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APRESENTAÇÃO 

 

A adaptação funcional da adega na evolução cultural da Paisagem Vitícola da 
Ilha do Pico 

 
João Xavier Ávila 

 
Paisagem Cultural da Vinha da Ilha do Pico, integrada a partir de 2004 na lista do 

património da Humanidade, encontra-se num momento crucial da sua existência. A 

classificação feita com o intuito de projetar a Ilha, enaltecendo o património construído, 

teve consequências na comunidade local e no modo como esta interage com o 

património. Com a crescente proteção por parte da administração central, procedente 

do desenvolvimento da lei de bases do ambiente, e de outras iniciativas, aparece numa 

conjuntura que interfere na prática da construção diretamente ligada à arquitetura. As 

classificações para salvaguarda do património na legislação regional delimitam o 

campo de intervenção do arquiteto, quando o obrigam a respeitar um conjunto de 

normas para proteção de uma imagem correspondente às construções na sua fase 

inicial, o que impede uma maior liberdade plástica e a exploração de linguagens 

populares que surgiram na última metade do séc. XX. Inseridos na Paisagem Cultural 

da Vinha da Ilha do Pico, hoje classificada como Património Mundial da Humanidade, 

os equipamentos vitícolas, em especial a adega, o que mais se adaptou com o tempo, 

poderá assim servir de estudo consoante os temas abordados através da 

documentação da sua reciclagem. Sobreviveu ao abandono do cultivo transformando-

se em casa de habitação de veraneio até ao turismo rural dos dias de hoje. A sua 

construção progrediu de forma informal, acompanhando a evolução cultural da 

população. Pretende-se assim relatar o fenómeno que fez com que estas construções 

integradas na paisagem mudassem o seu aspecto e a sua funcionalidade, dando às 

pessoas novas relações com o lugar.  

 

Palavras-chave: Ilha do Pico, paisagem cultural, arquitetura vernacular, adega, 

Património da Humanidade, turismo. 

 

  



 

 

  



 

 

PRESENTATION 
 

Pico Island functional adjustment to the adega in the evolution of the cultural 
vineyards landscape. 

 
 

 João Xavier Ávila  
 

Nominated world heritage by UNESCO since 2004, Pico Island’s cultural landscape 

finds itself in a very peculiar situation. The goal to empower the island’s tourism, using 

the built heritage, had consequences on the local community and the way they interact 

with the cultural landscape. Due to the development of the environment laws, and 

others, which interfered with the construction practice directly related to the 

architecture, the classifications regarding the safeguard of heritage in the regional 

legislation, restring the architect’s intervention field, being obliged to respect a certain 

group of norms protecting the initial image of this type of constructions at the initial 

stage, which hinders the architects plastic authenticity, as the popular acculturation 

process resulting in architecture styles that came in the XX century. Being part of Pico’s 

vineyards cultural landscape, the wine facilities, specially the wine cellar, are constantly 

adapting through time, being ideal to testify their recycling phenomenon. It survived the 

abandoned caused by the agricultural diseases in the late XIX century, transforming in 

small summer holiday houses to the booming rural tourism the area suffers now. 

Informally, these constructions have accompanied the cultural evolution of the 

population. Therefore, the intention is to narrate the phenomenon that changed these 

constructions aspect and function part of the landscape evolution, giving new relations 

between Men and Site. 

 

 
 

Key-words: Pico Island, Cultural landscape, Vernacular architecture, Wine cellar, 

World Heritage Site, Tourism. 
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1. INTRODUÇÃO 

A escolha do tema de dissertação para conclusão do mestrado integrado em 

arquitetura, advém da vontade do autor em estudar o património da sua terra natal, a 

Ilha do Pico, concentrando-se na vertente cultural em evolução, tendo como base a 

adaptação das adegas ao longo do tempo, inseridas na PCVIP, de modo a perceber o 

que está na origem da sua classificação como Património da Humanidade.  

O carácter antropológico da questão associada à evolução da cultura na arquitetura 

acontece pela percepção de que temas como a memória e a identidade, em evolução, 

induzem processos de aculturação no qual o arquiteto deverá instruir-se por forma a 

informar a sua abordagem num território específico. 

A questão pessoal torna-se importante, o interesse neste património advém da 

experiência de uma vivência prolongada do autor na sua terra natal até ao início do 

curso de arquitetura na cidade de Lisboa. A compreensão do património que se define 

pela cultura de quem o integra torna-se relevante pela intenção de compreender de 

que modo poderá o arquiteto dialogar com a tradição, sem que para isso deixe de 

refletir enquanto pessoa que vive e constrói no seu tempo. 

A viagem a Bruxelas1 despertou o interesse para o ponto de vista da importância que a 

arquitetura tem como materialização do espaço pelo ser humano, de onde o atelier2 de 

projeto, subordinado ao tema Architecture et Antropologhie colocou novas questões 

para o conhecimento do autor no território a intervir antes de projetar. O segundo 

semestre acaba por completar as questões que no primeiro ganharam importância, 

desta vez a questão antropológica entra na escala da paisagem, no Atelier 

Architecture, Paysage et Art3 com um projeto cuja premissa consiste na leitura de um 

território extenso na periferia de Bucareste em colaboração com outros profissionais, 

de áreas como o urbanismo e paisagismo [ilustração 1]. 

                                                        
1
 A disciplina de projeto III foi concluída através do programa Erasmus na Universidade Livre de Bruxelas, 

Faculdade de Arquitetura La Cambre Horta, experiência que despertou o interesse para a importância da 
paisagem na arquitetura, através do estudo antropológico exigido entre a relação do ser humano com o 
sitio e de que forma a arquitetura se pode manifestar através dessa mesma relação. 
2
 Arquitetura e Antropologia, o atelier de projeto lecionado pelo professor Jean Marc Sterno na Faculdade 

de Arquitetura La Cambre Horta da Universidade Livre de Bruxelas tinha como objetivo denunciar um 
problema sobre a temática, de quem é Veneza? E quem é o Veneziano? 
3
 Aquitetura, Paisagem e Arte, o atelier de projeto lecionado pelo professor Patrice Neirick na Faculdade 

de Arquitetura La Cambre Horta da Universidade Livre de Bruxelas tinha como objetivo o estudo de uma 
zona periférica e a elaboração de um masterplan em conjunto com elementos de outras faculdades de 
urbanismo e paisagismo paisagismo. 
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Ilustração 1 – Resultado do modelo de controlo para o desenvolvimento da periferia de Bucareste apresentado no atelier de projeto 

Architeture, Paysage et Art (Ilustração Nossa, 2013) 

As duas situações acabam por ser contrastantes, se por um lado a sobrecarga 

patrimonial que Veneza sofreu como conjunto turístico, tonando-a num parque de 

diversões cultural do mundo, pelo outro o estudo de Bucareste revelava-se 

interessante pela falta de uma identidade como resultado da apropriação de um 

território por parte de uma cultura. 

A partir daqui aparece a premissa para estudar a PCVIP, tentando perceber de que 

modo as temáticas que foram importantes na compreensão de Veneza e de Bucareste 

poderão ser aplicadas na investigação à Ilha do Pico, devido à recente classificação de 

um património que agora deve ser monitorizado tendo em conta os problemas que 

tanto a elevada classificação como a falta dela poderão provocar. 

