essencialmente um derivante climático.” É de extrema 

importância salientar que os pescadores desta zona eram os únicos a praticar a pesca 

durante um período mais longo, “esta parece-nos a razão primeira, sem esquecermos 

contudo o próprio modo de vida dos pescadores e as possibilidades de uma região 

baixa pluviosidade por este facto, o problema da impermeabilização das coberturas 

era de pouca importância.” Porém é de notar ainda que nesta Faixa Litoral apesar das 

poucas chuvas existem outras terras piscatórias com caracterizações arquitectónicas 

diferentes onde a cobertura inclinada em telha predomina, tal como em Stª Luzia de 

Tavira, Cabanas de Tavira, etc.. Por isso é de notar que talvez o factor climático não 

seja somente uma razão para estes tipos de construção olhanense (Martins, Castro, 

Torres, 1961, p. 268). 

“A agressividade do clima impõe a um convívio limitado, contrariamente, a sua doçura 

permite a outros contactos muito íntimos, possibilitando maior permanência no exterior, 

que se reflecte de uma forma implícita no seu comportamento social, sendo os factores 

de clima que originam, com outros, as distinções de formas e de aspectos das 
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construções, distinguindo-as de região para região.” (Martins, Castro, Torres, 1961, p. 

282) 

Segundo o livro Arquitectura Popular em Portugal na região do Algarve litoral “[…] a 

análise dos tipos de habitação refere-se especialmente ao povoamento disseminado 

de marcada feição regional […] nas vilas de Olhão e da Fuseta, os elementos foram 

recolhidos nas aglomerações e lugares tipo montanha.” Comecemos então por 

explicar a evolução habitacional da vila antiga de Olhão. Ao longo de várias décadas 

esta zona sofreu algumas alterações nas suas edificações. Inicialmente Olhão era 

constituído por uma pequena população que vivia em cabanas de junco e só mais 

tarde com as construções de pedra e cal é que a freguesia ergueu-se de maneira 

diferente, como já referimos no subcapítulo 3.1. (Martins, Castro, Torres, 1961, p. 

311). 

 

Ilustração 56 – “Fotografia aérea da Barreta. Os mirantes foram substituídos por pequenas divisões com cobertura de zinco. O cenário 
é caótico. (A.H.M.O.)”. ([Adaptado a partir de: ] Romba, 2008, p. 52) 

Com a substituição das cabanas de junco para as casas de pedra e cal a meados do 

século XVIII, a antiga vila transformou-se e originou um lugar mais confortante e com 

características mais funcionais na casa, para que assim as famílias piscatórias 

pudessem viver ali permanentemente. 

A habitação tradicional/vernácula é dividida em dois espaços de forma mais ou menos 

quadrangulares, um dos espaços é conhecido pela “casa de fora” ou “vestíbulo“ 

caracterizada como a “[…] divisão mais importante, onde se situava a entrada principal 

e para onde se passava para outras casas, como por exemplo a cozinha e em alguns 

casos uma alcova, espaço para dormir […]“ porém quando a alcova não existia, a 
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própria casa de fora servia de dormitório. Seguidamente a cozinha estendia-se para 

um pequeno quintal da habitação e era semi exterior, constituía-se com uma bancada 

de dimensão pequena e possuía por vezes uma chaminé para se fazer o fogo. O 

quintal era um elemento que nem todas as casas possuíam, porém quando existia na 

habitação servia não só de acesso à cobertura como também de zona de serviços da 

casa, “nele se executava tarefas como a actividade pesqueira e tarefas relacionadas 

com a dinâmica quotidiana familiar (higiene, criação de animais domésticos, pequena 

horta quando o terreno e dimensão do quintal o permitia).” (Romba, 2008, p. 38)  

 

Ilustração 57 – “A casa elementar”. (Vasconcelos, 2014, p. 48) 

Relativamente ao elemento - açoteia, podemos referir que esta era usada em muitas 

zonas da região mas era apenas em Olhão que era exclusivamente conhecida. 

Actualmente Olhão continua a ser destacado pela sua arquitectura de açoteias. É “[…] 

neste bairro situado entre a Igreja Matriz e o porto, que constitui o núcleo antigo da 

Vila […] e na vizinha aldeia da Fuseta, que vive apenas da pesca; nestas duas 

povoações a açoteia remata o maior número de casas e, predominando sobre o 

telhado, dá-lhes um aspecto único em todo o Algarve.” Segundo Ribeiro (1961, p. 102) 

estas casas têm uma forma invulgar (relativamente a outras habitações de outras 

regiões), pois aqui o elemento mais falado por todos os que por aqui passam é a sua 

cobertura que lhes da essa tal forma invulgar na casa. Descreve o autor, o modo de 
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acesso à açoteia e os elementos exteriores existentes desta simples mas 

deslumbrante casa tradicional de Olhão:  

 “[…] à casa de rés-do-chão ou de andar, rematada pela açoteia para que se sobe por 

uma escada interior, sobrepõe-se o mirante, a que a chaminé fica incorporada ou 

encostada, construção mais pequena também rematada por terraço ladrilhado e com 

platibanda, mas com acesso por uma escada exterior que nasce no terraço mais 

extenso da casa; as vezes por cima deste, ainda um contra-mirante, miniatura do 

anterior, com a mesma disposição de acesso.” (Ribeiro, 1961, p. 102) 

 

Ilustração 58 – “Olhão”. (Romba, 2008, p. 53) 

Relativamente à execução do terraço/açoteia da casa, é utilizada um sistema de 

suporte constituído por abóbada de berço. Porém esta cobertura em abóbada(50) serve 

também de “açoteia utilizável”. Estas são elaboradas com ladrilho ou tijolo maciço, 

todavia devido à maneira de construção e utilização destes específicos materiais 

(acima de tudo o ladrilho) consideramos mais uma vez, que este tipo de cobertura tem 

também um carácter singular (Martins, Castro, Torres, 1961, p. 304). 

“As abóbadas de traçado e acabamento mais cuidado parece terem sido executadas 

por artistas vincados do Alentejo. Este tipo de cobertura encontra-se espalhado por 

várias zonas de província, com predominância talvez das vilas de Olhão, Fuseta, 

Monchique, Sta Bárbara de Nexe, Alportel, etc. e ainda em montes dispersos pelo 

Algarve calcário.” (Martins, Castro, Torres, 1961, p. 304) 

 

                                                           
50 Quando estas são executadas, frequentemente apresentam com a forma de “canhão um “fecho” na 
parte central. Este nunca se iguala a outro fecho, mesmo que seja no mesmo edifício (Martins, Castro, 
Torres, 1961, p. 304). 



A origem da cobertura em terraço na Arquitectura Vernacular Portuguesa 

Filipa Mariana Franco de Sousa            85 

 

 

Ilustração 59 – “Estoi, Faro”, A.P.P. (Martins, Castro, Torres, 1961, p. 304) 

 

 

Ilustração 60 – “Fuzeta –Olhão”, A.P.P. ([Adaptado a partir de: ] 

Martins, Castro, Torres, 1961, p. 323) 

 

Ilustração 61 – “Estoi, Faro”, A.P.P. ([Adaptado a partir de: ] 
Martins, Castro, Torres, 1961, p. 304)     

É importante ainda citar que relativamente à parte exterior da habitação, a fachada 

frontal não se diferencia das casas ao lado, equipara-se às fachadas habitacionais 

“vizinhas” onde possivelmente as construções já têm formas interiores diferentes como 

podemos perceber nas ilustrações 62 e 63. Ainda relativamente aos vãos da habitação 

constituem-se por pequenas aberturas de modo a que a circulação do ar e a entrada 

de luz sejam suficientes (Martins, Castro, Torres, 1961, p. 327). 
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Ilustração 62 – “Fuzeta – Olhão”, A.P.P. (Martins, Castro, Torres, 1961, p. 
322) 

 

Ilustração 63 - Bairro da Barreta. (Ilustração nossa, 
2014) 

 

 

Ilustração 64 – “Fuseta – Olhão”, A.P.P. (Martins, Castro, Torres, 1961, p. 270) 

Aqui neste núcleo possivelmente poderão ter existido dois tipos de cobertura, a 

cobertura plana e a cobertura mista(51). A cobertura mista equipara-se a um telhado de 

                                                           
51 A cobertura de tesouro era colocada na “casa de fora” enquanto, a cobertura plana ou açoteia era 
construída por cima das alcovas e cozinhas, além disso “[…] cada casa possuía uma abóbada de perfil 
esférico, fenómeno detectado pela ligeira elevação do pavimento. Segundo Vieira Caldas, o uso deste 
tipo de abóbada é um fenómeno datável de finais do séc. XIX e princípios do séc. XX.” De acordo com 
Romba os telhados de tesoura terão sido construído igualmente na mesma altura que se substituiu as 
cabanas por casas de pedra e cal, e estas têm mais certeza da sua data de construção que as de 
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tesoura (a parte de cobertura inclinada) e a outra parte era cobertura plana, porém, é 

mais provável a existência de habitações com cobertura totalmente plana (neste 

núcleo) do que cobertura mista, pois apesar de tudo a cobertura plana oferecia a casa 

um espaço maior às funcionalidades da casa do que a cobertura mista que “roubava” 

parte desta (Romba, 2008, p. 38). 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 65 – “A casa elementar”. (Vasconcelos, 2014, p. 45) 

Segundo Romba, a meados do século XIX “[…] houve um pico ascendente na 

densidade demográfica […]”, com isto os quintais alinhados e murados das habitações 

tradicionais começaram-se a extinguir para que a casa pudesse assim usufruir de mais 

                                                                                                                                                                          
cobertura totalmente plana, pois “[…] os modelos estavam nas cidades mais próximas, Faro, Tavira, e o 
conhecimento construtivo também.” (Romba, 2008, p. 40) 
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um ou dois compartimentos interiores ou até outras casas independentes desta para 

arrendamento, originando então um factor económico benéfico para a família 

proprietária da casa. Porém, com o lote totalmente interior sem nenhuma usufruição 

de um espaço exterior (quintal) os donos da casa viram-se impedidos da construção 

na horizontal e optaram então pela expansão vertical, e daí originaram os mirantes(52) 

(Romba, 2008, p. 38). 

O mirante é um pequeno pátio construído por cima da açoteia tornando a casa 

parecida a uma torre. Este mirante é construído posterior à açoteia tendo como 

objectivo um aumento da habitação (Martins, Castro, Torres, 1961, p. 327). 

 “[…] continuamos […] a crer que o mirante terá surgido ainda em meados do séc. XIX 

nos bairros da baixa-mar, como um acrescento da pequena casa térrea e também 

acrescento da área exterior. No entanto, tal como aconteceu com as chaminés no 

Algarve, que desempenham um papel ornamental e que simbolizavam o prestígio e a 

vaidade dos proprietários, através dos mirantes os habitantes dos bairros criaram uma 

linguagem própria que os distinguiu das demais localidades.” (Romba, 2008, p.50) 

 

Ilustração 66 – Olhão - casa com açoteia. (Ilustração nossa, 
2014) 

 

Ilustração 67 – Olhão – casa com açoteia e mirante. (Ilustração nossa, 
2014) 

Com estas alterações no lote das casas (em 1715) agora, apenas o acesso ao 

primeiro terraço da casa era realizado do interior da habitação para o exterior através 

de uma guarida ou pangaio (53) tal como observamos nas ilustrações 66 e 67. Esta 

                                                           
52 Com a cozinha agora num espaço exterior sem qualquer sistema de evacuação de fumos, foi de 
extrema importância a implementação de uma chaminé, um dos elementos tão conhecidos das casas de 
Olhão – a chaminé de balão (Vasconcelos, 2014, p. 54). 
53 Atribuímos o nome de “pangaio” à “[…] pequena casota que lhe abriga a saída” (Oliveira, Galhano, 
1992, p. 174). 
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“Tem um recorte inclinado na zona que cobre a escada e plano no patamar de 

chegada à cobertura. Esta guarita que faz a ligação interior - exterior, era inicialmente 

coberta de telha mourisca, sendo progressivamente substituída por uma cobertura de 

ladrilhos.” A porta que dá acesso para terraço ou açoteia situa-se no lado oposto ao 

pangaio como nos mostra as ilustrações 68 e 69 (Romba, 2008, p. 57). 

 

 

 

 

 

Ilustração 68 – “A casa elementar”. (Vasconcelos, 2014, p. 55) 
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Ilustração 69 – “A casa elementar”. (Vasconcelos, 2014, p. 57) 

A açoteia responsabiliza-se não só pela secagem dos frutos regionais (figo e alfarroba) 

como também pela secagem da roupa e dos oleados, porém estes últimos, tem a 

pequena diferença de serem secados em cordas. Além disso, tanto o mirante 

(posteriormente construído) como a açoteia são usados também para arrumos. O 

elemento mirante constituía depois mais um compartimento da casa, adquirindo 

também uma vista mais privilegiada do que a açoteia (Romba, 2008, p. 39). 

Falaremos no capítulo seguinte com mais pormenorização sobre as características e 

objectivos das açoteias de Olhão, pois estas possuem características idênticas às do 

Norte de África, diferenciando-se igualmente em alguns aspectos. Uma das diferenças 

que faz distinguir a cidade de Olhão das cidades norte africanas com esta arquitectura 

idêntica é que a açoteia tem uma importância extrema não só pelos usos já descritos 

anteriormente mas também, por poder erguer-se (neste caso o mirante e contra 

mirante têm mais importância que a açoteia do primeiro nível) e de lá de cima avistar o 

mar e as embarcações (Ribeiro, 1961, p. 103). 

Contudo, voltando ao elemento mirante, com o aumento da casa olhanense, este 

realizou um novo plano na habitação importante principalmente para os pescadores, 

pois daqui conseguiam observar as condições do mar (de onde tiravam o seu 

sustento). Tal como observamos nas ilustrações 70 e 71 “este possui uma superfície 

menor do que a açoteia sobre a qual se eleva, o acesso ao seu terraço faz-se por uma 
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escada exterior, de alvenaria, sobre arcos assentes em pilares finos ou em cachorros 

de pedra, colocados transversalmente.“ Esta é igualmente ladrilhada como a açoteia 

que lhe da acesso (Vasconcelos, 2014, p. 58). 

 

Ilustração 70 – “A casa elementar”. (Vasconcelos, 2014, p. 60) 
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Ilustração 71 – “A casa elementar”. (Vasconcelos, 2014, p. 61) 

Não obstante, Fernando Lopes “[…] sugere a linha evolutiva: sobre o tecto horizontal e 

ladrilhado do «pangaio» espaçoso que abriga a escada que sobe do interior(54) […] 

realizou o Olhanense mais um terraço” caracterizado por contra mirante como 

podemos observar na ilustração 72 e 73. Este elemento era construído acima do 

pequeno pátio já construído sobre a açoteia – o mirante como mostram as imagens 

anteriores. O contra mirante ocupava cerca de metade da área do mirante, ou seja 

constituia-se “[…] num canto deste, apenas uma espécie de púlpito ou torre de vigia 

[…]“ (Lopes, 1945). Tanto o mirante como o contra mirante são acessíveis somente 

pelo exterior dá habitação (Oliveira, Galhano, 1992, p. 174). “Nestes acrescentos foi 

adoptado um tipo de construção mais leve com divisórias mais leves, com divisórias 

de madeira e pavimentos superiores constituídos por ladrilhos assentes sobre vigotas 

                                                           
54 Existem portanto duas formas de aceder à açoteia: do interior da habitação (normalmente da cozinha) 
ou do exterior da habitação, quando o acesso é realizado a partir do pátio (Oliveira, Galhano, 1992, p. 
174). 
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de madeira, sistema este conhecido pelo nome de «dormentes»” (Martins, Castro, 

Torres, 1961, p. 327). 

 

Ilustração 72 – “A casa elementar”. (Vasconcelos, 2014, p. 63) 

Em relação a este tipo de cobertura singular olhanense, podemos concluir dizendo que 

“por vezes, a açoteia inicial fica reduzida a um pequeno quintal, devido à dimensão 

que o mirante atinge. Sendo, portanto, mais apropriado chamar açoteia ao terraço 

deste novo volume, e mirante ao volume que sobre esta se ergue.” Portanto estes dois 

elementos empregues posteriormente acima da açoteia têm ambos acessos por 

escadas exteriores (Vasconcelos, 2014, p. 62). 