Caracterizar a arquitetura pertencente a esta paisagem vitícola de modo a 

compreender, analisar e identificar o património construído e o que resta dele torna-se 

assim o primeiro objetivo do trabalho de modo a contextualizar a situação da paisagem 

cultural em estudo, antes e durante os dez anos da sua classificação, para entender as 

questões colocadas no campo da arquitetura. 

A PCVIP, grupo central do arquipélago dos Açores, representa uma dessas paisagens 

em contexto insular. A sua recente classificação deu origem a inúmeras discussões na 

vertente sociocultural, grande parte destas relacionadas com as dinâmicas entre o 

controlo da propriedade privada pelas entidades públicas criadas na altura para esse 

efeito. 
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A estratégia de intervenção que se institucionalizou através da constituição de um 

gabinete técnico para levantamento deste património reforçou assim a sua proteção 

tendo em conta uma imagem que representasse o carácter da PCVIP segundo os 

padrões da UNESCO. 

Para se perceber os termos que esta classificação chegou, pretende-se estudar o 

estado atual da paisagem em questão, assim como as respetivas áreas de interesse, 

estratificando-se as escalas afetas à paisagem cultural como objeto de estudo, 

influenciadas pela construção da ilha, no contexto açoriano, e do contacto com o 

exterior que deu origem a processos de aculturação refletidos na arquitetura local. 

A adega é uma construção característica da ilha do Pico, ganhando uma importância 

cultural na família, como espaço de convívio, socialização, lazer. Hoje em dia, esta 

ideia está associada a uma memória, essa memória é resultado da herança que estas 

construções representam culturalmente. Embora transformadas ao longo dos anos, a 

sua conotação continua intacta. Há sempre uma imagem associada à palavra adega 

correspondente a uma nostalgia do património baseados numa imagem que não a 

atual, mas sim à adega como elemento de produção, de tradições relacionadas com a 

cultura da vinha. 

A evolução da adega e a sua caracterização na PCVIP passam a ser significantes. 

Para compreender as dinâmicas de aculturação absorvidas na arquitetura vernacular e 

informal, que refletem a evolução social da população, é possível focar a investigação 

começando pela entrada da arquitetura no contexto popular picoense e açoriano, até 

aos dias da classificação, a partir de uma estratificação da escala de uma paisagem 

identificando as dinâmicas culturais que sejam notórias do impacto na arquitetura que 

caracteriza o começo de uma paisagem cultural e a sua evolução. 

O estudo da evolução de uma paisagem construída classificada com um regulamento 

de proteção, reforça as questões da população em relação ao património. A noção de 

que existe uma imagem associada à arquitetura correlaciona temas como a identidade 

local, a memória do lugar e o papel da arquitetura na clara definição destes, pela 

compreensão que se exige na própria paisagem. 

Por fim, todo este contexto consubstancia uma questão, eleita como ponto de partida, 

para a presente dissertação, a ideia de evolução associada à de património, tendo em 

conta a memória e a sua atualização, procurando-se perceber de que forma poderá o 

arquiteto agir perante um contexto de proteção à escala de paisagem, visto que as 

referências do espaço ganham peso em relação ao todo que o edifício representa na 
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paisagem, o que estimula a arquitetura contemporânea a uma adaptabilidade que não 

desrespeite ou interfira no património, ajudando-o a evoluir. 

A dissertação estrutura-se em 5 capítulos, sendo o primeiro e o último para introdução 

e considerações finais, através de uma pesquisa de campo e do contato com alguns 

dos técnicos e habitantes intervenientes. O arquiteto acaba por tratar de espaço, e 

esse espaço poderá ser pensando consoante a continuidade de um território, de uma 

paisagem, ao ampliar-se a escala de percepção, torna-se fundamental perceber com 

que outros organizadores desse espaço o arquiteto trabalha, por forma a refletir o 

contexto que as suas decisões poderão contribuir para adicionar algo a uma paisagem 

carregada de memória, identidade e especificidade. 

segundo capítulo define e insere a PCVIP no contexto açoriano, relacionando as 

diferentes áreas interligadas com o tema, possibilitando uma contextualização das 

diversas construções que caracterizam a situação desta paisagem cultural em relação 

à arquitetura, adicionando um peso perante o modo de atuar do arquiteto em relação 

ao património construído. 

O terceiro capítulo foca-se nos diversos elementos caracterizantes da PCVIP. Tendo 

em conta a sua escala e, pretendendo-se relatar um fenómeno evolutivo associado à 

forma como a população local adaptou o património construído com a evolução 

sociocultural, estratifica-se a paisagem para compreender todos os seus elementos 

desde os solares, associados à produção de grande escala, à adega na sua vertente 

mais rural, adaptada ao uso para pequena produção, contextualizando-se as relações 

entre estes na evolução do território. 

O quarto capítulo investiga os fenómenos que influenciaram culturalmente a população 

local, em paralelo com o contexto açoriano, procurando revelar como a arquitetura do 

lugar, a vernacular, se adaptou na PCVIP ao longo do séc. XX, tendo em conta a 

evolução natural dos processos construtivos e a adaptação funcional que a adega 

sofreu, desde elemento utilitário de apoio à produção, até à sua utilização generalizada 

como habitação para veraneio. Nesta nova condição aparecem uma série de 

construções e usos do solo que ameaçam o património que permaneceu fiel ao 

original. Tendo em conta a evolução cultural, será que a classificação terá sido um 

gesto demasiado forte, metendo em causa a originalidade, identidade da população 

atual, na sua nova condição em relação aos dias de hoje? 
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2. PAISAGEM CULTURAL 

 

Ilustração 2 - Esquema representativo das áreas de estudo que incidem na paisagem cultural (Ilustração Nossa, 2014) 

A compreensão dos conceitos que consubstanciam os termos paisagem e cultura 

[ilustração 2] são importantes definir no início de uma investigação sobre o património 

subjacente à relação entre os dois. Iniciando a presente investigação pela explanação 

do primeiro conceito – paisagem -, é possível aferir que o seu campo de estudo e 

consequente enquadramento é influenciado pela definição estabelecida por diferentes 

áreas disciplinares: 

Para o observador de formação ecológica, a paisagem é a «percepção sensorial do 

ecossistema subjacente»; para o observador com formação estética ou literária, 

paisagem é a porção de espaço que se abrange com um lance de vista; para o 

arquiteto, a paisagem é ou o espaço que se vê, acepção mais reduzida do termo, ou, na 

maior parte dos casos, refere-se ao espaço não edificado, por contraposição com o 

espaço edificado. (Magalhães, 2001, p. 51-52) 

A conotação em relação ao campo que a definição de paisagem alberga torna-se 

difícil, tendo em conta a identificação dos elementos que a compõem e que poderá 

variar entre os diversos autores: 

A análise etimológica parece indicar que nos países de raiz latina o termo paisagem 

tinha uma maior conotação com a ruralidade do que nos países de origem anglo-

saxónica e germânica, nos quais a acepção do espaço geográfico, susceptível de ser 

abrangido pela vista, tinha maior peso. (Magalhães, 2001, p. 51) 

Por conseguinte a paisagem visa associar-se a uma cultura, onde as escalas de 

observação do território ganham relevância como objeto de estudo, pela identificação 
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de características comuns assentes em costumes que um grupo de indivíduos de um 

país, região, cidade, vila e até mesmo aldeia poderão ter sobre o território. 

Estas características são importantes na definição das políticas de controlo e proteção 

para a criação de ferramentas cujo objetivo é o de organizar os sistemas constituintes 

de uma paisagem com o intuito de a proteger, controlando assim o equilíbrio entre o 

Homem e Natureza. De um modo geral, a lei nº 11/87, 07 de Abril (LEI nº 11/1987, 

1987), que estabelece a lei de bases do ambiente, no artigo 5º considera o seguinte: 

Paisagem   a unidade geográfica, ecol gica e est tica resultante da acção do homem e 

da reacção da Nature a, sendo primitiva  uando a acção da uele   m nima e natural 

 uando a acção humana   determinante, sem dei ar de se verificar o e uil brio 

biol gico, a estabilidade f sica e a din mica ecol gica. 

Ao associar paisagem com a cultura, enquanto objeto da dissertação, considera-se que 

a simbiose entre estes dois conceitos configurou, no tempo, a paisagem: 

A relação entre o Homem e a Natureza durante quase seis séculos de ocupação da Ilha 

do Pico ditou o aparecimento de uma paisagem que é composta por elementos de 

índole cultural e de índole natural. A sua caracterização cultural diz respeito não só aos 

usos e costumes instituídos e às crenças seguidas ano após ano, como também aos 

sinais construídos na paisagem, reflexo da forma como as componentes sociais, 

económicas e ambientais foram evoluindo através do tempo. (Canelas, 2009, p. 151-

152) 

Na procura de uma definição da relação do homem com a natureza constitui-se uma 

paisagem cultural, que segundo a UNESCO4 “As Paisagens Culturais são um objecto 

científico de estudo que reflecte as interacções entre homem e natureza, tendo como 

produto uma realidade física, ou uma construção social ou cultural” (Aguiar, 2007, p. 

14), sendo que a definição de cultura segundo a mesma identidade, refere-se aos 

“traços distintivos espirituais e materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam uma 

sociedade ou um grupo social.“ (UNESCO, 2002, p. 2) 

A UNESCO assume um papel determinante como organismo criado para a proteção 

deste tipo de paisagens, pelo seu carácter educativo tendo em conta a importância do 

impacto cultural que determinadas paisagens exerceram e exercem na identidade dos 

lugares, através da permanência do património que deixa ativa a respetiva memória. 

O primeiro documento internacional a reconhecer e a propor a protecção das paisagens 

culturais, foi a Convenção do Património Mundial, em 1992. Depois disso, na sua 16ª 

sessão o Comité aprovou um guia de orientações relativas à forma como se deveria 

processar a inclusão dos bens na Lista do Património Mundial. (Canelas, 2009, p. 92) 

                                                        
4
 “No dia 16 de novembro, trinta e sete países assinam a carta que estabelece a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ci ncia e a Cultura.” (Portugal, 2016b) 
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Numa aproximação sumária ao tema é possível inferir que a arquitetura na paisagem 

“visa ordenar o espaço e terior em relação ao homem”, onde “O campo de intervenção 

da Arquitectura Paisagista fica assim definido como todo o espaço que rodeia o 

homem, dele se excluindo o espaço interior dos edifícios, reservado à Arquitetura «que 

se ocupa, antes de mais, da construção de abrigo para o homem, para a colectividade 

e as suas actividades».” (Magalhães, 2001, p. 50) 

No enquadramento do conceito de paisagem na praxis da arquitetura, considera-se a 

afirmação de Gregotti5, segundo o qual “[…] a paisagem   considerada como uma 

forma, na qual o homem interveio e o arquiteto pode intervir, da qual resultam 

significados estéticos, incluindo os simbólicos, mas que não é, ela própria, considerada 

resultante de fenómenos ecológicos.“ (Magalhães, 2001, p. 66) 

Torna-se importante, a compreensão do modo como as estratégias de monotorização 

realizadas pelas entidades governamentais e consequente controlo poderão influenciar 

a paisagem, tendo em vista o planeamento através de diferentes conceitos no que toca 

respeita à sua regulamentação, influenciando indiretamente os objetivos mais 

alargados projetados na paisagem consoante os usos do solo e aliados ao património 

construídos por esta. 

Cultural landscapes often reflect specific techniques of sustainable land-use, 

considering the characteristics and limits of the natural environment they are established 

in, and a specific spiritual relation to nature. Protection of cultural landscapes can 

contribute to modern techniques of sustainable land-use and can maintain or enhance 

natural values in the landscape. The continued existence of traditional forms of land-use 

supports biological diversity in many regions of the world. The protection of traditional 

cultural landscapes is therefore helpful in maintaining biological diversity. (ICOMOS, 

2009, p. 7)
6
 

As paisagens culturais poderão ser objeto de planos especiais de ordenamento do 

território7 tendo em conta o uso do solo, influenciando por esta via as aptidões que 

                                                        
5
 Vitori Gregotti é um arquiteto italiano que nasceu no ano de 1927. Formou-se pelo politécnico de Milão 

em 1952 e  desde então já colaborou com diversos arquitetos sendo o responsável pelo estádio olímpico 
de Barcelona, Centro Cultural de Belém. 
6
 As paisagens culturais normalmente representam técnicas de uso do solo sustentáveis, considerando as 

características do ambiente natural em que estão estabelecidas, e uma relação espiritual com a natureza. 
A sua proteção pode contribuir para modernizas estas técnicas e poderá manter e valorizar os valores 
naturais da paisagem. A continuidade do tradicional uso do solo suporta a diversidade biológica em muitas 
área do Mundo. A proteção de paisagens culturais tradicionais ajuda a manter a diversidade biológica. 
(Tradução Nossa, 2015) 
7
Os Planos Especiais de Ordenamento do Território (PEOT), sendo instrumentos vocacionados para áreas 

particularmente sensíveis no domínio biofísico e especialmente suscetíveis à concretização de variados 
perigos, visam, por um lado, o ordenamento sustentável da ocupação e utilização dos espaços de 
incidência e, por outro, a gestão preventiva dos riscos aí potencialmente criados para os elementos 
expostos. Sendo constituídos por planta de síntese/ordenamento, planta de condicionantes e regulamento, 
os PEOT constituem-se como Instrumentos de Gestão Territorial privilegiados para o processo de 
prevenção de riscos, procedendo ao adequado ordenamento de usos e ocupações, condicionando a 
utilização dos espaços com probabilidade de ocorrência de perigo associada e criando mecanismos de 
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áreas de diferentes culturas, na interligação com a original, poderão ser portadoras de 

impacto na população local. A paisagem cultural na sua multiplicidade possui também 

uma vertente que a relaciona com o carácter rural, pelo que o seu estudo pressupõe 

uma divisão consoante as escalas e os usos específicos. 

A identificação de diversos tipos de paisagens pode conduzir à necessidade da 

aplicação de estatutos com o intuito de proteger o património relacionado com um tipo 

de cultura. Essa cultura, na definição do termo proposto pela UNESCO implica a 

identificação de costumes que poderão estar associados a atividades inerentes à 

paisagem com a qual se relacionam diretamente. 