“E o resultado «são milhares de cubos em equilíbrio instável […] num mar revolto de 

planos […] Dum prédio para o outro, as açoteias e fachadas imbricam-se, acavalam-se, 

sobrepõem-se, desarticulam-se, anuladas pela brancura e pela miragem as leis da 

perspectiva e do volume»” (Oliveira, Galhano, 1992, p. 175). 

Com todas estas alterações nas habitações, a antiga vila era agora um lugar mais 

dinâmico, constituía umas casas com acrescentos verticais, enquanto outras 
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continuavam simplesmente como tinham sido construídas. E para quem não conhece 

a sua história, ao depara-se este com plano de cotas tão irregulares, com certeza têm 

alguma curiosidade de a perceber com mais profundidade.  

 

Ilustração 73 – “Olhão: açoteia, mirante e contra mirante”, Raquel S. de Brito. (Ribeiro, 1961, p. 219) 

“Até agora não se tem passado, em Olhão, desta sobreposição até três terraços; mas 

compreende-se que um urbanismo consciente desta especificidade cuja origem 

continua misteriosa, sendo, ao que comprovadamente parece, única em todo o 

Algarve, em todo o Portugal, em todo o Mundo mesmo, leve mais alto a espécie de 

pirâmide de terraços... É que, por acaso, a pirâmide apresenta-se por vezes mais 

ampla e mais numerosa... Sim: pela coalescência de casas que ulteriormente se 

puseram comunicantes por forma a constituírem um mesmo prédio, acontece que mais 

três terraços se encontram a diferentes alturas...Tal é, por exemplo, o prédio em que 

habito, na Rua Vasco da Gama, n.º 20, que apresenta nada menos de quatro, e do alto 

do qual os turistas curiosos ou os estudiosos arquitectos...do Universo, podem verificar, 

como inegáveis realidades, exemplares que se metem aqui pelos olhos adentro, estas 

e outras novidades e originalidades da estranha e misteriosa arquitectura local 

olhanense, genuína, inerudita...” (Lopes, 1945). 

Por fim e em concordância com P. Quitério, esta arquitectura tradicional/vernacular 

esta em risco de “extinção” em consequência dos usos desapropriados dos materiais 

de construção e para tal é importante passar uma boa imagem conhecedora “[…] 

aproximando os cidadãos do património cultural e das suas técnicas, tendo como 

referência o desenvolvimento integrado e sustentável, que actualmente está a surgir.” 

(Quitério, 2009, p. 319) 
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4. SEMELHANÇAS ENTRE A AÇOTEIA ALGARVIA E A DO NORTE DE ÁFRICA 

Entre outras características a açoteia é umas das que, encontramos tanto no Norte de 

África como no sul de Portugal. Tal como já abordado no capítulo anterior, verificamos 

pelos nossos antepassados a marca de muitas culturas e povos distintos na Península 

Ibérica. Um deles teve maiores ligações com Portugal - Norte de África - portanto é de 

alguma importância referir as semelhanças arquitectónicas entre Olhão (tendo sido ou 

não influência) e o Norte de África, para podermos então, de alguma maneira, clarificar 

e perceber melhor a causa, destas formas arquitectónicas tão distintas com o restante 

país. 

Antes de abordar o elemento importante deste trabalho - açoteia - comecemos por 

fazer uma breve introdução entre estes dois lugares tão semelhantes e tão distintos 

em determinadas coisas. Sabemos à priori que o clima do Norte de África difere um 

pouco do sul de Portugal. A carência das chuvas nestas zonas é por vezes tão grande 

que em consequência disso as cidades organizaram-se desde sempre na construção 

de poços de armazenamento de águas pluviais de modo a chegar a todas as 

populações. No Algarve apesar do clima ser igualmente seco, não existe falta de água, 

contudo as açoteias não foram pensadas em prol desse factor climático mas 

obtivemos deste mesmo modo um elemento vantajoso para a região - a cobertura 

plana.  

Relativamente à cultura entre estes dois lugares, podemos referir que em nada se 

equiparam. Da cultura destes povos do Norte de África resultam condutas bem 

distintas das de Portugal. Nestas cidades não existe igualdade de estar entre a figura 

feminina e a masculina, e isso perpassa para as suas formas de pensar na 

arquitectura. A figura feminina não tem o direito de se expor demasiado visualmente 

aos olhares alheios fora de casa e é por isso que as suas construções são pensadas 

de forma diferente. As casas organizam-se de maneira que não haja quase contacto 

visual do interior de uma casa para a rua. Já no sul de Portugal (Algarve – Olhão) 

conseguimos perceber que a vivência entre o interior da casa (seja no cimo da 

cobertura ou no rés-do-chão), para o exterior é muito mais aberta, existe privacidade 

dentro da casa, mas a mulher adquire as mesmas regras culturais que o homem 

dentro ou fora desta.  

4.1. A AÇOTEIA DE OLHÃO 

"O Algarve, tanto no aspecto dos seus 

aglomerados populacionais, cidades, vilas, 
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aldeias, como nos seus panoramas, dá 

impressão duma região com características 

norte-africanas." (Marjay, 1964, p. 9) 

A açoteia, tão popularizada, de Olhão “[…] aparece aqui associada à repetição de um 

lote estreito e ao ritmo das volumetrias de segundo piso, originalmente relacionadas 

com as escadarias exteriores e com o mirante que permitia observar o mar.” (Pessoa, 

2005, p. 154) A açoteia algarvia não existe somente na zona do litoral (como já 

referido no capítulo 2.2.), na zona do Algarve Calcário, a construção rural normalmente 

constitui uma cobertura mista, uma parte inclinada e a outra metade plana/açoteia, 

revestida a ladrilho e com uma platibanda baixa em todo o seu contorno (Ribeiro, 

1961, p. 96). 

"O acesso faz-se de diferentes maneiras: por uma escada interior e uma portinha, 

aberta ou numa guarida ou na parede traseira do elemento da casa coberto de uma só 

água [...]; por uma escada exterior lançada por cima de um arco ou de uma rampa por 

uma escada móvel de madeira, que se encosta à parede no lugar onde a platibanda 

tem uma abertura para facilitar o acesso; neste caso a açoteia fica tão isolada do 

interior da casa como o telhado." (Ribeiro, 1961, p. 97) 

 

Ilustração 74 – “Uma visita à vila da restauração e arredores : Algarve é uma pérola”. ([Adaptado a partir de: ] Garrochinho, 2014) 

Nestas zonas mais rurais é pouco comum encontrar duas açoteias sobrepostas. 

Habitualmente são terraços únicos (Ribeiro, 1961, p. 97). Galhano descreve o 

elemento mais característico destas casas de forma simples e completa: “A açoteia é 

um terraço situado no alto da casa [...] e que serve de lugar de secagem de certos 

produtos alimentares, e sobretudo como logradouro onde se goza a fresca nas horas 

em que o sol ali não bate, e de onde se pode comunicar com a vizinhança.” (Oliveira, 

Galhano, 1992, p. 173) "A açoteia é vulgar nas casas das vilas, no Algarve e até parte 

do Alentejo, mas raras vezes ocupa completamente a construção. Como forma de 

cobertura exclusiva, apenas se encontra em Olhão [...]". Aqui nesta antiga vila, a casa 

evolui em forma de pirâmide cúbica, pois neste lugar encontramos muitas vezes 

habitações com três açoteias sobrepostas (à medida que a construção vai elevando os 

pisos exteriores vão diminuindo) ou seja, no rés-do-chão a açoteia é acessível através 
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de uma escada no interior(55) da casa, logo depois a partir desta é realizado o acesso 

através de uma escada exterior até ao chamado mirante. Este terraço superior é mais 

pequeno que o anterior, é rematado por uma platibanda e possui também uma 

chaminé incorporada. E por vezes ainda encontramos casas com um contra-mirante. 

Este último é equivalente ao mirante porém ainda mais pequeno, como descrito 

anteriormente (Ribeiro, 1961, p. 102). 

 

Ilustração 75 – “Artur Pastor, Geometria de Formas- 1943-1945, 
arquivo Municipal De Lisboa, Colecção Artur Pastor”. (Brandão, 
2015, p.8) 

 

Ilustração 76 – “Artur Pastor, Visão Africana, 1943-1945, Arquivo 
Municipal de Lisboa, Colecção Artur Pastor”. (Brandão, 2015, p.9) 

Segundo Giese, em 1959 após ter visitado o Algarve deparou-se com algumas 

mudanças arquitectónicas desde 1927, "As suas causas vão, prescindindo da 

tendência geral dos povos para o progresso [...]". Apesar desta evolução e mudança 

houve "elementos tradicionais conservados" tal como foi o caso da casa com açoteia 

de Olhão (Giese, 1964, p. 8). 

A casa tradicional de Olhão é caracterizada como uma casa de pequena dimensão 

com a forma de um cubo, e conta com uma açoteia onde o acesso a esta é realizado 

normalmente por umas escadas exteriores, e muitas das vezes iniciam-se num pátio e 

terminam na guarida ou pangaio (Habitar em colectivo, 2008/09, p. 22). Estes dois 

últimos elementos, são particularidades do Sotavento algarvio, e tal como descreve 

Giese "[...] são as casitas ou torres que contêm o fim da escalera que conduz à 

soteia." Estes elementos são também comuns em Espanha "[...] na verdade na 

Andaluzia [...] e mais além [...] nas ilhas Canárias [...] em Nápoles, Amlfi, na ilha de 

Ischia e na Apúlia. São gerais no Oriente. De Marrocos conheço-as de Tânger, 

Rebate, Casablanca Safim e Marrocos.” Apesar das chaminés serem um elemento 

                                                           
55  "O acesso da escada interior faz-se por uma guarida ou pangaio apenas no primeiro nível do terraço." 
(Ribeiro, 1961, p. 102) 
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também muito característico e que dá riqueza a esta região, são as açoteias que 

fazem com que estas casas tenham um valor único e uma forma urbana distinta e 

memorável ao Algarve - Olhão. Tanto aqui como em algumas zonas do Norte de 

África, "[...] a soteia da pequena torre é provida dum peitoril, e um escaleira exterior, 

de pedra, permite subir da soteia da casa à soteia da torre." (Giese, 1964, p. 8/ 9) 

Frédéric Marjay na sua obra Algarve refere que esta cidade, tanto no seu plano urbano 

como na sua arquitectura específica se identifica e se associa logo a uma marca árabe 

e por isso é notada por este como "[...] a vila mais original do Algarve [...]". Segundo 

Aquilino Ribeiro, “«O casario parece projectar-se duma tela de Picasso»”. Estas 

maravilhosas coberturas distinguem-se de casa para casa, "«as açoteias e fachadas 

imbricam-se, acavalam-se, sobrepõem-se, desarticulam-se. São milhares de cubos em 

equilíbrio instável, paradoxal, absurdo, como cantarias duma Babel juncando um 

campo raso»". Portanto segundo a opinião do autor este aglomerado de casas 

olhanenses são quase um conjunto arquitectónico marroquino levado para Portugal 

(Marjay, 1964, p. 14). 

 

Ilustração 77 – “Artur Pastor, Vila Cubista, 1943-45, 
Arquivo Municipal de Lisboa, Colecção Artur Pastor”. 
([Adaptado a partir de: ] Brandão, 2015, p.2) 

 

Ilustração 78 – “Estúdio Mário Novais, Biblioteca de Arte – Fundação 
Calouste Gulbenkian”. (Brandão, 2015, p.7) 

Estas casas algarvias assemelham-se em muitos aspectos às casas norte africanas. 

Não só pelos materiais, planificação urbana como também, pelas relações estreitas 

das ruas entre as casas. Estas semelhanças das açoteias algarvias  

às do Norte de África não só se equiparam ao nível de forma como também à sua 

função (Ribeiro, 1961, p. 80). A casa de Olhão é já desde há muito tempo conhecida 

como uma construção tradicional desta zona em particular, e denotamos que a 

tradição construtiva ao longo de todos estes anos sempre se manteve, por isso o 

motivo desta ser uma arquitectura tão simples, modesta e bonita nesta cidade 

piscatória. A açoteia olhanense tem por objectivo, ser um espaço não só de arrumos 
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mas também a secagem dos alimentos(56) "No ladrilho seca-se figo e alfarroba e, em 

cordas, a roupa e os oleados usados pelos pescadores […]". Em consequência de ser 

uma vila piscatória a população tinha por tradição avistar as embarcações das suas 

famílias tão acarinhadas. Por vezes o terraço possuía um pequeno espaço agrícola, 

portanto como percebemos, a açoteia era e é um elemento da casa com grande 

importância não só por ter todas estas utilidades mas também por cada pessoa poder 

usufruir de um espaço privado exterior da sua casa com uma vista que poucos povos 

têm.  

 

Ilustração 79 – “Olhão - encontro no telhado”, Andrade. (Majay, 1964, p. 38) 

A casa tradicional de Olhão cresce em altura e não em largura, pois como já 

observamos na ilustração 63, podemos verificar que as ruas desta antiga vila (tal como 

no Norte de África) são pouco largas, e é talvez uma das razões entre todas as outras 

anteriormente descritas, que as casas evoluíram em patamares. Tal como descreve 

Orlando Ribeiro, "[...] as casas têm quintais e as ruas largura suficiente para que a 

interdição de utilizar as açoteias seja respeitada sem prejuízo; o terraço é assim um 

lugar de desafogo, procurado em altura, onde as casas apinhadas e as ruelas estreitas 

não deixam outro espaço livre." (Ribeiro, 1961, p. 103)   

"O que impressiona o forasteiro em primeiro lugar em Olhão é sem dúvida o seu 

ambiente especial, originado não só pelo seu casario mas também pelo cais 

movimentado, por ser um importante centro industrial, com muitas fábricas de 

conservas de peixe. A sua curiosa vida da beira-mar, as ruas estreitíssimas e o seu 

                                                           
56  Visto que esta é uma zona onde geram muitas amendoeiras, alfarrobeiras e figueiras (Ribeiro, 1961, p. 
80). 
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típico bairro da Barreta constituem um aspecto invulgar, colorido e movimentado [...]" 

(Marjay, 1964, p. 14). 

A cidade de Olhão como já mencionado antes era e é conhecida como uma vila/cidade 

piscatória, e de alguma forma a grande parte comercial deste lugar deve-se aos 

pescadores. Aponta ainda Marjay que este é um dos maiores e mais modernos bairros 

do país. "A vila é uma das mais características terras do Algarve, não só pela grande 

variedade das suas lindas chaminés mas também pelo pitoresco dos seus belos 

arredores, salpicador de aprazíveis locais, que podem ser visitados com facilidade" 

(Marjay, 1964, p. 14). 

De acordo com Giese, em 1927 foi usado um extenso terreno entre Olhão e o norte 

desta cidade para agricultura, pois já em 1959 quando visitou o sítio novamente 

deparou-se com uma grande mudança. Esse espaço tinha sido convertido num 

espaço urbano com uma grande avenida, com ruas secundárias, onde se tinham 

construído novas casas modernas mas seguindo sempre as construções tradicionais 

do lugar, não fugiram à tradicional casa branca com açoteia (casas de dois andares). 

"Duma porta exterior do andar superior, na parede mais estreita da casa - é a única 

abertura nesta parede - conduz uma escaleira de pedra com peitoril do mesmo 

material à soteia da casa, também provida dum peitoril de pedra." (Giese, 1964, p. 11) 

4.2. A AÇOTEIA DO NORTE DE ÁFRICA 

No Norte de África as açoteias possuem características idênticas às das casas 

algarvias (especialmente às da cidade de Olhão). Apesar de haver alguns pontos 

distintos, equiparam-se não só em muitos pontos arquitectónicos como também 

climáticos. "Os locais da Andaluzia frequentemente evocam contactos com o Magrebe, 

em termos arquitectónicos ou de vivências, assim como a zona antiga de Olhão, 

arquitectura popular em contexto urbano, semelhante a uma Medina muçulmana." 

(Quitério, 2009, p. 317) 

 

Ilustração 80 – “Reached Beni Izguen”. ([Adaptado a partir de: ] Runner, 2009) 
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No Norte de África, as cidades tradicionais organizaram-se e cresceram de forma 

espontânea e irregular. Contudo apesar da "desordem" urbana, organizavam-se de 

uma forma funcional formando um padrão aleatório da malha urbana. Segundo o arq. 

Carlos Vasconcelos, nestas cidades de arquitectura tradicional existe uma maior 

separação entre o espaço privado e o espaço público. O espaço público destina-se 

mais ao homem do que à mulher, percebemos também esta restrição através da 

poucas ou nenhumas aberturas da casa para o exterior. A cidade é originada a partir 

das casas, e são estas que por sua vez ordenam e formulam as ruas. O espaço rua é 

simplesmente um lugar de circulação pedonal e não de paragem, estas estreitas e 

sinuosas vias indicam exclusivamente o caminho para cada habitação, sendo 

terminadas no encontro com as casas (Ragette, 2003, p. 50). 

"The traditional Arab town is the result of a dense grouping of courtyard houses. 

Courtyard houses derive light and air from their own internal open spaces and allow 

wall-to-wall construction of adjacent buildings. This in turn eliminates wasted space 

between buildings, external heat gain or loss, but above all, preserves the privacy of 

each family and avoids disputes with neighbors. Like each house, the town grows in an 

organic fashion by agglutination that is adding one unit to another without a 

preconceived plan." (Ragette, 2003, p. 50) 

Relativamente às casas tradicionais do Norte de África, em comparação com as casas 

tradicionais de Olhão, são muito mais fechadas ao olhar alheio,(57) "La maison arabo-

musulmane apparaît, donc, comme la marque la plus visible du groupe familial centré 

sur lui-même, et est de ce fait, le lieu de l’intimité absolue." (Atif, 2011, p. 24) Estas 

organizam-se à volta de um pátio central, onde a mulher pode usufruir de um espaço 

exterior mais tranquilamente sem ser observada pelo exterior. Uma das distinções 

entre as cidades do Norte de África e as do sul de Portugal é o facto destas se 

organizarem em redor de um elemento principal: A mesquita. Este é o lugar mais 

sagrado da cidade, e a partir daqui a malha urbana organiza-se em função das 

construções. Constatamos a partir das ilustrações 81 e 82 que a malha urbana de uma 

cidade do Norte de África é visualmente semelhante à cidade de Olhão (Vasconcelos, 

2015, p. 94). 

                                                           
57 Como já mencionado anteriormente a mulher marroquina não poderá andar de forma exposta fora da 
sua habitação, e por isso normalmente usam um traje discreto e igual ou idêntico entre todo o meio 
feminino. Não obstante, apesar de em tempos a mulher olhanense usar um traje com o nome de biuco ou 
biôco (idêntico aos que se usam em terras norte africanas), actualmente perdeu essa tradição, por isso 
como descreve Albino Lapa na sua obra Olhão – A «Sempre Moira»  “[…] não se pode dizer, que as 
mulheres se prestam à lenda de «um ar de mistério e de lenda que faz lembrar esse outro trajo das 
mulheres do Islam»” Com isto, é mais uma pequena prova que provavelmente poderá ter havido tradições 
árabes em terras olhanenses que se foram ausentando ao longo dos tempos (Lapa, 1957, p. 13). 
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Ilustração 81 – “Vista aérea "Fès vu du ciel"”. (Maroc Pluriel, 2014) 

 

Ilustração 82 – “Vista aérea "Fès vu du ciel"”. (Maroc Pluriel, 

2014) 

"Le quartier traditionnel des médinas se veut, donc, autonome en regroupant en son 

sein, tous les éléments et les équipements nécessaires à la vie quotidienne, sans avoir 

à sortir du groupe, tels que les commerces et les services, les lieux de culte et de 

rassemblements et même la sécurité personnelle." (Atif, 2011, p. 24) 

A açoteia é um elemento típico e característico desta arquitectura, (não obstante já é 

conhecida desde a época do Neolítico(58)) e tem por objectivo ser um espaço de estar 

nas alturas de mais calor, visto que esta é uma zona com um clima seco e quente. 

Estes espaços ao ar livre servem muitas vezes para dormir nas noites quentes de 

Verão "[...] especialmente en zonas urbanas raras em espacios abiertos". No entanto, 

apesar deste espaço ser uma parte privada de cada casa, nestas cidades do Norte de 

África, onde a privacidade da casa é deveras importante resulta, portanto, que, por 

vezes, a intimidade da sua própria casa é "ameaçada" pelos olhares vizinhos de 

outras açoteias circundantes. Refere Dijo Ibn Wahab que caso a açoteia do vizinho 

esteja sobre olhares alheios ou cause distúrbios ou desconfortos por parte de outro, 

este ficará impedido de usar a açoteia da sua própria casa. Ou por outro terá de 

recorrer à construção de muros na sua açoteia impedindo assim a relação de olhares. 

"Para Ashab la pared debería estar levantada a un nivel donde el transeúnte no podría 

ver detrás de ella. Ibn al-Rami exponía que 7 palmos eran suficientes para obstaculizar 

la vista del transeúnte si no tenía ningún intención de mirar." (Hoteit, 1993, p. 27) 

"Cuenta Ibn al-Rami un caso que pasó en Túnez donde un individuo tenía una escalera 

a su tejado. Ambos, escalera y techo fueron protegidos por una pared. La pared cayó lo 

que pudo permitir a cualquier persona que le utilizaba mirar en la casa del vecino. El 

vecino le pidió que reconstruyera la pared protectora, pero él se negó y por lo tanto fue 

                                                           
58 “[...] como comprova o exemplo de Çatal Huyuk." (Vasconcelos, Carlos, 2015, p. 94) Esta foi a primeira 
cidade criada na Turquia. As casas situadas em Çatal Huyuk eram construídas tão próximas umas das 
outras que possuíam muito poucas ruas. "Para llegar a sus casas, sus habitantes tenían que caminar por 
las azoteas y luego entrar en sus casas através de un orificio en el techo." (Claudio, 2014?) 
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demandado. El juez, aunque no le obligó a reconstruir la pared, le prohibió, bajo 

castigo, subir al tejado sea él o cualquier persona." (Hoteit, 1993, p. 27) 

 

Ilustração 83 – “Vue aérienne de Fès”. ([Adaptado a partir de: ] 
Atif, 2011, p. 93) 

 

Ilustração 84 – “Dessin d’une médina imaginaire”. (Atif, 2011, p. 

102)   

 

                                    

Ilustração 85 – “Maison médianale à Rabat”. (Atif, 2011, p. 126 e 128) 

Relativamente às tipologias construtivas norte africanas, podemos deduzir que as 

coberturas em terraço ou açoteias são uma consequência do factor climático. "Nas 

cidades muçulmanas [...] a açoteia tem uma vida própria, quando as mulheres [...] se 

desforram na bisbilhotice e no ar livre da forçada reclusão ou quando, no ardor da 

canícula, a família procura o fresco da noite para poder dormir." (Ribeiro, 1987, p. 196)  
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Ilustração 86 – “Variações térmicas durante os diferentes períodos do dia”. (Ragette, 2012, p. 85) 

Do facto do material de construção ser essencialmente tijolos de terra, resulta que a 

habitação fique muito mais quente durante a noite do que de dia, pois este é um 

material caracterizado por ser um bom absorvente de calor, libertando-o durante a 

noite e fazendo com que a habitação se torne desconfortável de permanecer no seu 

interior durante no período nocturno, como percebemos através da ilustração 86. Daí a 

tradição da permanência da população na açoteia durante as noites quentes, e o 

abrigo no rés-do-chão durante do dia, protegendo-se  do calor diurno. "O clima leva a 

adopção de uma estratégia de ocupação da habitação, de acordo com uma lógica que 

se poderá denominar de transumância doméstica, numa busca do lugar mais fresco ou 

mais quente, conforme a estação." (Vasconcelos, 2015, p. 97) 

"Cependant, la cour, comme la toiture terrasse, sert également à tous les travaux 

domestiques comme la cuisine et le linge, mais c’est aussi le lieu de socialisation des 

femmes. Un vieil adage affirme qu’une ‘femme ne sort que deux fois : la première pour 

aller chez son mari et la deuxième pour être enterrée’. La maison traditionnelle apparait 

comme un enclos symbolisant la dignité de ses occupants." (Atif, 2011, p. 108) 

Tal como em Olhão, nestas cidades, o mirante é também um elemento característico, 

identificando-se como minarete(59). Apesar do minarete ser um elemento com uma 

dimensão maior ou talvez mais alta, é possível estabelecer uma relação entre eles. 

Existem autores que atribuem uma dimensão religiosa a este elemento arquitectónico 

pois, "Segundo Raul Proença no Guia de Portugal: [...] o mirante, erguido acima dos 

                                                           
59  Minarete é caracterizado por uma torre de uma mesquita. Este elemento pode ser também chamado 
de almádena (Priberam). 
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terraços é como um púlpito para as orações do muezim (60) (Proença, 1927, p. 247). O 

minarete é uma torre com planta quadrada, poderá ter um acabamento com “remate 

redondo", com aberturas no cimo e paredes ornamentadas”. Esta unidade descendeu 

a partir das torres de vigía e de sinalização, e tem por objectivo a chamada de oração, 

e tal como o mirante olhanense, ambos servem de ponto vigía (Veloso, 2008, p. 44). 

Em síntese, podemos perceber que estas duas regiões de regras e culturas tão 

distintas (Norte de África e o sul de Portugal) têm muitos padrões arquitectónicos em 

comum. As suas arquitecturas tradicionais equiparam-se em muitos pontos, tais como, 

na simplicidade das suas fachadas e cores, na organização da malha urbana e um 

deles salta logo à vista de quem visita estes dois lugares - as coberturas em terraço ou 

por outro, açoteias.  

Ao compararmos a arquitectura de Olhão com a arquitectura tradicional do Norte de 

África é fácil de perceber as razões das associações geradas por diversos históricos 

acerca da origem desta arquitectura olhanense. Apesar de não se poder concluir e ter 

uma resposta concreta acerca deste assunto, sabemos que de facto os muçulmanos 

marcaram a história de Portugal ao conquistarem nos seus antepassados a Península 

Ibérica. Em opinião própria de uma maneira ou de outra seja por influência ou não, a 

verdade é que o Norte de África adquiriu estas soluções arquitectónicas muito antes 

dos Portugueses a descobrirem. 

4.3. LE CORBUSIER – “TOIT TERRACE” 

Neste subcapítulo abordaremos um dos cinco princípios criados por um dos mais 

emblemáticos e inovadores arquitectos do século XX -  Le Corbusier - utilizados na 

arquitectura modernista – “toit-terrace” baseando-se em referências orientais. 

Expressaremos o quão importante foi a arquitectura do Norte de África para Le 

Corbusier e o quanto esta aquitectura contribuiu para a sua postura na arquitectura 

modernista, visto que este é um dos mais conceituados e conhecidos arquitectos no 

mundo da arquitectura (Fernandes, 2010). 

"Son [...] creadores de los que muchos conocen su nombre, pero pocos [...] son los 

que saben de los frutos de su trabajo. Le Corbusier es [...] uno de los ejemplos 

paradigmáticos de ese desconocimiento." (Fundacion Pedro Barrié de la Maza, 1997, 

p. 13) Le Corbusier vê e tem por base numa arquitectura com base na sua história. A 

                                                           
60  "Bilal ibn Rabah ou Bilal al-Habashi (580-640) escolhido por Maomé, é considerado o primeiro muezin. 
Conta a tradição que era conhecido pela voz harmoniosa que chamava os crentes para a oração. Etiope, 
referido como exemplo do pluralismo e equidade racial presentes no Islão. (islam religion, 2013)" 
(Vasconcelos, 2015, p. 112) 



A origem da cobertura em terraço na Arquitectura Vernacular Portuguesa 

Filipa Mariana Franco de Sousa            106 

origem dos seus ideais arquitectónicos advém, sem dúvida, de influências dos 

contextos sócio- culturais, políticos e económicos, pois nenhuma construção se insere 

na sociedade e numa determinada cultura sem ter nenhuma relação ou ligação com 

esta (Lourenço, 2013, p. 17). 

"Para Le Corbusier, só o vínculo com os valores antigos e tradicionais, poderia levar a 

uma renovação permanente do desenho e à génese da arquitectura moderna." (Silva, 

2014, p. 109) Ora, o ponto mais importante a abordar neste subcapítulo passa pela 

construção da cobertura em  terraço – “toit-terrace”. Esta ajuda não só a isolar do frio e 

do calor do exterior da casa, como também se tornará num dos lugares mais 

apreciados da casa, pois acaba sempre por ser um espaço distinto dos habituais, com 

um panorama normalmente mais amplo e com menor ruído. Segundo o arquitecto 

suíço, esta zona "Não era um espaço a ser preenchido indiscriminadamente, nem era 

a oportunidade de se construir uma mini-réplica da natureza, de maneira romântica." 

Na perspectiva de Le Corbusier, o terraço não propunha apenas uma função de 

espaço aberto onde sucedem os raios solares mais intensos e se cria um espaço 

menos poluído, pretendia, sim, desfrutar aquele novo espaço arquitectónico que se 

definia como moderno e prático, onde seria possível a ligação visual com uma 

perspectiva diferente (por vezes acima do nível das copas das árvores) com toda a 

natureza em redor (Polizzo, 2010, p. 95). 

Esta sua “maneira de estar” perante a arquitectura modernista proveio das suas 

viagens ao Oriente. Este Movimento, trouxe e obrigou de certa maneira a um novo 

pensamento e um "novo olhar do mundo" acerca das novas metodologias 

arquitectónicas. "El pensamiento del deseñador tuvo que sufrir un cambio fundamental 

y el uso social de la arquitectura fue alterado. Estas dos transformaciones son la 

esencia de la mecanización de la arquitectura". Em 1911 o arquitecto suíço decidiu 

percorrer o Mediterrâneo com o seu amigo Auguste Klipstein(61) “[…] realizando 

posteriormente um livro com esboços, alguns artigos e fotografias onde é 

representado a sua perspectiva arquitectónica de todos os lugares em que terá 

passado”. Iniciou então em Dresden, dirigindo-se depois para Praga, Viena, 

Budapeste, Belgrado, Bucareste, Velikp, Tarnovo, Gabrovo, Kasanlik, Istambul, Monte 

Athos, Atenas e Sul de Itália. Mas foi só nos anos 30 que “[...] a nova atitude de Le 

Corbusier começou  […] , quando descobre as arquitecturas "vernaculares" das casas 

tradicionais, no M'Zab, na Argélia, e nas ilhas gregas do mar Egeu." (Monnier, 1999, p. 

75) 

                                                           
61  Auguste Klipstein era um geólogo alemão, paleontólogo e mineralogista. 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Kasanlik&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Istambul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Monte_Athos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Monte_Athos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atenas
https://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
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Ilustração 87 – “Argelia profunda: el valle de M’zab”. ([Adaptado a partir de: ]  Molinedo, s.d.) 

 

 

Ilustração 88 – “ Le Corbusier: vue aérienne de Ghardaia, 1933 dessin FLC 5000). Ghardaia (doc. De Leonardo Benevolo: “Storia della 
Citta”)”. (Gerber, 1993, p. 242) 

"En 1925, Le Corbusier razonaba técnicamente, con ciertas dosis de vehemencia e 

ingenuidad, de qué manera la cubierta plana se comportaba mejor que la inclinada en 

zonas de fuerte nevada.” Mais tarde, já em 1931 visitou Espanha, depois Argélia e 

Marrocos. Estas duas últimas viagens foram marcantes neste estilo arquitectónico de 

influência oriental. Para além disso, ainda fundamentou as suas ideias modernistas ao 

criar os "Les cinq point d’achitecture moderne" mais uma vez inspirada em terras 

orientais, exemplificando o seu projecto da Villa Savoye onde insere o terraço com 

grandes fundamentos e influências na arquitectura do Norte de África (Sobin, 2010, p. 

10). Como já mencionado anteriormente, a cobertura em terraço – “toit- terrace” foi um 
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dos cinco pontos criados pelo arquitecto, influenciado pelas suas viagens ao Oriente, 

nomeadamente a Argélia. Referia que “la azotea debe recuperar el espacio de suelo 

perdido al construir el edificio y, evidentemente, debe ser un jardín, un lugar de uso 

que recupere la cultura al aire libre." (Graus, 2005, p. 25)  

Le Corbusier constatou nesta última viagem (Argélia) que nunca havia estado em 

nenhum sítio tão bonito e com uma arquitectura tão distinta de todas as outras que 

havia visitado e “[...] ninguna fue cultural o climáticamente más difícil que la costa 

subtropical y las regiones áridas del norte de África" (Sobin, 2010, p. 10). 