A correlação entre a temática referente à paisagem e à cultura potencia o surgimento 

de um conjunto de traços que se refletem nos conjuntos edificados, como 

materialização da fixação do homem. Este património espontâneo adquire um caráter 

relacionado com o lugar, reforçado pelos materiais, pela espontaneidade do impacto 

entre o ser humano e o território, moldando assim as suas componentes de modo a 

construir o abrigo e os apoios que surgem associados a estas culturas. 

A percepção e caracterização de zonas em que a cultura é identificada através das 

relações entre a arquitetura e a paisagem em Portugal poderá estar relacionada com o 

surgimento da discussão em torno da regionalização da arquitetura portuguesa. 

As teorias relacionadas com a paisagem cultural no início do séc. XX, “[...] Os autores 

portugueses só vieram a manifestar-se com alguma evidência na década de 60 a partir 

da Arquitectura Popular em Portugal”, (Toussaint, 2013, p. 9) a paisagem cultural 

portuguesa no que respeita à associação da arquitetura a uma cultura ou a um lugar, 

teve uma importante evolução aquando da introdução da arquitetura moderna em 

Portugal, potenciadora de uma linguagem mais universal para a arquitetura 

portuguesa, o que poderia significar uma perda da arquitetura vernacular das regiões. 

Em 1953 a revista LER fez um inquérito a vários arquitectos portugueses intitulado A 

Arquitetura Moderna em Portugal, nele os arquitectos responderam a quatro perguntas 

e muitos revelam o que entendem por Arquitectura. Os inquiridos representam 

arquitectos desde a geração Modernista à geração Moderna.  (Toussaint, 2013, p. 27) 

 

O inquérito, pelo contrário, vinha provar que, não só cada região portuguesa tinha uma 

arquitetura própria, relacionada com os respectivos climas, topografia, geologia, 

materiais de construção disponíveis e cultura local, como estabelecia uma função 

funcionalista de casa, efeito que aproximava a arquitetura vernácula da arquitetura 

moderna.” (Caldas, 2012, p. 18) 

                                                                                                                                                                   
mitigação de riscos e respetivos impactos com recurso à figura do regulamento do plano. (Segurança, 
2015) 
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A paisagem cultural assumida como objeto funciona como um todo, em que o Homem 

e a sua relação com esta seriam, desde o inicio até ao presente, o campo de reflexão 

no qual as regras de proteção deveriam se inserir. Todos os vestígios da evolução 

cultural ajudarão a compreender a adaptação funcional dos edifícios, refletindo os 

diversos momentos caracterizadores de uma paisagem cultural evolutiva. 

Segundo Nuno Canelas (2009, p. 191) “A delimitação da  ona classificada   

claramente definidora de uma intenção de classificação direcionada quase que apenas 

para os sinais mais relevantes da caracterização estético-construtiva da paisagem.”  

Neste sentido assume-se como significativo relacionar o modo como os costumes 

culturais contribuem para esta caracterização, inserindo-os no desenvolvimento do 

arquipélago desde a sua descoberta até à presente identificação de uma paisagem 

cultural especifica. 

2.1 CONTEXTO CULTURAL DOS AÇORES 

Os Açores são um arquipélago atlântico constituído por nove ilhas pertencente ao 

território português. O seu povoamento teve início em 1439 por ordem de Dom 

Henrique (Leite, 2012, p. 58), constituindo uma das primeiras experiências de 

colonização portuguesa na época dos descobrimentos e consequente expansão do 

território, pelo que refletem os contextos culturais das três grandes regiões 

portuguesas, Norte, Sul e Centro. 

A determinação destas três regiões influencia a cultura arquitectónica associada aos 

descobrimentos reflexo da origem dos colonizadores [ilustração 3], cujas 

consequências se revelam no texto de Orlando Ribeiro (1994, p. 23): 

Nos Açores, por exemplo, a primeira ilha a ser colonizada foi Santa Maria; há 

documentos suficientes para termos a certeza que assim sucedeu. A ilha de Santa 

Maria é uma réplica do Algarve. Nas casas, tanto na aparência externa como na 

disposição interior, no arranjo dos campos, no aspecto das povoações. A seguir a Santa 

Maria vem São Miguel. Em São Miguel encontram-se ainda muitos traços do Sul, mas 

encontram-se de preferência traços do Centro. O aspecto das povoações recorda a 

Estremadura. Certos pormenores da arquitectura interior das casas lembram o Alto 

Alentejo. Alguma coisa, na construção das casas e no arranjo dos campos, anuncia já o 

Noroeste. Nas restantes ilhas dos Açores, que se sabe terem sido ocupadas em época 

mais tardia, é uma paisagem do Norte de Portugal, do Minho, das Montanhas da Beira, 

que foi quase integralmente transposta para aí. Compreende-se portanto que nós 

encontremos em Santa Maria, a primeira ilha a ser povoada com algarvios, uma 

sugestão de paisagem do Algarve e encontremos na ilha do Corvo, por exemplo, uma 

das últimas a ser ocupadas, uma das mais cerradas e características aldeias de 

montanha do Norte de Portugal, assente no sopé de um cone vulcânico e situada, 

paradoxalmente, à beira-mar. 
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Ilustração 3 - Propagação da arquitetura tradicional das regiões de Portugal Continental ([adaptado a partir de de] Fernandes, 
1992, Fig. 2) 

As diferenças no povoamento dos Açores condicionaram assim as propagações da sua 

arquitetura. A sobrevivência das populações em contexto insular acabou por influenciar 

a arquitetura consoante as características do lugar, o que em certos casos como o do 

Pico, são propícios a cultivos específicos “[...] Al m disso, nestas ilhas, a inclemência 

do meio, que não assegura o provimento de pão, impõe a invenção de culturas de 

subsistência, um expediente do sustento dos povos, e suscita a atracção do mar, uma 

esp cie de ant doto da maldição da terra.” (Meneses, 2000b, p. 178), que têm impacto 

no ordenamento do território das ilhas e na própria caracterização da sua arquitetura 

vernacular. 

No seguimento da descoberta das primeiras ilhas (Santa Maria, São Miguel, e 

Terceira) o estabelecimento e colonização revela-se um processo demorado, 

resultando na exploração do território com o objetivo de garantir a subsistência e o 

zoneamento de acordo com as virtudes da paisagem, pela oportunidade quer de 

produção agrícola, comunicação e abrigo relativamente ao mar, resultando nos 

primeiros processos de ordenamento do território, no estabelecimento de uma 

estrutura, para fixação e consequente crescimento da população. 

[...] Ademais, no caso açoriano [...] a ocupação e o desenvolvimento assentam no 

transplante de modelos políticos, de procedimentos económicos, de práticas sociais e 

até de atitudes de consciência com raízes e experiência no quotidiano reinol. Por isso 

historiadores de hoje transmitem dos Açores o carácter de um mero aglomerado do 

Continente, desprovido de uma sensível individualidade. (Meneses, 2001, p.13)  
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As ocupações iniciais são portadores de contrastes em virtude da colonização dos 

Açores ter tido diversos protagonistas. Após o estabelecimento nas primeiras ilhas 

começar a progredir, a continuação destes processos exigiu mais recursos humanos. 