A sua estadia ainda demorou algum tempo, visitou então os dois lados distintos da 

Argélia. A parte Europeia mais moderna, com os seus edifícios clássicos e a Medina 

muçulmana original, "el Casbah", por onde se apaixonou logo ao percorrer aquelas 

ruas estreitas para peões com casas extremamente juntas umas às outras, com muros 

e paredes densas e sólidas caiadas de branco, um branco que ressaltava ao olhar de 

qualquer um. Era portanto uma arquitectura fascinante, dizia Le Corbusier (Sobin, 

2010, p. 10). 

"Comparó la “civilizada” ciudad europea (“dañina estratificación de paredes 

reverberantes¡ Aquí está el problema al revés! Los hombres han hecho las calles y se 

han olvidado de hacer hogares!”) con el “primitivo” Casbah (estratificación simple y 

eficiente entre terrazas las cuales forman el techo de la ciudad, no se desperdicia ni 

una pulgada”) " (Sobin, 2010, p. 11). 

 

Ilustração 89 – “ Les toit de la Casbah: carte postale 
recente et dessin de Brouty publié par Le Corbusier 
dans. “La Ville radieuse””. ([Adaptado a partir de: ]  
Gerber, 1993, p. 132) 

 

Ilustração 90 – “Le toit de la Casbah”. ([Adaptado a partir de: ]  Gerber, 
1993, p.132) 
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“La Casbah d’Alger, elle, a fait le site (c’est Le Corbusier qui souligne); elle a donné le 

nom d’Alger-la-Blanche à cette apparition étincelante qui accueille, à l’aube, les bateaux 

arrivant au port. Inscrite dans le site, elle est irréfutable. Elle est en consonnance avec 

la nature, car de chaque logis, de la terrasse – et ces terrasses additionnées font 

comme un magnifique escalier descendant à la mer, - on voit l’espace, la mer. Les 

ardeurs du soleil tombées, toutes les femmes, tous les enfants, couvrent la cite d’un 

barriolage de couleurs” (Gerber, 1993, p. 77). 

 

Ilustração 91 – “Carte postale: “Alger et ses terrasses” (reproduit par Le Corbusier dans son ouvrage intitulé “ La ville radieuse “ (1935). 
Articles repris de “Plans””. (Gerber, 1993, p. 267) 

A sua viagem terminou na cidade de Ghardaia (Vale do M’Zab). Cada uma destas 

cinco cidades do Vale se divide num “pueblo de verano” (ilustração 92 e 93) e um 

“pueblo de invierno” (ilustração 94). Ou seja, a população destas cinco cidades 

caracterizam-se por povos sazonais como falaremos no subcapítulo 4.4. Nas estações 

quentes a população desloca-se para as construções “[…] dentro de una alameda de 

palmeras” chamadas como cidade palmeiral, e nas estações frias deslocam-se para as 

cidades fortificadas, “[…] construído a un costado de una colina” (Sobin, 2010, p. 13). 

A definição destas duas cidades é descrita pelo arquitecto num artigo publicado em 

1931, referindo nas cidades de Verão “Hay sombra verde por doquier en el oasis y el 

agua, a través de la evaporación, crea el milagro de la frescura – frescura en el 

desierto…” e as cidades de Inverno:  

“Las calles de seis pies con seis pulgadas de ancho están totalmente cercadas por 

paredes de seis pies de alto. Las casas están completamente cerradas hacia la calle… 

sin apertura al exterior: todas las paredes son paredes medianeras. Pero dentro, ¡un 

poema!... adentro, frente a una exuberancia de plantas fértiles, se encuentra un 

instrumento auto contenido, perfecto, eficiente, eminentemente funcional. Escala 
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humana. Eso es todo: la familia, el frescor, la privacidad, las frutas, el verdor, lo 

arabesco y la arquitectur.” (Sobin, 2010, p. 13) 

 

Ilustração 92 – “Une maison de la palmeraie de Bon Noura (une de cinq 
villes du M’Zab)”. (Gerber, 1993, p. 301) 

 

Ilustração 93 – “Le barrage de Bem Isguen dans sa 
palmeraie”. (Gerber, 1993, p. 300) 

 

 

Ilustração 94 – “Croquis de Jean Bossu: la place du marche de Ghardaia (vers 1960) (aujourd’hui, les fils electriques sont enleves)”. 
(Gerber, 1993, p. 167) 

Nas ilustrações 95 e 96 observamos desenhos realizados por Le Corbusier em alguns 

dos pontos mais altos da “cidades de Inverno” de Ghardaia, mostrando uma paisagem 

geral desta, onde conseguimos perceber os pátios das casas “[…] los parapetos 

curvos, una pequeña mezquita com las típicas aperturas de estilo “claustra” en sus 

gruesas paredes y a la distancia, Melika, una de las otras cinco ciudades de M’Zab” 

(Sobin, 2010, p. 13). 

“L’opinion la plus autorisée en la matière est, sans doute, celle de Hassan Fathy; 

Manuelle Roche et André Ravéreau l’ont recueillie: “La beauté d’une forme vient des 

forces conciliées pour la produire. Au M’Zab, les forms concilient toutes les forces: 

socials et techniques. L’équilibre de la société elle-même s’y exprime: l’unité, l’égalité 

sociale, religieuse. Ainsi toutes les maisons ont la même hauteur, pareille à la 
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mosquée. La forme exprime aussi la vérité dans les moyens, la forme struturale. La 

forme est donc ici implicite et elle est belle”. C’est cela que Le Corbusier a redécouvert 

au M’Zab et qu’il faut examiner rapidement.” (Gerber, 1993, p. 318) 

 

Ilustração 95 – “Dibujos del valle del M'zab en Argelia que Le Corbusier visita en 1931, tal como aparecen en La ville radieuse”. (Pérez, 
1952, p. 125) 

 

 

Ilustração 96 – “Le Corbusier, drawing of Ghardaia, August, 1931, showing arcaded courtyard of a small mosque in foreground; in the 
distance the neighboring town of Melika / Dibujo de Ghardaia, agosto de 1931, muestra un patio con arcada en primer plano, a la 
distancia,el vecindario de Malika. (Le Corbusier, “Detours…ou l’enseignement du voyage...”, Plans 1 (8), 1931, p. (103)”. (Sobin, 2010, p. 
14) 
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“Dentro de este ejemplo típico de mezquita, el baño del calor intenso y la luz brillante 

del sol del desierto se filtra poco a poco y controlada por las aperturas de los claustras 

y las arcadas de los patios, con outra corrida de arcadas de menor escala que se 

repiten a mayor frecuencia que las claustras Bajo dichas condiciones, las sombras y la 

oscuridad son tan importantes como la luz. Filtrados y controlados, los puntos 

luminosos y los parches de luz acentúan dramáticamente, una sombra velada y el 

mundo interior en penumbra” (Sobin, 2010, p. 14). 

Estas típicas habitações vernaculares do Vale do M’Zab possuem construções 

idênticas às restantes casas vernaculadres do deserto do Sahara. Possuem paredes 

igualmente grossas e caiadas de branco no seu exterior.  

Deslumbrado por esta arquitectura argeilna comenta ainda Le Corbusier que 

"l’architecture est le jeu savant, correct et magnifique des volumes assemblés sous la 

lumière" (Graus, 2005, p. 25). 

 

Ilustração 97 -  “Le Corbusier, drawing of arcaded upper (“winter”) courtyard of typical vernacular house in Ghardaia, August, 1931. (Le 
Corbusier, “Détours…ou l’enseignement du voyage…2, Plans 1 (8), 1931, p. 104)”. (Sobin, 2010, p. 15) 

Assim, com todas estas viagens, mas principalmente as realizadas ao Oriente, Le 

Corbusier criou uma nova maneira de estar perante a arquitectura modernista. Referiu 

Corbusier que, "Los cinco puntos presentados significan una estética 

fundamentalmente nueva. Ya no nos queda nada de la arquitectura de otras épocas." 

Assim se afirmou até aos finais dos anos trinta, juntamente com o seu primo e amigo 



A origem da cobertura em terraço na Arquitectura Vernacular Portuguesa 

Filipa Mariana Franco de Sousa            113 

Pierre Jeanneret e outros arquitectos apologistas deste Movimento segundo a 

declaração de Sarraz de 1928 (Fundacion Pedro Barrié de la Maza, 1997, p. 107). 

"El nuevo lenguaje de la modernidad, en su voluntad de ser la expresión de su tiempo, 

exige que las forma sean el resultado inmediato de los procesos productivos. Pero el 

aquitecto, llevado por su optimismo social, busca un lenguaje formal que no es 

coherente con los sistemas constructivos que realmente utiliza, sino que propone 

formas que sean una arquitectura con una geometría pura, abstracta, formada por los 

volúmenes más elementales, sustentada en una tecnología a veces tan utópica como 

las proprias imágenes." (Fundacion Pedro Barrié de la Maza, 1997, p. 108)  

Apesar deste Movimento ter sido crucial para a carreira de muitos arquitectos desta 

época, gerou também muitos problemas arquitecturais passados alguns anos. Le 

Corbusier foi severamente criticado pelas anomalias criadas nas suas construções, 

tais como, o vazamento nas coberturas, espaços inabitáveis e muitas destas 

construções careceram de diversas restaurações. Contudo, esta revolução na 

arquitectura não foi de todo em vão, pois os arquitectos da actualidade continuam a 

usufruir dos conceitos propostos pelo arquitecto suiço, alterando os materiais e 

sistemas complementares que na época não existiam, assim, "[...] hacen posible en la 

actualidade construir con el purismo formal que ´l buscó denodadamente en su 

arquitectura." (Fundacion Pedro Barrié de la Maza, 1997, p. 107) 

A cobertura plana foi um elemento importante no modernismo. Porém, este tipo de 

cobertura não apareceu só a partir do século XX, existia já desde a antiga 

Mesopotâmia. Contudo, com a implantação destes novos princípios a cobertura 

inclinada caiu quase em desuso em consequência deste novo Movimento em moda. 

Não obstante, esta nova prática de acabamento dos edifícios tinham muitos factores 

favoráveis tais como as novas membranas impermeáveis que apareceram na indústria 

facilitando a durabilidade destas construções. Outra das razões para a construção da 

cobertura plana eram os seus baixos custos relativamente às coberturas inclinadas. 

Por último e dito por um dos grandes arquitectos deste Movimento, Le Corbusier apoia 

o facto destas coberturas trazerem ao edifício mais um lugar de convívio (ao ar livre) 

um espaço de uso colectivo, de outra forma seria uma cobertura com um factor 

sociológico mais útil que a cobertura inclinada (Raposo, 2003, p. 3). 

Esta sua tipologia construtiva e parte do léxico modernista tiveram como influência o 

Norte de África, (nomeadamente em Alger) entre outras das suas viagens prospectivas 

de influências para um novo léxico de uma arquitectura funcional e mais de acordo 

com a nova vida moderna como já mencionamos anteriormente. Contudo, este 

arquitecto exemplar e conceituado da época precisou de realizar uma viagem pelo 
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Oriente para poder desenvolver esta nova arquitectura modernista. Todavia, como 

abordaremos no capítulo 5. percebemos que este não foi tão legítimo quando 

comparado com o trabalho desenvolvido pelo arquitecto Carlos Ramos que para se 

impor na arquitectura modernista simplesmente se referenciou na arquitectura legítima 

vernacular algarvia, nomadamente em Olhão. 

4.4. O VALE DO M’ZAB - ARGÉLIA 

“Para bem desfrutar da arquitetura do M´zab 

não basta olhá-la ou conhece-la 

fisicamente. É necessário conhecer o ethos 

do povo que construiu essas cidades, e 

nelas vive, para decifrar o rigor do equilíbrio 

e da harmonia da arquitetura do M´zab e do 

tipo de vida que a produziu e que a povoa e 

o ambiente em que ela se insere, o vale do 

M´zab rochoso, sem água, sem vegetação e 

onde as temperaturas são elevadíssimas.” 

(Lopes, 2011) 

Para uma melhor percepção e compreensão, iremos agora abordar como exemplo, o 

conjunto de cidades (apreciado por Le corbusier) situadas no Norte de África 

conhecida pelo Vale do M'Zab que apresenta um dos elementos mais marcantes e 

característicos na arquitectura vernacular ibadita como já referimos anteriormente - 

cobertura plana/ terraço/ açoteia. Esta é uma arquitectura idêntica à arquitectura de 

Olhão e da Fuseta que têm por base a cobertura em terraço. 

O Vale do M'Zab é uma região tão característica e singular na sua arquitectura, tal 

como todas as outras cidades do Norte de África, e o terraço é um dos elementos que 

a caracteriza mais, principalmente a quem olha esta esplendorosa cidade do cimo. 

“Situés à 600 km au sud de la ville d'Alger, au cœur du désert saharien, les cinq ksour 

[…] de la Vallée du M'Zab forment un ensemble homogène extraordinaire constituant 

la marque, dans le désert, d'une civilisation sédentaire et urbaine porteuse d'une 

culture originale […]” (UNESCO World Heritage Centre, 2015).  

Tal como veremos na ilustração 99, este Vale é formado por cinco cidades fortificadas, 

e cada uma delas possuí a sua mesquita(62) e minarete(63). Estas cidades formadas por 

este extenso Vale são; Ghardaia, Beni Isguen, El Atteuf, Melika e Bounoura. Contudo 

                                                           
62  A mesquita é não só um lugar de culto e a construção central de cada cidade, como também a 
edificação onde a população era acolhida em caso de guerra esta "[...] comporta também um arsenal e 
um silo de grãos" (UNESCO World Heritage Centre, 2015). 
63  O minarete é o ponto mais alto da cidade e este situado acima da mesquita. Estes têm como propósito 
servir de ponto de observação. 



A origem da cobertura em terraço na Arquitectura Vernacular Portuguesa 

Filipa Mariana Franco de Sousa            115 

a norte do país localizam-se ainda mais dois oásis que se denominam como, Beriane 

e El Guerrara (UNESCO World Heritage Centre, 2015). 

 

Ilustração 98 – “M’zab”. ([Adaptado a partir de: ] Baali, 2013) 

 

Ilustração 99 – “Valea M’zab – une peisaj unic”. ([Adaptado a partir 
de: ] Algeria. Ro, 2015) 

O Vale do M'Zab é constituído por um planalto rochoso que possui entre os 300 e 800 

metros de altitude. Ocupa ainda 2,75 milhões de hectares e acolhe cerca de 301.200 

habitantes (repartidos em quatro municípios). Pietro Laureano descreve o vasto oásis 

onde se situa Ghardaia de uma forma sumária e simplificada (Rehabimed, 2002, p. 

13). 

"Es un asentamiento humano en condiciones geográficas inclementes que utiliza 

recursos escasos, disponibles localmente, para preparar y disparar una creciente 

ampliación de interacciones positivas y realizar un nicho ambiental fértil y 

autosostenible cuyas características contrastan con el entorno desfavorable.” 

(Rehabimed, 2002, p. 13) 

Poderemos descrever de forma geral além destes factores já ditos, alguns outros 

elementos chave existentes neste Vale, tais como; o palmeiral, os muros fortificados, 

os cemitérios, os poços, os edifícios religiosos, os edifícios residenciais e o mercado 

(Rehabimed, 2002, p. 13). 

De acordo com Manuelle Roche(64) "En l’espace de cinquante années, les cinq villes, la 

Pentapole, ont été bâties successivement dans des conditions três particulières." 

(Roche, 1970, p. 29). Cada cidade possui de um mercado, uma mesquita e um 

palmeiral (casas de Verão). Em 1012 a cidade de El Atteuf foi fundada, esta foi não só 

a primeira cidade do Vale do M'Zab, como também era a única que possuía duas 

mesquitas(65). O seu nome teve origem na sua localização "[...] sobre o cume e no 

flanco de uma colina à volta de um curso de água", e a primeira construção realizada, 

foi o complexo constituído pelos seus muros limites, para prevenir qualquer invasão, 

                                                           
64  Autor do livro Le M'zab: architecture Ibadite en Algérie 
65  Porém visto que a construção de duas mesquitas era desnecessária na cidade, as cidades construídas 
depois já não possuíam senão uma só mesquita (Molinedo, s.d.). 
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tal como todas as cidades ibaditas. Com o sucesso de El Atteuf, e já com a saturação 

de habitações construídas e algumas até, já sobrepostas a outras junto aos muros 

fortificados, fundou-se mais uma cidade em 1046 com o nome de Bou-Noura, 

seguidamente, e pelo mesmo movito da primeira cidade, em 1048 fundou-se a cidade 

de Ghardaia "[...] na margem direita do Oued M'Zab [...]" tornando-se "[...] rapidamente 

a capital comercial do Vale do M'Zab". A cidade fortificada de Ghardaia dispõe de um 

planta elíptica, e as suas habitações de altura baixa erguem-se até aos seus terraços 

reflectindo a luz queimada do sol nas suas casas de adobe branco e roxo. Estas 

organizam-se em volta da mesquita com o seu minarete piramidal e estreito com cerca 

de 22 metros de altura, rematado por quatro pináculos (Molinedo, s.d.). Em 1347 foi 

fundada a quarta cidade do Vale, Beni-Isguen. Esta iniciou-se como uma pequena vila, 

e com o seu crescimento ao longo dos tempos devido aos elementos emigrantes, 

tornou-se na maior cidade do Pentapolís depois de Ghardaia. Por fim apareceu a 

cidade de Melika em 1350 (Molinedo, s.d.).  

As cidades do M'Zab eram diferenciadas de todas as outras cidades da época, pois já 

possuíam uma organização exacta desde a sua origem, e não só por serem cidades 

tão simples, precisas e com consideração à estrutura familiar, como também 

apresentavam uma arquitectura e um plano urbanístico exclusivo e único em todo o 

mundo "em 1982 o Vale de M'Zab foi inscrito como Património mundial pela 

UNESCO." Foi no século X que os ibaditas deram origem a esta paisagem primorosa 

que é o Vale do M'Zab constituída pelas suas cinco ksour(66), e aparentemente hoje em 

dia, todas elas continuam intactas desde o seu início (Roche, 1970, p. 29). 

"El ibadíes, cuya doctrina de muchas maneras logrado el purismo intransigente de 

Khridjism, dominó parte del Magreb durante el siglo 10. Fundaron un estado cuya 

capital, Tahert, fue destruido por un incendio en el año 909, que luego buscaron otras 

bases territoriales, por primera vez en Sedrata y finalmente en el M’Zab. El sitio da 

testimonio, de una manera más excepcional, a la cultura ibadí en su apogeo. La razón 

principal para elegir este valle, que hasta entonces había sido habitado 

esporádicamente por grupos nómadas, fueron las posibilidades defensivas que ofrecía 

una comunidad que se preocupa por su propia protección y ferozmente dedicado a la 

preservación de su identidad, incluso a expensas de aislamiento. La ocupación de la 

tierra y la organización del espacio se basa en principios muy estrictos y , en su 

precisión y su detalle, fue ejemplar en su carácter.” (UNESCO World Heritage Centre, 

2015)  

Esta é uma arquitectura que, pensa e respeita a vivência em comunidade, e é tão 

clara e adequada ao meio, que é para muitos arquitectos conceituados tal como, Le 

                                                           
66  Ksour siginifica cidades fortificadas. 
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Corbusier (já referido no subcapítulo anterior), André Ravéreau e Frank Lloyd Wright 

uma "fonte de inspiração" (UNESCO World Heritage Centre, 2015). 

 

Ilustração 100 – “Valea M’zab – un peisaj unic”. (Algeria.ro, 2015) 

Esta cidade possui uma arquitectura simples, e a sua construção reflecte "[...] o saber 

tradicional." das comunidades. “[...] a recolha de água meteórica ou de capas 

superficiais graças à própria força da gravidade, é o resultado dos trabalhos que ao 

longo da história se modelaram da paisagem com o objectivo de fazer com que fosse 

possível a vida humana neste lugar tão inseguro e desprotegido." (Rehabimed, 2002, 

p. 13) 

Estas cinco cidades pentápolis foram realizadas desde o seu início em sítios seguros 

de amparo e refúgio durante muitos séculos, e foi assim que este Vale se transformou 

num oásis, onde se construiu um sistema defensivo de torres de vigía em redor das 

cidades para prevenir “ataques fatimidas” ou possíveis inundações. A entrada era 

realizada pelas portas que se situavam nas grandes muralhas (Lopes, 2011). Já 

mencionadas anteriormente, verificamos nas ilustrações 101 e 102,  que estas cidades 

sempre foram fortificadas e ainda hoje, apesar de alguns estragos feitos pelas chuvas 

rigorosas e ventos, ainda se mantêm. Por vezes as próprias habitações das 

populações da cidade ocupavam parte da muralha (como é o caso das cidades de 
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Bem-Izguen e Bou-Noura) quando eventualmente havia alguma falha nesta, 

concluindo assim a fortificação (Roche, 1970, p. 29). 

 

Ilustração 101 – “Remparts de Beni – Izguen”. (Roche, 1970, p. 
66) 

 

Ilustração 102 – “Remparts et situation de Bou – Noura, au – 
dessus du lit de l’oued”. (Roche, 1970, p. 67) 

Estes enormes muros, como verificamos nestas ilustrações (101 e 102), foram 

construídos consoante o desenho de um curso de água, e apesar de serem muros de 

protecção, atravessam partes com pequenas aberturas pertencentes a algumas 

habitações. Estas são construídas de modo a impedir os olhares exteriores, contudo a 

casa não necessita de entrada de luz proveniente do exterior, pois recebe a partir do 

seu pátio central toda a luz e calor necessário para a casa (Roche, 1970, p. 57). 

À direita da cidade situa-se o cemitério desta, prolongando-se pelo Shaara a dentro, e 

à esquerda, encontramos os abundantes palmeirais com as suas "casas de Verão". 

Em todo o seu redor deparamo-nos com as grandes colinas desertas e puras de 

Chebka. Para uma maior protecção destas cidades as torres de vigía eram não só 

incorporadas nas suas grandes muralhas em volta da cidade como também fora 

destas. Construíram-se torres de vigía em pontos estratégicos perto das colinas e 

assim dos palmeirais de modo a permitir aos vigías uma observação de mais longe 

(Roche, 1970, p. 58). 

As casas no Vale organizam-se à volta da sua mesquita em forma circular, e todas 

elas são construídas com o mesmo módulo cúbico standard, ou seja têm todas as 

mesmas características arquitectónicas de modo a representarem uma "[...] 
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organização igualitária [...]". Contudo fora das suas casas estas igualdades mantêm-se 

(UNESCO World Heritage Centre, 2015). 

Estas habitações do tipo argelinas apresentam elementos muito característicos, devido 

a um dos maiores princípios da natureza, o clima. Sem poder esquecer de referir que, 

um dos elementos mais importantes para a conservação destas cidades é o facto de 

estarem localizadas em pontos altos do país pois pela ausência de chuvas, por longos 

períodos de tempo, quando volta a chover novamente, a precipitação é muito mais 

intensa e rigorosa, evitando assim inundações devastadoras (Lopes, 2011).  

Graças a esta carência de chuva, existem dois elementos importantes para que haja 

sempre água reservada, sendo uma delas os importantes e valorosos canais de água, 

e outro é um sistema hidráulico complexo desenvolvido por "seis barragens 

construídas ao longo do rio e dos seus afluentes para controlar as suas correntes" que 

faz a rega dos oito quilómetros de construções de palmeirais, mais especificamente 

das chamadas tamareiras(67) e esta é garantida através dos numerosos e profundos 

poços(68) construídos neste deserto com aparelhos inteligentes para fazer o 

bombeamento da água através da tracção animal. A água aqui é um "bem precioso" 

pois em consequência da falta de chuvas regulares este recurso é escasso e por isso 

é controlado cuidadosamente o seu tempo de consumo para se seja usado por todos 

da forma mais proporcional possível. Os sistemas de bombeamento antigo foram anos 

depois substituídos por bombas automatizadas, deixando assim de sobrecarregar os 

animais (Molinedo, s.d.). "Cerca de cada pozo se planta una palmera, con el objetivo 

de aprovechar el agua desechada por los usuarios para regar la palmera. Después, los 

dátiles que produce esta palmera son repartidos entre los habitantes del barrio." 

(Rehabimed, 2002, p. 14) 

Como já mencionado anteriormente, cada uma das cidades dispõe de um palmeiral. 

Estes "são de criação artificial e remontam-se aos povos primitivos sedentários do 

vale" (Molinedo, s.d.). Os palmeirais servem de zonas de descanso e acolhem a 

população do Vale durante as épocas calorosas (Verão). Como conseguimos perceber 

a povoação aqui possui modos de vida um pouco distintos dos nossos, estes têm por 

hábito a migração sazonal (UNESCO World Heritage Centre, 2015). 

                                                           
67  Tamareiras - "Espécie de palmeira, cultivada no norte da África e no Oriente Médio, e que exige um 
solo húmido e um sol ardente, e cujos frutos (tâmaras) se agrupam em grandes cachos." (7Graus, 2015) 
68  "Os poços são de titularidade pública" e existe pelo menos um poço por cada bairro (Rehabimed, 
2002). 
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Os moradores da pentápolis residem de Inverno dentro das suas cidades rodeadas de 

muros queimados pelo sol, e de Verão deslocam-se para as suas mansões e jardins 

(nos palmeirais) onde passam os seus Verões intensos "no meio dos perfumes das 

romãs, rosas e violetas" (Molinedo, s.d.). As "cidades de Verão" dispõem de uma 

organização mais tolerante que nas cidades mas não menos segura. Aqui a natureza 

é altamente defensora das casas, sem esquecer das torres de vigía também 

existentes nestes palmeirais e uma mesquita sem minarete (UNESCO World Heritage 

Centre, 2015). 

 

Ilustração 103 – “Ghardaia, Ouargla, Algeria”, Steinmetz. ([Adaptado a partir de: ] ASA, 2009a) 

Numa descrição resumida, imaginamos estas cidades fortificadas como uma pirâmide. 

As populações situadas no cimo são mais qualificadas, e à medida que vamos 

descendo "[...] on trouve des professioons moins nobles, pour rencontrer enfin, tout au 

bas de la ville, les commerçants" sublinhando ainda que o povo comerciante está 

interdito de entrar na mesquita, mesmo que esta seja acessível aos estrangeiros 

(Roche, 1970, p. 30). 

"Ainsi la ville rest-t-elle préservée de leur influence, aindi conserve-t-elle sa quiétude, 

son intimité de grand monastère, de «machine à habiter» comme dissait Le Corbusier 

sans intention péjorative (avec seulement, une volontaire clarté) des maisons, des 

immeubles qu'il souhaitait auz hommes.” (Roche, 1970, p. 30)  
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Estas cidades utilizam realmente características únicas. As ruas da Pentápolis de 

Ghardaia são geralmente cobertas com abóbadas, mas devido à sua altura mínima 

por vezes o homem sentado no burro tem de baixar a cabeça por alguns instantes. 

Não só são baixas em altura como também estreitas em largura, (como mostra as 

ilustrações 104 e 105) formadas geralmente com uma largura necessária apenas para 

deixar passar dois burros de carga em simultâneo. Assim sendo, estas pequenas 

passagens carecem evidentemente de quase todo calor e luz solar, originando nestas 

ruas mais sombra e frescura para a população (Julivert, 2003, p. 281). 

 

Ilustração 104 – “Ghardaia. Calles del ksar”. ([Adaptado a partir 
de: ] Escândio, 2015) 

 

Ilustração 105 – “Ghardaia, Algeria”, Steinmetz. ([Adaptado a 
partir de: ] ASA, 2009b) 

O mercado está localizado no centro da cidade e possui uma forma rectangular. Aqui 

geralmente vende-se grandes variedades de tapetes e comida. Esta região do deserto 

é auto-sustentável no que diz respeito aos seus "recursos primários" tais como, o 

cultivo de "dátiles"(69) e no artesanato.  "Si la mezquita representa el lugar sagrado, el 

mercado, al contrario, es el centro público, lugar de transacción, de bullicio y 

encuentros." (Rehabimed, 2002, p. 15). Aparentemente com o seu carácter fortificado 

e protegido, estas cidades, demonstram servir de refúgio, porém "ainda que o vale 

                                                           
69  Dátliles é um fruto de algumas palmeiras, que possui uma cor castanha e é doce (Infoagro systems, 
2015). 
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pareça um refúgio perfeito, a sobrevivência da comunidade depende do 

desenvolvimento do comércio em outros lugares, e dos comerciantes que enviam para 

casa os seus salários para sustentar as suas famílias no Vale." (Molinedo, s.d.) Hoje 

em dia, desempenham uma função de trocas entre os habitantes de Ghardaia e os 

estrangeiros. Vendem-se camelos para comer e outrora também se vendera aqui 

"bois, zebus(70) e estranhos carneiros" (Roche, 1970, p. 44). Esta praça situada no 

centro da cidade é um dos lugares mais originais do Vale, aqui neste mercado diário, 

podemos encontrar produtos artesanais do local "[...] ou de fabricação moderna, 

alfombras(71) do M'Zab, bandejas de cobre, etc." Em tempos esta praça era permitida 

aos visitantes de fora (estrangeiros) onde realizavam transacções comerciais, porém 

era-lhes proibido conhecer a restante cidade (Rehabimed, 2002, p. 15). 

 

Ilustração 106 – “The Mzab Valley”, Ana. ([Adaptado a partir de: ] Therealbest.com, 2014) 

Como já mencionado anteriormente, as mesquitas das cidades normalmente situam-

se no ponto mais alto com o objectivo, não só de vigiar e proteger a cidade, como 

também de fazer a chamada para orar. Sobre a mesquita encontra-se ainda um 

elemento mais alto que é o chamado minarete. "Este minarete é caracterizado pela 

sua inclinação, que dá uma forma "truncopiramidal" e afiada." (Molinedo, s.d.) A vida 

religiosa das populações é praticada com mais frequência nas estações frias quando 

estas se concentram mais nas cidades de Inverno, contudo não é esquecida no Verão 

(quando a população parte para as cidades de Verão) (Roche, 1970, p. 75). A 

decoração da mesquita ibadita é somente a sua elegante e rigorosa estrutura. 

                                                           
70 Zebus é uma espécie de boi existente na Índia com grande cupim e pequenos chifres (Dictionary.com, 
2015). 
71  Alfombras é definida como um tecido grosso que cobre o piso das casas (Priberam). 
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Encontramos mesquitas em três locais, mas, a principal é a que esta situada no cimo 

da cidade, que se destaca pelo facto de estar junto a uma torre (almenara) de onde se 

faz a chamada para a oração. Nos cemitérios situados nos extremos(72) da cidade 

onde os túmulos estão ordenados por famílias, existem igualmente mesquitas, porém 

devido à falta de espaço para a colocação de mais túmulos foram construídos 

cemitérios mais amplos. Finalmente e não deixando de ser igualmente importante 

existem mesquitas também nos palmeirais (cidades de Verão).  

 

Ilustração 107 – “Ghardaia, rue montante vers la mosquée”. 

(Roche, 1970, p. 33) 

 

Ilustração 108 – “Argelia profunda: el valle de M’zab”. 
([Adaptado a partir de: ] Molinedo) 

Enquanto as mesquitas das cidades são grandes torres de uma altura considerável, as 

dos palmeiras "[...] Elles sont basses et quelquefois possèdent des salles souterraines, 

très certainement pour ne pas attire l’attention car elle ne sont pas protégées comme 

celles des villes." (Roche, 1970, p. 75) A diferença da mesquita entre as cidades, os 

cemitérios e os palmeirais, é simplesmente o tamanho, e o programa que geralmente 

é mais completo, pois nas cidades existe uma maior protecção para estas mesquitas 

comparativamente às cidades das palmeiras e aos cemitérios (Roche, 1970, p. 76). 

"Il n'est pas esquissé le moindre ornament dans les mosquées. Seule la structure en 

conduit la beauté. Entre les piliers, qui sont les éléments porteurs, le mur est souvent 

creusé de niches qui les allègent tout en créant des formes utiles. Ces niches, les 

piliers, les plafonds de bois de palmiers, font des mosquées du M'Zab de grands objets 

                                                           
72  e são delimitados por muros de altura baixa (Roche, 1970, p. 75). 
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sculptés, des sculpures vivants dans lesquelles on se promène, où l'on prie. Tous ces 

éléments sont aidéset liés par la plus importante expression ancienne du M'Zab: l'arc." 