Esta necessidade populacional, sabendo que não seria de livre vontade que eram 

enviadas pessoas para habitar terras inóspitas, conduziu ao estabelecimento de 

contratos, sobre proteção da coroa, com colonos que desejassem prosseguir os 

trabalhos, sendo que a única regra exigida era a de professarem a religião católica8, 

cujas normas ou ideais estavam fortemente ligadas às culturas de expansão ibérica. 

Tendo em conta a pouca população que Portugal possuía nessa época, “[...] Pode 

computar-se 1 100 000 almas a população portuguesa no apogeu da expansão.” 

(Ribeiro, 1994, p. 53), os processos de colonização das ilhas, neste caso terras 

desertas, exigia a deslocação de parte da população. Os Açores, na proximidade com 

a Europa, desperta o interesse de povoadores do norte europeu, estando a sua 

colonização e o desenvolvimento destes territórios do arquipélago associados a 

diferentes culturas, como flamenga, francesa e até a inglesa. 

A arquitetura portuguesa começa a aparecer como resultado do estabelecimento 

definitivo, assistindo-se ao aumento da população, e ao facto das restantes ilhas 

começarem também a ser povoadas. O povoamento das “[...] ilhas de domínio 

português, a série de capitanias-donatárias inicia-se com a Madeira, termina com os 

Açores e Cabo Verde” (Fernandes, 1992, p. 51) sendo que a exploração torna-se 

sazonal ou é feita consoante a experimentação demorada e a instalação de ordens 

religiosas, portadoras de conhecimentos superiores relativamente ao nível das culturas 

de produção e também de sobrevivência em lugares isolados.9 

A consolidação da intervenção do homem no território divide-se em diferentes modelos 

que caracterizam o tipo de aglomerados criados: “O modelo linear” [ilustração 4], “O 

modelo irradiante” [ilustração 5] e “O modelo em ret cula”, os quais constituem 

modelos que, segundo José Manuel Fernandes (1992, pp. 109-110), podem ser 

aplicados em toda a Macaronésia. Em relação ao contexto estudado, poderemos ter 

em conta dois deste referidos modelos: 

                                                        
8 
“Contudo, um pormenor do texto da carta é importante para o nosso assunto, por nela se autorizar que o 

novo capitão pudesse recorrer a quaisquer colonos, desde que fossem cristãos.” (Leite, 2012, p. 58)  
9
 "Trata-se de uma paisagem construída a partir da chegada dos primeiros colonos, após o descobrimento 

do arquipélago dos Açores pelos portugueses, no século XV. As primeiras referências documentais 
escritas que atestam a sua existência datam do século XVII, referindo-se já à cultura da vinha 
perfeitamente consolidada, como actividade significativa na ilha. A sua implantação iniciou-se nas zonas 
junto à costa, de maior concentração de lava,  foi-se prolongando para o interior, pela encosta, 
intensificando-se com o concurso das instituições que consolidaram este tipo de colonização, como é o 
caso das ordens religiosas.” (Ambiente, 2004, p. 31) 
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O modelo linear, o mais simples corresponde a uma estrutura alongada, toda feita à 

volta de uma rua direita, principal, com curtas travessas a cruzá-la, e por vezes com um 

arruamento de carácter secundário paralelo ao primeiro; polariza-se normalmente entre 

um largo com funções religiosas e outro com vocação civil administrativa, sendo ambos 

os espaços habitualmente pontuados pela ´matriz` e pela ´câmara`, respectivamente. 

 

Forma transicional dos padr es urbanos mais simples para os mais elaborados, “O 

modelo ‘irradiante’ corresponde a um arruamento de comple idade da rede urbana, 

caracterizando-se por uma série de arruamentos que convergem ou tendem a convergir 

num largo polarizador, embora admita a preponderância de uma dessas ruas como 

principal. O conjunto forma uma esp cie de “le ue” em planta,  ue aceita os mesmos 

elementos dinami adores  ue o tipo anterior” 

 

 
Ilustração 4 - Santa Cruz das Flores (Fernandes, 1992, fig 52) 

 
Ilustração 5 - Vila das Velas (Fernandes, 
1992, fig. 61b) 

A consolidação urbana que configurou Angra do Heroísmo, Ponta Delgada [ilustração 

6 e 7] e algumas cidades de escala mais considerável, demonstram a influência destes 

dois modelos, pela sua proximidade, revelando ainda o último, “As retículas urbanas, 

com desenho mais ou menos regular, correspondem ao estádio mais complexo da 

rede urbana, que surgem naturalmente apenas nas cidades e vilas de maiores 

dimens es [...]” (Fernandes, 1992, p. 110) 

 
Ilustração 6 - Angra do Heroísmo (Fernandes, 1992, Fig. 65) 

 
Ilustração 7 - Ponta Delgada (Fernandes, 1992, Fig. 103) 
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Fora das concentrações urbanas mais consolidadas, é possível ser esquematizado um 

tipo de organização dos usos relativamente à paisagem açoriana. A partir das 

povoações que se concentram e estruturam no litoral, as ligações dão origem à 

circunvalação10 das ilhas, ligando os diversos pontos de acesso entre as diferentes 

freguesias, consoante a morfologia do terreno e o relevo da própria costa. 

As diferentes fases de povoamento anteriormente enunciadas consideram apenas o 

traçado dos povoados a nível urbano, pelo que o modo como estes surgiram tendo em 

conta os usos da paisagem influenciou as populações na relação que estabeleceram 

com o lugar, devido aos costumes que poderão ganhar com a exploração intensiva de  

diversos tipos de culturas para subsistência das populações. Assim, complementando 

os modelos de organização descritos por José Manuel Fernandes estão as atividades 

consoante as aptidões do território, as quais caracterizam, indiretamente, as 

arquiteturas na sua vertente vernacular [ilustração 8]. 

 

 
Ilustração 8 - Esquema de povoamento do território da Região Autónoma dos Açores (Cruz, 2008, p. 15) 

Nos Açores existe uma enorme diversidade nas suas arquiteturas quando adaptadas a 

um tipo singular de cultivo ou mesmo a uma atividade. A baleação, a agricultura do 

chá, a vinha, são as que mais se manifestam, não considerando a relevância a defesa 

do território. A introdução da vinha no arquipélago está interligada com o clima que 

permitiu receber diversas culturas utilizadas nas civilizações mediterrânicas. 

Ao que concerne a introdução destas lógicas de organização na Ilha do Pico e à sua 

paisagem Vitícola, como refere Manuel Costa Júnior (Júnior, 2010) o cultivo “[...] 

                                                        
10

 A circunvalação das ilhas consiste na melhoria das ligações entre as freguesias formando um caminho 
mais direto entre estas, acabando por influenciar o crescimento da estrutura viária. Este caminho 
normalmente situa-se próximo da costa, sendo que no que respeita à PCVIP, desenrola-se numa cota 
mais alta devido ao grande número de terrenos para cultivo se situar maioritariamente junto à costa.  
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começou pela parte Sul, foi a parte que se iniciou o povoamento, começou 

precisamente quando o frei Pedro Gigante no séc. XV introduziu os primeiros bacelos 

vindos provavelmente da Sicília, do Chipre ou da Madeira." 

As Paisagens relacionadas ao cultivo de vinha são um importante meio de subsistência 

se relacionarmos o contexto do mediterrâneo associado às ilhas. Estas dão origem a 

diversos zonamentos que, associados ao cultivo de frutos e consequentemente 

arquiteturas de carácter rural, provocam um dinamismo consoante o clima, as estações 

e os habitantes. 

2.2 ILHA DO PICO 

O arquipélago dos Açores é composto por nove ilhas, divididas geograficamente em 

três grupos, Oriental: São Miguel e Santa Maria, Central: Terceira, Graciosa, São 

Jorge, Pico e Faial, e Ocidental: Flores e Corvo. No desenvolvimento do contexto 

açoriano, o desenvolvimento começa no grupo oriental, o primeiro a ser descoberto. A 

partir deste, os focos de desenvolvimento resultam na fixação de três principais 

capitanias donatárias que, ainda hoje, representam as três cidades nas quais se 

dividem as instituições ligadas à estrutura do Governo Regional, Ponta Delgada (São 

Miguel), Angra do Heroísmo (Terceira) e Horta (Faial). 

As estratégias de colonização das ilhas foram demoradas, não só devido às limitações 

dos meios utilizados na época, como pelos próprios processos, que exigiam mão de 

obra e recursos humanos. Ao Pico é importante associar o contexto do terceiro foco de 

desenvolvimento, a Horta, ex-capital do distrito constituído pelas ilha do Corvo, Flores, 

Faial e Pico. 

O crescimento do Pico acontece paralelamente ao do Faial, sendo que os dois 

contribuem para o relacionamento mais próximo entre comunidades insulares no 

arquipélago, “Das relaç es duais  ue diferentes pares de ilhas estabelecem entre si, a 

do Pico com o Faial foi e continua a ser a mais íntima, não só nos aspectos físicos 

visual, como nos aspectos econ mico e da vida  uotidiana” (Tostões e Caldas, 2000, 

p. 378) 

A criação do concelho da Madalena não teria acontecido sem o investimento realizado 

pelas famílias da Horta, assim como a afirmação do Porto da Horta nas rotas 

comerciais sem o crescimento que a Ilha do Pico proporcionou. 

A proximidade da Ilha do Pico no seguimento da evolução resume-se às cinco milhas 

náuticas a Este que dista da ilha do Faial (a mesma distância entre as margens que a 
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Ponte Vasco da Gama situada em Lisboa une), são onze milhas náuticas a sul da ilha 

de São Jorge, sendo o seu conjunto apelidado de “tri ngulo”, devido à pro imidade 

entre as três. É considerada parte das ilhas da periferia, devido à dependência dos 

principais focos de desenvolvimento, em que tiveram maior influência os capitães 

donatários. 

Ilustração 9 - Modelo Territorial do Arquipélago, Proposta do modelo territorial dos Açores. Adaptado de O Ordenamento do território 
dos Açores (Cruz, 2008, p. 40) 

Essa influência ainda se reflete no modelo territorial do arquipélago [ilustração 9] 

sendo o possível identificar os três primeiros focos associados às capitanias e a 

proporção consoante a contribuição para o colonização e o posterior desenvolvimento. 

No caso da Ilha do Pico, a sua exploração será entregue ao capitão donatário da ilha 

do Faial, “Joz van Hurtere”11 , a pedido do mesmo, na tentativa de alargar o seu 

território de influência. 

Com uma população atual de 14 148 Habitantes (Portugal, 2011), é a ilha mais recente 

do arquipélago na sua formação geológica. As últimas erupções datam de 1710 e 1720 

provando que a formação dos seu solos é recente, e foram determinantes na paisagem 

cultural do lugar.  

A sequência do povoamento está ligada ao local de surgimento das próprias culturas. 

A formação dos primeiros povoamentos verificou-se nas zonas orientais da ilha 

[ilustração 10], onde prevaleciam os terrenos para a fixação dos primeiros povoadores 

e suporte das respetivas culturas de subsistência. Esta circunstância torna possível 

                                                        
11

 “[...] e não se deverá es uecer  ue madeirense era Álvaro de Ornelas, 1º . Capitão Donatário da Ilha do 
Pico até 1482, data em  ue da mesma tomou posse Jo  van Hurtere, Senhor do Fayal desde 1468” 
(Canelas, 2009, p. 133) 
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afirmar que a natureza da ilha e do Homem estão intrinsecamente ligados, o 

povoamento é estabelecido consoante as características geológicas e morfológicas do 

terreno, sendo este utilizado consoante a sua produtividade. 

 
Ilustração 10 -  Primeiros povoamentos e influências entre a ilha do Faial e a ilha do Pico ([adaptado a partir de] Fernandes, 1992, 
Fig.26) 

A geologia dita o surgimento das diversas culturas em que a especificidade de cultivo 

requer ambientes próprios. A amplitude do território dos Açores e a sua diversidade 

são o resultado da continuada atividade vulcânica das ilhas, o que criou diferentes 

características geológicas em cada ilha, como na sua formação individual. 

 
Ilustração 11 - Principais acidentes tectónicos da junção tripla dos Açores. (Nunes, 1999) 
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A localização dos Açores no meio da convergência entre três placas tectónicas, 

Americana, Euro-asiática e Africana [ilustração 11] implicou que o surgimento do 

arquipélago seja resultado de grandes fenómenos geológicos, pelo que todas as ilhas 

foram alvo de sucessivas adições, com fenómenos vulcanológicos, por vezes 

diferentes. 

Estas adições verificam-se pelo território das próprias ilhas, demarcando diferentes 

condições para o zoneamento de culturas, o que demarca a organização dos territórios 

e a forma como estes se desenvolveram. 

A Ilha do Pico é composta por diversos complexos vulcânicos, tendo o mais recente 

resultado do vulcão central formado o concelho da Madalena. Além deste, existem o 

complexo vulcânico das Lajes e o da Calheta do Nesquim, que se traduzem em 

sucessivas adições ao Vulcão central do Pico e ao vulcanismo fissural, principal e 

inicial formador da ilha [ilustração 12]. 

 
Ilustração 12 -  Carta Vulcanológica da Ilha do Pico (Nunes, 1999) 

Alguma da atividade vulcânica mais recente da parte Oeste, a que é principalmente 

caracterizada pelo complexo vulcânico da Madalena, aconteceu quando esta já se 

encontrava povoada, dando origem aos chamados “Mist rios”12, nome atribuído pelos 

populares para caracterizar as erupções vulcânicas. 

A importância da geologia na cultura do concelho da Madalena, começa com o cultivo 

da vinha e estende-se ao ordenamento do próprio território, pelo que é consoante o 

terreno e o proveito que se pode tirar deste que começam a aparecer os aglomerados 

populacionais. Como resultado, constata-se o aparecimento de freguesias de carácter 

                                                        
12

 “regi es de rocha ardida e carboni ada, cortadas a ui e al m por pe uenas crateras. Áreas outrora 
estéreis, hoje revestidas pelo homem como florestas de pinheiros e acácias. Que espectáculo misterioso 
seria esse, da lava contorcendo-se pela encosta, originando tal denominação” (Açores, 2004, p. 98) 
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fixo nas terras mais altas, facto que representa uma situação mais demarcada do que 

no resto da ilha. 