(Roche, 1970, p. 76) 

As mesquitas vão-se modificando e alterando consoante a luz solar (que difere a cada 

hora dia e a cada estação do ano) que iluminam o seu interior gradualmente com a 

sua luz "[...] sur le sol blanc, entre les arcades” A comunidade vê estas mesquitas 

como um "auxílio divino" onde se refugiam sempre que procuram alguma paz e 

tranquilidade (Roche, 1970, p. 80). 

"Les mosquées du M'Zab, dans leus simplicité, c'est le «jeu correct et magnifique des 

formes sous la lumière». Formes douces, subtiles, formes «prouvèes» par la 

satisfaction que l'on découvre à les regarder exister. Formes qui créent des columes 

merveilleusement proportionnés, volumes d'ombre fraîche et bleue, dans les salles 

basses, volumes d'air orange dans les larges galeries et les salles hautes. Et l'on passe 

d'un volume à l'autre, chanque fois en y participant parce qu'on a tout le temps et que la 

hâte est futile. On s'etonne de n'être pas coupés là où le volume éblouissant du dehors 

dessine si nettement ses limites sur le sol, les murs, les colonnades, ler arcs." (Roche, 

1970, p. 75)  

4.4.1. A CASA TRADICIONAL DO VALE DO M'ZAB 

"Um fascinante parâmetro de flexibilidade 

arquitectônica pode ser observado nas 

coberturas que oferecem diversidade aos 

coroamentos da edificação. As coberturas 

posicionam-se, no topo, em poses 

privilegiadas, fornecendo uma imensa 

capacidade de habitabilidade e usos 

heterogéneos. Seu simbolismo faz alusão 

aos encantamentos do céu, ao ar fresco e à 

luz do sol, com representatividade originária 

de rituais religiosos e sociais, cujo acesso 

era restrito a fiéis que veneravam a 

natureza." (Jorge, 2012, p. 283) 

Conseguimos perceber então que, estes povos mozabitas desenvolveram uma 

construção vernacular onde o terraço é um elemento fundamental da habitação. Na 

casa tradicional do M'Zab os "[...] terraços representam o pátio central, subdividido 

para várias actividades, conforme as estações do ano." (Jorge, 2012, p. 283) "Una 

arquitectura compleja que es el resultado de una manera de entender el mundo, de un 

determinado contexto socioeconómico y cultural, y de una cuidadosa gestión de los 

recursos locales." (Rehabimed, 2002, p. 12)  

Como já referido anteriormente, aqui neste oásis a precipitação é muito escassa, 

portanto os períodos de tempo em que chove são muito raros (passa-se anos e anos 
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sem precipitação) e em média as cheias só se realizam normalmente de treze em 

treze anos (Hoteit, 1993, p. 329). 

 

Ilustração 109 – “El Atteuf du M’zab, Algérie”. ([Adaptado a partir de: ] Arthus – Bertrand, 2015) 

A casa do Vale do M’Zab obteve particularidades essenciais devido ao clima, como os 

pátios nos pisos térreos das casas, porém todas as coberturas privilegiam de uma 

abertura em forma quadrangular no centro da habitação delineando o pátio do nível 

térreo (Lopes, 2011). Existem dois tipos de habitação no Vale, a casa urbana, e a casa 

do palmeiral. A habitação urbana é utilizada nas estações frias e a habitação do 

palmeiral é usada nas estações quentes (Julivert, 2003, p. 282). 

Esta última organiza-se no seu interior e nos jardins de forma estruturada e bem 

delimitada, tal como nas cidades de Inverno, por muros. As casas de Verão são 

igualmente simples e modestas como as casas das cidades de Inverno. Não possuem 

qualquer elemento de exuberância nem de luxo para não ser muito chamativa para os 

invasores. Os palmeirais, tal como o próprio nome indica, são o elemento 

característico das cidades de Verão, e muitas vezes por não se querer cortar, 

perfuram as próprias habitações tornando-se parte de mobília, servindo de prateleiras 

ou “[…] eixo de escada em caracol, abre-se sobre o terraço onde se pode desfrutar da 

sua sombra após o calor tórrido.” A casa dos palmeirais é idêntica às habitações das 

cidades fortificadas, organiza-se em volta de um pátio situado a uma cota inferior à do 

rés-do-chão ou em alguns casos (poucos) abrem-se para o jardim interior. 
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Percebemos pela sua construção que o pátio é o “coração da casa”, pois é a partir 

deste que a luz natural se espalha pelos vários compartimentos da habitação, 

tornando alguns mais qualitativos do que outros dependendo do dia e da estação. Por 

cima do pátio ergue-se uma galeria coberta e acessível, e onde é possível pernoitar 

durante o Verão devido ao aquecimento pelo sol dos muros espessos durante todo o 

dia. “Qui saura dire l’extraordinaire sérénité, la douceur des nuits sur les terrasses du 

M’Zab.” (Roche, 1970, p. 73) 

 

Ilustração 110 – “Ghardaia, Ouargla, Algeria”, Steinmetz. ([Adaptado a partir de: ] ASA, 2009a) 

Manuelle Roche descreve os terraços destas cidades de maneira encantadora, 

tornando este lugar ainda mais bonito do que aparenta referindo: “La nuit, sur les 

terrasses, on est envahi d'un sentiment de sécurité et de plénitude: le temps s'est 

arrêté et tout est en ordre immuablement.” (Roche, 1970, p.73) 

Já fora dos palmeirais, descreveremos agora com poucas diferenças a habitação 

tradicional mozabita destas cidades de Inverno. As habitações urbanas organizam-se 

de forma “desorganizada” e harmoniosa, delineando assim as curvas elegantes e 

atraentes das pequenas ruas. As casas possuem uma forma cúbica(73), normalmente 

são pintadas de um azul pastel, pimenta ou ocre e alcançam um terraço no piso mais 

alto da casa onde usufruem e desfrutam a maravilhosa paisagem em volta. A 

organização urbana da cidade tem por intuito “preservar a intimidade e realçar a 

                                                           
73  Possuem normalmente dimensões semelhantes umas das outras. 
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luminosidade” pensando sempre na cota dos edifícios e na sua orientação solar. Esta 

arquitectura tradicional revela ser de construção rígida e sólida tal como se descreve a 

comunidade ibadita do M’Zab (Rehabimed, 2002, p. 14). Apesar da desordem urbana 

e das habitações terem um traçado condicionado pelo seu crescimento urbanístico 

com ruas sinuosas e nada regulares, existem algumas semelhanças nas fachadas das 

casas.  

Cada habitação apresenta dois pisos, e têm sensivelmente entre cinco a sete metros 

de altura, dependendo da forma do terraço que pode ser ou não em parte coberto. A 

habitação e organização urbana da cidade é idêntica à habitação do palmeiral, esta 

simplesmente possui características arquitectónicas mais simples e modestas. Nas 

cidades de Inverno, a casa(74) dispõe igualmente de um pátio central com colunas 

arqueadas, “[…] especialmente no primeiro piso, enquanto que no piso térreo é 

costume haver simplesmente pilares sustentando o tecto.” A entrada de luz natural 

provem da parte central da casa que tem por nome “clarabóia” e possibilita a que a 

casa tenha menos vãos para o exterior assim  torna-se mais restrita para olhares 

exteriores desconhecidos. Os arcos que dão para o pátio central podem prolongar-se 

por todo o pátio ou meramente num dos lados deste como percebemos na ilustração 

111. Os hóspedes ficam separados e não têm a necessidade de conhecerem o resto 

da casa. Normalmente estes são alojados no primeiro piso da habitação e acedem por 

uma escada situada mesmo à entrada, que não é a mesma que acede à açoteia a 

partir da zona “privada” da casa. As cores dos pátios são idênticas às cores das 

fachadas das casas do oásis (Julivert, 2003, p. 282). 

         

Ilustração 111 – “01/16: Traditional Homes in the M’Zab Valley”. ([Adaptado a partir de: ] Achrati, 2014) 

 

                                                           
74 Referimo-nos neste caso à habitação; Bison, 1964; Donnedieu et al., 1977; Ravérau, 1981 (Julivert, 
2003, p. 282). 
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Daia: rez – de – chaussée                Ennedj: étage        Ennedj Amakrame: terrasses 

 

        

  Coupes 

Ilustração 112 – “Les Maisons du Ksar”. (Bousquet, 1986, p. 258, 262 e 263)       

Na ilustração 112, percebemos a organização do espaço interior de uma casa típica 

do Vale do M’Zab, e segundo Lopes, o terraço, para além do pátio central é uma das 

partes mais importantes ou por outra distintas ou visualmente destacadas destas 

construções, pois estes tipos de concepções estão situados em zonas de calor e frio 

extremo, fazendo com que as casas sejam frescas no Verão e quentes no Inverno 

(aquecendo os terraços com a luz solar diurna, mantendo a casa quente por mais 

tempo) (Lopes, 2011). 

"En planta baja los edificios son de mampostería de piedra local, los forjados son 

unidireccionales de vigas de madera y ramas de palmera. Las cubiertas son terrazas 

accesibles realizadas mediante una capa de tierra con gravas y piedras extraídas del 

ouadi, encima de la cual se sitúa otra capa de mortero de cal. Tradicionalmente, para 

asegurar el funcionamiento en épocas de lluvias, de manera periódica, los mismos 

ciudadanos aplicaban una lechada de cal con el objetivo de minimizar las grietas y 

evitar la entrada de água. La ausencia de esta práctica ha sido uno de los principales 

motivos del deterioro de las vigas en ciertos puntos y que hacía necesaria su 

sustitución o refuerzo." (Rehabimed, 2002, p. 12) 
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Ilustração 113 – “Ghardaia, Algeria”. ([Adaptado a partir de: ] Arthus – Bertrand, 2015) 

Temos vindo a abordar este elemento tão importante em toda a arquitectura, mas 

nestas regiões quentes e secas a cobertura é apenas uma "parte" de um todo, sendo, 

contudo, uma "parte" indispensável para a fruição deste elemento. Sem querer 

desfazer as funções da cobertura inclinada, decerto que a cobertura em terraço terá 

muito mais utilidade para a vida quotidiana do ser humano, além de que esta, num 

conjunto de toda uma cidade, reflecte-se de maneira mais apreciativa e atractiva aos 

olhares de todos mas principalmente dos estrangeiros. É uma arquitectura visualmente 

marcante.  

Após a abordagem deste exemplo arquitectónico ibadita que é o Vale do M’Zab, 

apreciado e legitimado por Le Corbusier na sua arquitectura modernista, segue-se 

agora três casos de estudos na região do Algarve, nomeadamente em Olhão que 

mostram uma arquitectura muito semelhante a esta relativamente aos terraços. De 

certo modo pretendemos comparar a legitimidade desta arquitectura modernista entre 

Le Corbusier e Carlos Ramos. 
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5. CASOS DE ESTUDO 

Abordaremos neste capítulo, sobre o caso de estudo, do Bairro de Casas para 

Pescadores projectado por Inácio Peres Fernandes. No entanto, para se perceber e 

estruturar melhor o caso, falaremos primeiro da construção anterior a este projecto: o 

Bairro Operário Lucas & Ventura do arquitecto Carlos Chambers Ramos que deu 

iniciativa à arquitectura modernista em Portugal, e do seu projecto que por razões 

talvez económicas nunca chegou a ser construído, O Bairro Municipal de Olhão. 

"O trabalho de Le Corbusier(75) constitui certamente parte da mais influente e 

importante arquitectura do século XX." (Romão, 2013, p. 21) Apesar deste senhor 

nunca ter construído nem visitado Portugal, inspirou e exerceu algumas influências no 

nosso país. "Se recuarmos à produção arquitectónica portuguesa do início do século 

XX percebemos a importância de Le Corbusier para um quadro de referências que 

compõe a nossa evolução" (Romão, 2013, p. 91). 

Foi em grande parte no século XX que o modernismo português se manifestou 

(Fernandes, 1993, p. 6-7). De acordo com José Fernandes no seu livro Arquitectura 

modernista em Portugal de 1993, esta arquitectura modernista portuguesa originou-se 

"[...] entre o pós-guerra e a data charneira de 1927."  

"De facto, a vontade de mudar linguagens e expressões arquitectónicas com um 

sentido social e vanguardista a um tempo, e que pode exprimir-se nesse termo, 

«modernista» (primeiras tentativas de ser «moderno», sem o conseguir ainda 

cabalmente), por razões de desfasamento técnico e sociopolítico em relação ao 

desenvolvimento geral do País, implicava talvez começar por campos diversos dos da 

arquitectura, mais fáceis de subverter e renovar: a literatura e a pintura foram dois 

deles." (Fernandes, 1993, p. 6-7) 

Então, o modernismo iniciou em Portugal já na época da utilização do betão armado e 

das formas cúbicas. Contudo, "Os núcleos polanzadores situam-se no triângulo 

Alemanha-França-Holanda, confirmando a capacidade de integração cultural e 

dinâmica das vanguardas artísticas da Europa central." Em Portugal o Movimento 

manifestou-se a partir das influências racionalistas alemãs e por um dos grandes 

mestres deste Movimento, Le Corbusier. As revistas tiveram também um papel 

importante, pois eram a partir destas que se divulgavam as novidades frequentes do 

período, tal como as obras francesas, sem deixar de parte a importância da Alemanha 

"[...] quer pela sua dinâmica real, quer pelas ligações com autores portugueses: Carlos 

                                                           
75 "A sua arquitectura, herdeira de William Morris, das Arts and Crafts e das vanguardas artísticas, 
exemplifica muito bem uma modernidade verosímil que reflecte o espírito da máquina." (Romão, 2013, p. 
21) 
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Ramos, saindo da aprendizagem com Ventura Terra e vindo a ser futuro mestre Keil 

do Amaral(76), possuiu importante e muito consultada biblioteca divulgadora da 

«arquitectura moderna» com origem germânica." A revista Orpheu(77) manifestou a 

arquitectura modernista em Portugal pela primeira vez, e esta manifestou-se mais com 

base na França. Este Movimento caracterizou-se por formas simples e com brio. 

Apesar de tardio, o Movimento Modernista gerou logo uma mudança crucial para o 

país "[...] um esforço geracional de actualização cultural e sobretudo uma situação 

política novamente estável e apta para um arranque no campo da construção 

implicaram logo em 1929-30 um surto de construção de edifícios, de novos projectos e 

concursos públicos [...]". A arquitectura moderna em Portugal traduzia-se pela 

construção de "Volumes puros e encastrados em criativa assimetria [...]", a cobertura 

plana era agora dominante, menosprezando de certo modo a cobertura em telha. 

Interiormente os espaços organizavam-se de forma livre e espaçosa "[...] livres de 

pilares [...]", com fachadas igualmente livres no desenho originando grandes 

envidraçados. E assim era a arquitectura modernista em Portugal (Fernandes, 1993, p. 

62-65). 

"Mas foi nos volumes torreados que encabeçam a composição de muitos edifícios que 

se afirmou uma maior «vontade de moderno», talvez por em Portugal eles terem de 

exprimir muitas vezes o «resumo» das intenções da obra, ela própria simples de mais, 

por restrição orçamental, para poder conter tudo o que arquitectónicamente haveria a 

afirmar no conjunto..." (Fernandes, 1993, p. 66-67). 

No sul de Portugal - Algarve - esta particularidade entre arquitectura moderna e 

tradicional tem a sua ironia, pois apesar deste tipo de cobertura plana ser considerado 

uma arquitectura do Movimento Moderno, esta era vista como uma arquitectura 

tradicional da região. Não só a cobertura plana, como também a forma construtiva e 

um conjunto de características do Movimento Moderno são elementos característicos 

e empregues na arquitectura popular portuguesa, principalmente na região algarvia, tal 

como ditado no capítulo 2 e 3.  