Como pode ser observado [ilustração 13], a zona de cultivo relativa à parte Oeste da 

ilha situa-se numa zona em que o declive, em relação à montanha, é menos 

acentuado, o que amplia o campo de cultivo abaixo das cotas onde a vinha melhor se 

adapta tendo em conta as altitudes dos povoados fixos. Este será um facto importante 

tendo em conta o zonamento das grandes propriedades, e é efetuado para o interior 

consoante as aptidões do território para o cultivo da vinha. 

 
Ilustração 13 Carta geológica da Ilha do Pico (Nunes, 1999) 

Além desta característica considera-se  ue “[...] oitenta por cento do total das rochas 

existentes na ilha são basaltos ; os materiais efusivos (isto é, aqueles associados a 

escoadas lávicas) predominam relativamente aos produtos piroclásticos (as 

bagacinas)” (Nunes e Forjaz, 2001) [ilustração 13] que tem influência na produção do 

próprio vinho. Em relação ao solo, as características dos basaltos existentes poderão 

ser divididas em dois tipos: 

“Chão grosso” ou “Biscoito”, solo pedregoso, com te tura franco – arenosa, muita 

pedra solto e pouco profundo, ao qual os viticultores normalmente adicionam bagacina. 

A adição de bagacina causa desequilíbrios ao nível de nutrientes na planta, já que a 

bagacina vai libertar potássio, o que favorece a produção de maior número de cachos 

por planta e também cachos mais pesados. O facto de a produção ser mais elevada 

não significa  ue o grau de álcool tamb m seja mais elevado.”  

 

Propriedades químicas deste tipo de solo: 

 

*pH: 5.6 a 6.4 

*P2O5: inferior a 10 ppm 

*K2O: 80 a 160 ppm 

*% de Matéria Orgânica: 5 a 10 

 

Bagacina: 

*pH: 7.5 a 8.1 
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*P2O5: 0.4 a 0.7 ppm 

*K2O: 45 a 95 ppm 

*% de Matéria Orgânica: inferior a 0.3 

 

“Lajido”, superf cie de rocha vulc nica nua, onde, a espaços, se acumula nas fendas 

algum solo, trazido pelo vento ou nascido da erosão do basalto. Encontramos este tipo 

de solo a escassos metros ou mesmo a confinar diretamente com este. As vinhas aqui 

plantadas encontram-se protegidas do vento e no período de maturação da uva 

mantêm-se uma baixa amplitude térmica o que origina uvas com grau álcool na ordem 

dos 14 a 16º. A produção é mais baixa em termos de cachos por planta e peso do 

cacho, mas a qualidade é superior. 

 

Propriedades químicas deste tipo de solo: 

 

*pH: 5.8 a 7.0 

*P2O5: inferior a 15 ppm 

*K2O: 60 a 100 ppm 

*% de matéria Orgânica: 6 a 12 (Açores, 2004, p. 64) 

Os supracitados lajidos caracterizam-se por escoadas lávicas, ainda observáveis nas 

relações com o lugar, sendo ainda hoje possível encontrar os túneis resultantes, o 

impacto na vegetação e o consequente aproveitamento para o cultivo. A título de 

exemplo a freguesia da Criação Velha caracteriza-se, em parte, por ser resultante de 

um acontecimento desta natureza [ilustração 14], na qual hoje é parte integrante da 

zona destinada ao cultivo de maior extensão e realizada nas escoadas lávicas, os 

denominados lajidos, tendo a parte dos túneis nas zonas mais altas, resultado das 

erupções, sido classificada como monumento natural, a Gruta das Torres. 

 
Ilustração 14 -  Formação do Lajido da Criação Velha associado à formação da Gruta das Torres. (Nunes, 1999) 
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Com o desenvolvimento das diversas freguesias, o concelho começa a estruturar-se 

consoante a sua geomorfologia. Nas zonas em que a costa é topograficamente 

elevada e de difícil acesso para a exportação, normalmente a freguesia organiza-se na 

parte alta, apropriando-se das escoadas mais recentes para o cultivo da vinha, 

enquanto que os terrenos a cotas maiores são aproveitados e desenvolvidos para 

outros tipos de culturas. 

Existem também situações em que segundo as condicionantes locais, as terras foram 

manipuladas para ser possível cultivar, como no caso do lugar do Monte, freguesia da 

Candelária, havendo relatos sobre o transporte de terras provenientes dos lugares 

mais altos para estas freguesias com o objetivo de permitir o cultivo. 

Ao longo de toda a zona denominada de Fronteira13, cujo centro é constituído pela 

Madalena, a costa é mais baixa, sendo o seu recorte definido por um conjunto de 

enseadas, as quais devido à sua orientação relativamente aos quadrantes do vento e 

da maré propiciam escolha de abrigo e fácil acesso ao mar, potenciando também o 

rápido crescimento da cultura, assim como o ordenamento do respetivo território 

[ilustração 15]. 

 

Ilustração 15 -  Esquema de crescimento da Paisagem Cultural da Vinha da Ilha do Pico (PCVIP) no concelho da Madalena (Ilustração 

Nossa, 2016) 

                                                        
13

 “[…] a  ona compreendida entre os lugares do cais do Mourato e de Santo Ant nio do Monte” constitui o 
verdadeiro solar do Verdelho”. (Duarte, 2001, p. 56) 
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A geologia da zona ocidental da ilha, na qual se situa o concelho da Madalena, revela 

características peculiares do terreno decorrentes de atividade vulcânica recente, as 

quais provocam um microclima propício ao cultivo, potenciando a enorme atividade 

vitícola. A paisagem neste lado da ilha não passava de mantos de lava, pelo que a 

ocupação da ilha se iniciou pela parte Leste. 

Enquanto que nesta parte existia água doce e enseadas abrigadas e de fácil acesso, 

importante nos primeiros processos de povoamento, conforme descritos por José 

Manuel Fernandes 14 , na parte Oeste a água doce era inexistente, não havendo 

também um ponto de acesso fácil devido à costa alta e recém-formada.  

Numa fase inicial o seu povoamento parecia impossível e os terrenos, aparentemente 

incultiváveis, acabaram no entanto por acolher desde cedo a vinha,15 provocando um 

crescimento populacional e económico, que resultou na constituição do concelho da 

Madalena16 [ilustração 16]. 

O território que abarca o concelho da Madalena constitui o mais demarcado no que se 

refere à Paisagem da Vinha da Ilha do Pico: 

No Pico, o desenvolvimento da vinha sucede, sobretudo, em terrenos da jurisdição da 

Madalena. Ao comprová-lo, registemos, por exemplo, os valores da arrecadação do 

subsídio literário, um imposto pombalino destinado à promoção do ensino, que impende 

sobre as produções de vinho e aguardente. Nos anos de 1793 e de 1800-02, as 

contribuições madalenenses correspondem a mais de 80% da prestação total do Pico. 