"A atmosfera do vernacular mediterrânico da cidade algarvia de Olhão é expressa pelo 

arquitecto Jorge de Almeida Segurado (1898-1990) ao dizer que se tem a impressão 

“que nos encontramos numa terra árabe, com casas que olham o além-mar” e 

considerada pela Ilustração Portuguesa, “terra geométrica, detalhada, de telhados 

decepados, quasi cubista”, sendo também assim designada, amplamente fotografada e 

divulgada nas edições do Secretariado Nacional de Informação." (André, s.d., p. 9) 

                                                           
76 “[...] Keil do Amaral , ligar-se-ia pouco depois à holanda [...] Um sentido de composição volumétrica [...] 
uma escala discreta «humana», um entendimento dos valores urbanísticos da cidade-jardim holandesa 
dos anos 20 reflectiram-se muito, aliás, na produção de Keil do Amaral." (Fernandes, 1993, p. 62-63) 
77  Orpheu foi a revista (fundada em 1927 e fez publicações até 1940) que evidenciou o modernismo 
português pela primeira vez em Portugal.  
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Contudo neste caso de estudo caracterizaremos um bairro actualmente construído por 

Inácio Peres Fernandes constituído e baseado na arquitectura e tradicional e local de 

Olhão, porém considerada como arquitectura moderna(78). Este, actualmente 

construído tem uma suposta base e influência no projecto de Carlos Ramos, que por 

sua vez foi um dos arquitectos portugueses mais destacados no século XX 

(Fernandes, 1993, p. 148-149). De acordo com a revista Monumentos nº 33, no artigo 

de Ricardo Agarez sobre os bairros económicos de Olhão, constatamos que, em 

Janeiro de 1988 foi aprovado um loteamento de terrenos, que veio a destruir de 

imediato as casas do Bairro Operário pertencente ao arquitecto Carlos Ramos que ali 

construíra em 1925. Esta demolição na paisagem urbana de Olhão fez com que este 

projecto fosse excluído da marca histórica da arquitectura portuguesa. Este passou a 

ser uma falha ambígua historiográfica "[...] e a sua data de publicação, foi transferida 

para outro dos projectos de Ramos para Olhão, o "Bairro Municipal", enquanto as suas 

características, historial, localização e existência se perderam dos relatos." Este bairro 

foi, e ainda é muitas vezes confundido e interpretado com o bairro construído e 

actualmente existente de Inácio Peres - Bairro de Casas para Pescadores. 

"Paralelamente, a longa e profícua série de projectos de habitação económica 

erguidos em Olhão na primeira metade do século passado, em que aquelas três 

propostas se inserem, ficou também largamente por explorar." (Agarez, 2013, p. 150) 

Pretendemos agora, através do caso de estudo que descreveremos em seguida 

clarificar historicamente, acerca das construções de carácter social em Olhão entre 

1920 e 1950. 

5.1. BAIRRO OPERÁRIO LUCAS & VENTURA 

Carlos Ramos foi convidado pelo seu cunhado no conhecido local de Olhão, para a 

projecção e construção de um conjunto habitacional para os trabalhadores da sua 

firma "Lucas & Ventura". Esta construção teve o intuito de melhorar a vida dos 

trabalhadores, tendo sido também uma obra económica. Perante esta proposta, o 

arquitecto deparou-se com um dilema, "[...] como lidar com a identidade construída 

olhanense? Como, por outras palavras, tirar o melhor partido das tradições 

arquitectónicas populares de Olhão, na sua proposta desenhada em Lisboa?" No ano 

em que a obra foi construída (1925), Ramos considerava esta construção sendo uma 

obra bem-sucedida e bem adaptada à localidade e às necessidades populacionais, no 

                                                           
78  Este tipo de arquitectura vernacular mediterrânica da cidade de Olhão, onde se insere o elemento 
moderno: terraço, está presente nos projectos de outros arquitectos como, José Ãngelo Cottinelli Telmo e 
Raul Rodrigues Lino "que embora afirmando-se contra a “mania dos terraços”, ao desenhar uma “Casa 
numa cidade do Algarve” adopta, a cobertura plana." (André, s.d., p. 9) 
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entanto passados dois anos da obra construída referiu que afinal a sua intenção para 

aquelas habitações seriam outras, porém devido à decisão de empregar a cobertura 

plana ou em telha não ter sido somente de Carlos Ramos, os elementos deste projecto 

optaram pelas coberturas mais simples e tradicional - cobertura em telha (Agarez, 

2013, p. 151). 

“[...] Embora a minha intenção fosse conservar o carácter Cubista da maioria das 

construções que existe nesta vila, com as suas açoteias tão características e as suas 

penetrações, fui levado, por um critério de conjunto, a cobrir esta série de pequenas 

casas por coberturas vulgares, tendo no entanto o cuidado de empregar na sua 

construção materiais exclusivos da região [...]" (Agarez, 2013, p. 151). 

Olhão já desde o início desta época era conhecido pela população e visitantes desta 

freguesia, como um lugar único a nível Nacional, era conhecido por uma arquitectura 

geometrizada, de formas cúbicas e regulares, tal como citava António Ferro. Olhão 

sempre foi admirado pelos autores "[...] mais interessados no potencial plástico do seu 

cesario pitoresco [...] como para olhares que, sensíveis a semelhante potencial, eram 

ainda informados pelas últimas tendências arquitectónicas - isto é, pelo modernismo, 

então em difusão crescente." Os arquitectos modernistas, baseavam-se muito nas 

delicadas formas que Olhão oferecia, "[...] desde Jorge Segurado (1898-1990), em 

1926, a José Ângelo Cottinelli Telmo (1897-1948), em 1933, as simples casas caiadas 

olhanenses tornaram-se tema corrente para a geração de Carlos Ramos." Deste modo 

compreendemos, a lamentação do arquitecto Carlos Ramos de não ter mantido na sua 

construção deste bairro o carácter tão característico desta freguesia - as coberturas 

planas, ou por outra, açoteias (Agarez, 2013, p. 152). 

 

Ilustração 114 – “Olhão, Bairro Operário Lucas & Ventura, casas na Rua Manuel Martins Garrocho número 16, [c. 1925]”. (Agarez, 
2013, p. 152) 
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Ilustração 115 – “Olhão, Bairro Operário Lucas & Ventura, casas na Rua Manuel Martins Garrocho número 16, [c. 1988]”. ([Adaptado a 

partir de: ] Agarez, 2013, p. 151) 

As açoteias serviam desde o seu começo para subalugar espaços a famílias, a malha 

urbana deste lugar era tão pequena, que as habitações acabavam por se desenvolver 

em altura, criando assim uma forma piramidal, o pangaio (Agarez, 2013, p. 152). 

Porém, este tipo de habitação construída por Carlos Ramos e o conjunto grupo que 

realizaram esta obra, de telhado inclinado de quatro águas seria dado como uma 

arquitectura típica algarvia no seu geral e não tanto como típica arquitectura 

olhanense, contudo era decerto uma construção mais económica, rápida e prática, que 

possibilitou a habitabilidade de muitos operários durante muitos anos, até a sua 

demolição em 1988. Pois, consoante Ricardo Agarez, deduz-se que o arquitecto tenha 

tido uma má reputação com este projecto, e por essa simples razão talvez seja 

aceitável o facto da data desta obra (1925) ter sido transferida e referida muitas vezes 

no seu segundo projecto de habitação económica em Olhão (apesar de nunca ter sido 

construído) já que este era "pioneiro do modernismo em Portugal" (Agarez, 2013, p. 

153). 

5.2. BAIRRO MUNICIPAL DE OLHÃO 

O Bairro Municipal de Olhão é das primeiras obras de arquitectura e mais antigas do 

Arq. Carlos Ramos (1925 – 29). Este bairro é “[…] um exemplo que cruza com 
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eficácia, a volumetria tradicional da “casa de açoteia” com os desígnios “cubistas” que 

o modernismo procurava afirmar na época – e das poucas […] que os estudos 

recentes sobre a história da arquitectura do séc. XX em Portugal referem no Algarve.“ 

(Fernandes, Janeiro, 2005). Ou seja, este bairro representa uma adopção legítima, na 

arquitectura modernista portuguesa de um processo construtivo que já fazia parte da 

nossa tradição ao contrário de outros lugares e arquitecturas que adoptaram este 

modelo com menos legitimidade, como foi o caso do Arq. Le Corbusier que elegeu o 

“Vale do M’Zab” como modelo. 

Este bairro relacionado com as zonas piscatórias seria uma proposta para Olhão, mais 

precisamente na freguesia da Fuseta. Hoje em dia a Fuseta representa um bairro 

social dos anos 20 e 30 "[...] por Carlos Ramos, que atesta numa escala mais ampla o 

tema das açoteias vernáculas - já que o conjunto belíssimo de habitações em série, 

dotadas com corpos cúbicos, brancos e sequenciais, em posição sobrelevada [...] 

desapareceu completamente". Este projecto é "[...] um dos exemplos precursores: por 

um lado enquadra-se na estética modernista, procurando a geometrizarão das formas 

e dos espaços habitacionais - por outro, inscreve-se já nos programas sociais do 

Estado Novo, ao propor a habitação social seriada e por repetição tipo-morfológica." É 

claramente notório que este bairro originou com base nas açoteias de Olhão, onde 

estas predominam em abundância na arquitectura vernácula deste sítio. Na ilustração 

116, conseguimos visualizar a entrada das habitações, efectuadas por de baixo de um 

arco que desempenha, não só uma função de alpendre, como também de acesso às 

açoteias originado por um arco redondo com dois vãos de escadas opostos que se 

encontram no cimo da escadaria (Fernandes, Janeiro, 2008, p. 107). 

Este bairro, produzido apenas no papel como já acima referido pelo Carlos Chambers 

Ramos, era um bairro constituído por vinte e quatro habitações num par de bandas, 

opostas entre si, e com uma rigorosa simetria "[...] segundo o eixo da rua interior 

delimitado pela torre de água e pelo portão". Este Bairro foi um marco importante na 

carreira deste, pois vinculou o Movimento Modernista de que se baseava. Levou a 

maquete do bairro (Ilustrações 116, 117 e 118) juntamente com outros projectos de 

igualmente carácter modernista, "[...] parecendo querer garantir o seu lugar no 

"Movimento culminante" e "decisivo" vivido pela arquitectura sua contemporânea - 

Movimento Moderno - e alinhar os seus projectos não realizados (intenções) com as 

"directrizes nítidas" que começavam a perceber-se". Pouco tempo depois publicou 
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com a ajuda de Jorge Segurado(79) três dos seus projectos modernistas, sendo um 

deles o Bairro Municipal de Olhão, na revista Arquitectura de Madrid. Já em 1931, 

publicou novamente esses três projetos e mais um de acrescento, noutra revista, 

desta vez alemã, chamada Wasmuth Monatshefte, onde defendeu o seu projecto do 

Bairro, referindo que, "[...] [Olhão,] com um evidente carácter árabe é chamada a "Vila 

cubista par execllente". Os edifícios do bairro de habitação económica enquadram-se 

neste carácter geral de Olhão [...]" (Agarez, 2013, p. 154). 

 

Ilustração 116 – “Olhão, Maquete Bairro Municipal de Olhão, fotografia do estúdio Mário Novais, [c. 1930]”. (Agarez, 2013, p. 154) 

Este projecto executado por Carlos Ramos, relativamente a muitos outros da sua 

autoria, foi sem dúvida uma das propostas mais deslumbrantes e cativantes desta fase 

modernista do autor. Contudo, houve publicações confusas entre o Bairro Operário em 

1925 e o Bairro Municipal, trocando algumas vezes as datas "[...] o próprio texto 

prolongou o equívoco, descrevendo dois projectos diferentes como se de um único se 

tratasse." (Agarez, 2013, p. 154) 

"Casado com uma olhanense, autor de um "Asilo para a velhice" construindo em 

Olhão, em 1926 - 1928, e do monumento aos heróis da Restauração de 1808, 

inaugurado em 1931, Carlos Ramos tornou-se um "filho adoptivo" da vila. Terá assim 

sido este arquitecto uma escolha natural da edilidade para, em data anterior a 1930, 

elaborar o Projecto dum Bairro Económico que a Câmara Municipal de Olhão Pretende 

Construir Nesta Vila, como foram intituladas as peças desenhadas do processo." 

(Agarez, 2013, p. 154) 

                                                           
79 Que tinha uma aproximação e alguma convivência com o arquitecto espanhol Luís Lacasa (Agarez, 
2013, p. 154). 
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Ilustração 117 – “Olhão, Maquete Bairro Municipal de Olhão, fotografia do estúdio Mário Novais, [c. 1930]”. ([Adaptado a partir de: ]  

Agarez, 2013, p. 154) 

 

 

Ilustração 118 – “Olhão, Bairro da Fuseta, por Carlos Ramos, Mário Novais, 1930”. (Fernandes, Janeiro, 2005) 
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É perceptível e evidente que o autor clarifica as suas ideias e intenções neste projecto 

(como expressa nas citações transcritas anteriormente), tornando esclarecedor do que 

não conseguiu ou não soube fazer no Bairro Operário Lucas & Ventura, tal como a 

configuração de uma arquitectura moderna, que se orientasse para uma arquitectura 

popular olhanense (Agarez, 2013, p. 154). 

Ora, tal como mostram as ilustrações 116, 117 e 118, cada elemento habitacional 

possuía, a caiação branca típica desta região, com aberturas pontuais e uma 

cobertura em terraço individual para cada casa rodeada de uma platibanda "e 

completou-o com a escada exterior sobre arco, um elemento da tradição popular 

olhanense não tão obviamente integrável num desenho modernista." Este projecto fez-

se distinguir pela sua repetição de vãos de escadas sobre arcos em espelho, tanto que 

se tornou "[...] uma peça de composição popular na arquitectura produzida em 

Olhão."(80) Segundo o artigo desta Revista, esta escada "emparelhada" do projecto 

deste arquitecto conceituado, tornou-se para muitos arquitectos portugueses num 

elemento exemplar e de fácil produção e esteticamente bonita (Agarez, 2013, p. 155). 

 

Ilustração 119 – “Olhão, Projecto de um Bairro Municipal a construir em Olhão, planta desenhada por Carlos Chambers Ramos, [c. 
1930]”. ([Adaptado a partir de: ] Agarez, 2013, p. 155) 

"A escada dupla sobre arco de três centros testemunha a importância de ícones 

reconhecíveis e esteticamente apelativos na construção de identidades arquitectónicas 

regionais ou locais por autores metropolitanos, seja através de propostas de cariz 

modernista ou conservador." (Agarez, 2013, p. 155) 

                                                           
80  Tal como foi aplicado no projecto do arquitecto Inácio Peres para os Bairros de Casas para 
Pescadores quinze anos mais tarde, entre outros (Agarez, 2013, p. 155). 
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O projecto deste bairro abriu novos horizontes a muitos arquitectos portugueses, e fez 

com que se afirmasse ainda mais com uma nova estrutura urbana para Olhão "[...] 

eliminando a desordem observada no casco antigo de Olhão". Porém, apesar de ser 

um projecto com muitas qualidades e de referência para muitos arquitectos 

portugueses, este, também teve as suas falhas. A cobertura por exemplo, tal como 

refere Raul Brandão no seu livro Os pescadores seria um ponto de trocas de 

contrabando facilitado, pois não só permitia a visualização panorâmica daquele lugar  

como também, pela clara junção dos terraços entre si. É também questionável o facto 

das habitações adquirirem um acesso a uma rua sem saída, tornando a rua de certa 

forma dispensável atribuindo-lhe um papel um tanto ou quanto inútil, "[...] eixo que nas 

vilas e aldeias algarvias tem uso intensivo e importância destacada na vida social das 

comunidades - visto que as portas dos fogos pontuavam, pelo contrário, o perímetro 

exterior do quarteirão." já que nas antigas casas de Olhão, (como já descrito no 

capítulo 3.2), verificamos a lógica e a inserção da via no quarteirão de acesso às 

habitações. Em décadas passadas a cozinha ficava separada dos restantes 

compartimentos das casas, estendendo-se para um pátio privado da casa, e tinha por 

objectivo o convívio em família, acesso a açoteia e criação de animais (Agarez, 2013, 

p. 155). 

Carlos Ramos neste seu projecto quis oferecer às famílias um pouco mais de 

privacidade e tradicionalismo, optando por implantar o pátio no centro da casa fora de 

olhares alheios (no lugar de um dos quartos interiores nas antigas casas olhanenses 

por exemplo), pondo um pouco de lado da funcionalidade da cozinha das casas 

tradicionais olhanenses. Contudo, "a funcionalidade do pátio ficava [...] comprometida 

quando comparada com a do correspondente tradicional, como vimos, do mesmo 

passo que a sua dimensão relativa na habitação se tornava excessiva e pouco 

coerente com o carácter económico [...]" provocando uma alteração futura pelos 

habitantes tendo como consequências a falta de sanidade pelo facto de se querer 

fechar o pátio para o transformar numa outra divisória coberta (Agarez, 2013, p. 155). 

Para concluir podemos dizer que de acordo com Ricardo Agarez, Carlos Ramos 

apenas objectivava criar um projecto que seguisse e o inspirasse no modernismo 

internacional e na arquitectura vernacular do lugar, contudo e apesar de não se saber 

bem os motivos pela construção deste projecto não ter sido realizada, deduz-se que, 

devido ao alto custo da sua construção e a irracionalidade do arquitecto pela 

idealização da sua forma e função de cada habitação, este projecto não pôde ir 

avante. Todavia o projecto construído por Inácio Peres - O Bairro de Casas para 
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Pescadores e "[...] sistematicamente confundido, com base na aparente similitude do 

ícone adoptado para pontuação dos alçados", já não terá tido o problema de 

financiamento na sua construção. Pelo contrário, este foi um exemplo de construção 

económica e sistematicamente bem pensada, organizada e completa (Agarez, 2013, 

p. 156). 

5.3. BAIRRO DE CASAS PARA PESCADORES 

"Olhão era, nos anos 1920, um núcleo 

urbano tão pitoresco quanto insalubre e 

socialmente explosivo: o crescimento 

piramidal, desde cedo impulsionado pela 

necessidade de ampliação da casa em tão 

apertada malha urbana, vinha servindo para 

alojamento improvisado de famílias 

literalmente em camadas, por subaluguer de 

espaços desprovidos das condições 

elementares de habitabilidade (os 

compartimentos adicionados sobre as 

açoteias, por exemplo)” (Agarez, 2013, p. 

152). 

"Olhão revela-se sedutor tanto para autores mais interessados no potencial plástico do 

seu cesário pitoresco ("Cubista") como para olhares que, sensíveis a semelhante 

potencial, eram ainda informados pelas últimas tendências arquitectónicas". Tal como 

os arquitectos, Jorge Segurado (1898 - 1948) a José Ângelo Cottinelli Telmo (1897 - 

1990) tinham uma grande sensibilidade em relação à arquitectura de Olhão, em 

consequência das suas experiências com formas modernistas (bem como em Olhão) 

(Agarez, 2013, p. 152). 

O Bairro de Casas para Pescadores arquitectado por Inácio Peres, foi construído pela 

Direcção Geral dos Serviços de Urbanização (D.G.S.U.) e diferencia-se em muitos 

aspectos do Bairro projectado e confundido de Carlos Ramos (Bairro Municipal). O 

único elemento que se equipara e que por consequência fez criar e gerar a dúvida 

entre estes dois bairros projectados por arquitectos diferentes, foi a escada 

"emparelhada". No entanto, tirando esta semelhança entre eles, nada tinham a ver um 

com o outro.  

Foi pedido a Inácio Peres que projectasse "[...] uma nova extensão de Olhão para 

instalação de 2480 famílias em 1240 casas de quatro tipos (três tipos de moradias em 

banda e um tipo de "apartamento" em prédio de três pisos), igreja, escolas, Casa dos 

Pescadores e núcleos de comércio." Já Ramos projectou um núcleo fechado com 

apenas vinte e quatro habitações (Agarez, 2013, p. 157). 
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Mas, Ricardo Agarez clarifica e explica no seu artigo sobre Regionalism. modernism 

and vernacular tradition in the architecture of Algarve que houve nos últimos 25 anos 

uma ideia errada sobre os bairros económicos construídos em Olhão e na Fuseta, tal 

como este projecto de Carlos Ramos desenhado apenas em papel, mas nunca 

edificado. O projecto edificado de 1945 - 1949, ao qual estamos a abordar pertence 

sim do arquitecto Inácio Peres Fernandes "[...] mas nele é patente a provável 

influência do projecto de Ramos de 1929-33." (Fernandes, Janeiro, 2014, p. 26) 

 

Ilustração 120 – “Olhão, Bairro de Casas para Pescadores, Plano Geral, Fernandes, 1945”. ([Adaptado a partir de: ] Agarez, 2013, p. 

157)  
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Ilustração 121 – “Olhão, Casas dos Pescadores, 1950”. (Agarez, 2013, p. 156) 

Este projecto de Inácio Peres, tem por base uma implantação rectangular rigorosa, 

com ruas rectas, muito ortogonais e precisas seguindo o eixo longitudinal. 

Comparativamente ao núcleo central de Olhão, Peres, tinha a preocupação de fazer 

ruas com uma largura suficientemente confortável e privativa para que os moradores 

não abdicassem de utilizar as açoteias (ilustração 120). Tal como percebemos através 

das ilustrações 123 e 124, as escadas exteriores em forma de arco coincidentes com 

as açoteias das habitações, marcam o limite dos volumes habitacionais (Fernandes, 

Janeiro, 2014, p. 26). 

"Reitera-se aqui a importância do contexto específico que rodeou a proposta de Peres 

Fernandes, ausente das encomendas de Carlos Ramos (tanto em 1925 quanto em 

1930). Foi a partir de 1932 que o Estado começou a criar os mecanismos legais e 

administrativos para responder à carência generalizada de habitação económica - 

estratégia que, em Olhão, teve os primeiros resultados efectivos com o Bairro do 

Consórcio Português de Conservas de Peixe (1935-1938), sessenta e seis casa 

projectadas pelo arquitecto Eugénio Correia para a Secção de Construção de Casas 

Económicas da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN) e 

primeira realização de habitação de baixo custo com apoio estatal no concelho." 

(Agarez, 2013, p. 157) 

Contudo, haverá sempre uma ligação entre estes dois projectos, apesar do 

distanciamento de datas, da arquitectura mal pensada ou por outro, mal economizada 

e pouco funcional de Carlos Ramos, na introdução de "[...] um pátio interior num 

esquema funcional fundamentalmente tradicional, com consequências negativas [...]" 

os dois projectos terão sempre uma ligação quando se equiparam a nível de fachada. 

Todavia, Peres Fernandes "[...] propunha alterações pontuais aos tipos nacionais 

definidos pela J.C.C.P(81) [...] mas mantinha os propósitos eminentemente económicos 

daqueles e aperfeiçoava o funcionamento de uma célula mínima, com áreas de 

                                                           
81 J.C.C.P. - Junta Central das Casas dos Pescadores. 



A origem da cobertura em terraço na Arquitectura Vernacular Portuguesa 

Filipa Mariana Franco de Sousa            144 

circulação e perímetros exteriores reduzidos." O Bairro Municipal era também 

projectado com habitações perpendiculares à rua enquanto o Bairro da Casas para 

Pescadores já propunha habitações paralelas à rua, em consequência mais uma vez 

na economização do projecto (Agarez, 2013, p. 158). 

 

Ilustração 122 – “Olhão, planta do "Tipo L" do Bairro de Casas para Pescadores, Fernandes, 1945”. ([Adaptado a partir de: ] Agarez, 
2013, p. 158) 

 

 

Ilustração 123 – “Olhão, prespectiva do "Tipo l" do Bairro de Casas para Pescadores, Fernandes, 1945”. (Agarez, 2013, p. 158) 
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Ilustração 124 – “Olhão, Bairro de Casas para Pescadores, 1950”. (Agarez, 2013, p. 156) 

Tal como observamos na planta anteriormente desenhada (ilustração 122), cada 

habitação deste Bairro de Peres dispõe de três quartos com 53.72m2 e organizam-se 

tal como nas casas comuns olhanenses. A cozinha, o alpendre de lavagens e os 

quartos constituem-se igualmente a partir de um espaço central porém esta não 

dispõe de um pátio central ao contrário do Bairro Municipal. Os "Armários embutidos 

nos quartos e a predefinição da distribuição do mobiliário procuravam obviar à 

exiguidade extrema das áreas e ao [...], mau gosto e falta de recursos dos moradores 

[...], nas palavras do arquitecto" (Agarez, 2013, p. 158). 

Peres Fernandes objectivava com este projecto, a construção de habitações em série, 

porém, que não se tornassem monótonas, distinguindo-se em altura (ilustrações 124 e 

126), alinhando-as de maneira diferente e a nível de fachada (com escada 

emparelhada), transformando-as em fachadas mais dinâmicas, ao contrário das 

construções em série normalmente construídas. Refere também que pelo facto de 

serem mais económicas e simpáticas por se agruparem em extensões maiores 

oferecendo assim uma maior privacidade nas traseiras de cada habitação, faz com 

que este evite as construções isoladas e geminadas (Agarez, 2013, p. 158). 

Em suma, foram utilizados todos ou quase todos os elementos construtivos típicos 

desta antiga vila, neste "novos" projectos modernistas (tal como o pangaio assente 

sobre a açoteia) relacionando-se sempre com a imagem urbana típica olhanense "[...] 

mas mantendo intacta a racionalidade, tipológica, construtiva e económica, de um 

programa acima de tudo centrado na resposta a imperativos económicos" (Agarez, 

2013, p. 158). 
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Ilustração 125 – “Olhão, Bairro de Casas para Pescadores, [c.1950]”. (Agarez, 2013, p. 158) 

"Orlando Ribeiro [...] aceitava aqui sem pejo que o estilo de construção tradicional - as 

açoteias e as respectivas escadas - se convertessem nisso mesmo, num estilo, livre e 

naturalmente adoptado nas [...] ruas modernas e largas de Olhão [...], 

independentemente dos imperativos funcionais que estavam na sua origem. Em 

sentido semelhante, o geógrafo alemão Wilhelm Giese - que, nos anos de 1930, 

discutira em artigos científicos as origens da açoteia olhanense - assinalou, ao voltar à 

vila vinte anos depois, como as [...] casas espaçosas de dois andares com todas as 

comodidades modernas [...] [...] tinham adoptado um elemento tradicional: as escadas 

exterior que, projectada da empena de cada casa, dava acesso à moderna açoteia 

como as que, nas casas tradicionais do centro, ligavam as velhas açoteias aos 

mirantes." (Agarez, 2013, p.158) 

 

Ilustração 126 - Bairro de Casas para Pescadores de Inácio Peres. (Ilustração nossa, 2014) 
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Resumindo, o Bairro Municipal de Carlos Ramos ficou marcado na história de Olhão 

como um exemplo da arquitectura modernista portuguesa, e apesar de não ter sido 

realizado, consideramos como "[...] o primeiro acto de maturidade [...] de Carlos 

Ramos e [...] no contexto nacional, [...] o primeiro exemplo da leitura moderna sobre a 

arquitectura tradicional [...]", porém, apesar da importância deste, outros edifícios não 

só projectados como também construídos são de extremo valor e consideração "[...] na 

definição de uma identidade arquitectónica para Olhão" tal como as obras de Eugénio 

Correia e António Gomez Egea com as Casas económicas, Luís Guedes com as 

Casas para as Classes Pobres e por último mas não menos importante as Casas para 

Pescadores de Inácio Peres Fernandes que foi abordado aqui como caso de estudo 

da arquitectura vernacular portuguesa (Agarez, 2013, p. 159). 

 

Ilustração 127 - Bairro de Casas para Pescadores de Inácio Peres. (Ilustração nossa, 2014) 
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6. POSFÁCIO 

Depois da leitura deste trabalho sobre as açoteias de Olhão, a sua origem, finalidade e 

elemento que caracteriza o Movimento Modernista português, verificamos que este 

elemento integrante de uma tipologia característica de Olhão adquire um enorme 

poder na essência desta cidade. Faz parte do passado, do presente e do futuro desta 

antiga vila e actual cidade e é apreciada por muitos curiosos pelo efeito que produz no 

conjunto das suas habitações, principalmente para quem tem a possibilidade de a 

observar de um ponto mais elevado. 

Apesar de Olhão não ter sido das primeiras terras a ser descobertas na zona sul do 

Algarve, conseguimos perceber que ali existem muitas relações com o Norte de África, 

não só ao nível da arquitectura mas também a nível cultural. Em tempos a mulher 

usava um traje equivalente ao que a mulher norte africana ainda hoje usa para se 

preservar no espaço exterior aos olhares alheios. Ora, com tantos aspectos similares 

em comum entre estas regiões próximas, quer nos parecer que das duas uma; ou 

houve transferências de ideias provenientes dos antigos pescadores da vila, ou 

eventualmente houve um domínio nesta zona litoral algarvia e a tradição destas 

comunidades seguiu-se ao longo de todos estes séculos, apesar de posteriormente se 

ter abandonado algumas tradições arquitectónicas e culturais.   

Relativamente à arquitectura da casa vernacular algarvia, constatamos, com o passar 

do tempo, a adaptação da habitação consoante o propósito de cada proprietário. 

Algumas continuaram sem qualquer mudança e outras sofreram algumas 

transformações ao longo dos anos. Essas transformações adquiriram novos elementos 

únicos, tais como o mirante localizado acima do primeiro plano da açoteia, ocupando 

sensivelmente metade da sua área e de acesso exterior e, posteriormente, o contra 

mirante dominando a cota mais alta da habitação. O contra mirante ocupava metade 

da área do mirante e tinha acesso igualmente pelo exterior a partir do mirante. 

Este tipo de arquitectura vernacular de Olhão era muito apreciado por vários 

arquitectos associados ao Movimento Modernista português, pois, tal como referimos 

(p. 132/133 do capítulo 5.) a inserção da cobertura plana neste novo Movimento 

Modernista era já conhecida na região do Algarve mais precisamente em Olhão como 

uma arquitectura tradicional desta zona. Um dos grandes apreciadores desta 

arquitectura típica olhanese foi o arquitecto Carlos Ramos, que como arquitecto 

destacado no século XX e ligado ao modernismo português se inspirou na arquitectura 

tradicional legítima de Olhão onde projectou e em 1929 o Bairro Municipal de Olhão.  
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Porém, apesar deste nunca ter saído do papel, foi considerado um projecto marcante 

especialmente para o arquitecto Inácio Peres que, inspirando-se naquele, projectou o 

Bairro de Casas para Pescadores que veio a ser construído, pese embora seja muitas 

vezes confundido por muitos com o projecto de Carlos Ramos. Contudo, Carlos 

Ramos deu um passo importante na sua carreira, pois não só vinculou o Movimento 

Modernista no qual se baseava, como também abriu novos horizontes para muitos 

arquitectos portugueses. 

Como proposto neste trabalho, em Le Corbusier, a adopção de um modelo norte 

africano (em consequência da viagem ao Oriente realizada em 1931) tornou-se 

eventualmente menos legítimo enquanto modelo na arquitectura modernista deste do 

que o projecto de Carlos Ramos baseado na arquitectura vernacular de Olhão. 

Parece-nos, assim, que pesados os argumentos e razões, a origem das açoteias na 

arquitectura vernacular em Olhão terá tido origem nas influências norte africanas. É 

certo, e encontra-se documentado historicamente, que os povos árabes que habitaram 

a Península Ibérica deixaram traços marcantes que perduram até aos dias de hoje 

quer ao nível da toponímia quer ao nível de costumes e lendas e até no imaginário 

popular. É igualmente conhecida a relação de pescadores portugueses daquela região 

com o Norte de África, onde teriam observado as construções adoptadas por aqueles 

povos, sendo assim mais provável que a utilização de açoteias em Olhão, atentas as 

condições climatéricas registadas naquela zona do país, resulta ou de uma herança de 

povos antigos que ali presumivelmente habitaram ou da presença habitual dos 

pescadores de Olhão no Norte de África, onde teriam, possivelmente, notado aquelas 

construções. Na verdade a resposta a que chegamos não é, nem poderia ser, 

conclusiva na medida em que não existem provas inequívocas que suportem este 

entendimento ou, diga-se em abono da verdade, qualquer outro.  

A nossa posição resulta daquilo que nos parecem ser os argumentos mais coerentes e 

assenta naquilo que se entende por ser o mais provável e razoável perante as provas 

existentes actualmente e as registadas ao longo dos anos por outros que estudaram a 

cidade de Olhão bem como na história conhecida e documentada de Portugal e, 

especialmente, do Algarve. 

Fica assim documentada a legitimidade da adopção da tipologia construtiva da açoteia 

enquanto cobertura plana no léxico da arquitectura modernista portuguesa, depois do 

coerente ensaio de Carlos Ramos. 
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