(Meneses, 2000a, p. 97) 

                                                        
14

 “Ar uitecto. Licenciado pela Escola de Belas Artes de Lisboa (1977). Doutorado pela Faculdade de 
Arquitectura de Lisboa (1993), onde é professor agregado desde 1999. Professor do Departamento d 
Arquitectura da Universidade Autónoma de Lisboa (desde 1998-2003). Diretor do Instituto de Arte 
Comtemporânea, desde 2001. Publica regularmente artigos, textos e livros sobre arquitectura e 
urbanismo.” (Açores, 2001a, p. 19) 
15

 “Ao Pico, um imenso chão de pedras negras, acolhe, desde cedo, o cultivo da videira, originando a 
arrecadação de muito vinho, que excedo as necessidades do consumo local e demanda a abertura da 
e portação.” (Menezes, 2001, p. 94) 
“Neste modelo de conformidade econ mica, sempre avultam algumas peculiaridades. Assim, sobressaem 
logo as situações das ilhas de S. Jorge e do Pico, com campos menos propícios à cerealicultura, e por 
conseguinte, obrigadas ao empreendimento de projetos de especialização, mais adequados às condições 
da nature a.” (Menezes, 2001, p. 178) 
16 
“[...] A constituição do concelho da Madalena em 1723 ocorre, portanto, na conjuntura açoriana de mais 

acréscimo populacional, particularmente sensível na ilha do Pico. Nestas circunstâncias, a multiplicação 
dos povos constitui com certeza pretexto para a criação de mais um município, que desponta 
precisamente na Madalena, onde sucede o maior crescimento demográfico, motivado pelo incremento da 
viticultura e pela proximidade do porto da Horta. (Meneses, 2001, p. 17) 
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Ilustração 16 -  Mapa do Concelho da Madalena (Açores, 2001b) 

É atualmente composto por seis freguesias (São Caetano, São Mateus, Candelária, 

Criação Velha, Madalena e Bandeiras) 

Os responsáveis pela consequente alteração desta paisagem atualmente protegida 

foram as ordens religiosas 17  que começaram a frequentar a vizinha Ilha do Faial 

introduzindo no Pico o cultivo da vinha, que se acredita ter acontecido em São Mateus, 

provando que estes terrenos poderiam ser cultivados. 

Desde cedo o domínio por parte da população Faialense da parte Oeste da ilha deu 

origem a uma arquitetura temporária. De carácter rural, com um determinado 

feudalismo determinante no seu aparecimento e na consequente organização do 

próprio território, as primeiras experiências de povoamento deste território e desta 

paisagem estão associada à escravatura. 

Uma pessoa leva a pensar, o que é que levou esta gente a fazer isto? E vendo então 

este caso do Pico, às vezes pensando bem nas coisas e tentando fazer um recuo no 

que é que terá sido chegar aqui e ver o terreno que se apresentava para uma pessoa 

poder sobreviver, ou era uma necessidade brutal de sobreviver que levava estas 

pessoas a terem que se submeter a este sacrifício, [...] os primeiros para cá virem 

deverão ter sido desterrados, prisioneiros, porque não tinham outra hipótese, era uma 

ilha castigadora, e agora cruzar essa informação com essas pessoas que estando aqui 

porque não tinham mais lugar nenhum para onde ir porque não era fácil sair daqui, terá 

havido situações que irão rossar praticamente a escravatura (Goulart, 2012) 

Estes factos tornam possível associar as características da arquitetura interligada ao 

contexto cultural relacionado com a comunidade do Canal 18 . Esta circunstância é 

                                                        
17

 “[...] edifícios franciscanos, os quais na Madeira e nos Açores se situam por regra nos extremo poente 
das povoações, num espaço de transição para as áreas rurais, que parece aliás apropriado ao ideário 
pregado pela ordem” (Fernandes, 1992, p. 112) 
“[…] Franciscanos e carmelitas, com sede na Horta, possuíam dois corpos contíguos 14 moios dos 
melhores terrenos da barca, onde assentavam as suas Casas Conventuais de veraneio. (Duarte, 2001, p. 
49) 
18

 “Estabeleceu-se o binómio Faial/Pico  - nestas duas margens a que costumamos chamar a Comunidade 
do Canal – uma interdependência irredutível, cabendo aos faialenses a melhor fatia dos frutos do Pico, 
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importante para se compreender as dinâmicas socioculturais associadas ao 

desenvolvimento dos conjuntos urbanos e à propagação da respetiva arquitetura.  

Em finais de 1460, morreu o infante D. Henrique, que deixou como testamenteiro o 

sobrinho, o rei D. Afonso V; e este logo de seguida entregou as ilhas dos Açores em 

donatária a seu irmão, o infante D. Fernando, que já recebera as ilhas Terceira e 

Graciosa em vida do tio Henrique, e já iniciara o seu povoamento, vendo-se agora com 

mais três ilhas no grupo central (São Jorge, Faial e Pico), e duas no grupo ocidental 

(Flores e Corvo) despovoadas e necessitadas de atenção. Não era fácil, como se 

compreende, encontrar, sobretudo, gente apta e disponível para tal tarefa que a 

experiência demonstrava ser exigente, morosa, cara e de resultados vagarosos. 

É, então, neste contexto, que surge a possibilidade de se recorrer a colonos flamengos 

para cumprir parte da tarefa, e com eles povoar pelo menos uma ilha, o que mesmo 

assim demorou cerca de seis anos a concretizar. (Leite, 2012, p. 62) 

A vila da Madalena surge como resultado das proporções deste fenómeno, assumindo-

se como ponto geográfico central no contexto da vinha, zona com melhor aptidão para 

o cultivo, sendo a que constitui o conjunto maior de terrenos ainda ativos.19 

A demografia do concelho e o seu historial, revelam-se como maiores indícios da 

influência que esta cultura teve na evolução da população. A este propósito salienta-se 

o facto de cerca de metade da população da ilha ter emigrado nos anos em que a 

produção caiu20 , em virtude de más colheitas ou por doenças importadas, o que 

contribuiu para um significativo abandono das vinhas. 

Com o gradual apagamento desta, outras culturas foram surgindo, sendo também 

responsáveis por outros marcos paisagísticos. (Maroiços, cisternas, campos de cultivo 

com diversas culturas, diferentes formatos de currais, principalmente para o cultivo da 

figueira) embora a vinha seja ainda a cultura que marca inequivocamente esta 

paisagem e os solos produtivos. 

Como principal zona do património está considerada a zona denominada de fronteira, 

na qual ainda hoje se identifica, graças à arquitetura rural e à própria paisagem, os 

diversos elementos dispersos, como os rol de pipas21 localizados nas zonas costeiras 

                                                                                                                                                                   
designadamente o Vinho, e angariando os picoenses o pão que do Faial lhes chegava e uns trocos para 
seu remedeio [...] (Duarte, 2001, p. 66) 
19

 “No entanto, apesar da incid ncia de lavoura vin cola nas ilhas periféricas do grupo central, a colocação 
dos excedentes em praças do novo mundo – do Brasil e sobretudo da América do Norte  - motiva um surto 
de florescimento que localmente dita: no Pico, a criação do concelho da Madalena, e no Faial, a 
emerg ncia do porto da Horta.” (Meneses, 2000b, p. 182) 
20

 “A difusão da praga das vinhas possui efeitos catastr ficos, sobretudo no centro do Ar uip lago, 
particularmente, no conjunto Faial/Pico, com uma prosperidade demasiado dependente da evolução da 
viticultura. Entre eles o acr scimo da emigração”.(Duarte, 2001, p. 22)  
21

 “«Rola-pipa» — rampa talhada na pedra áspera para facilitar o transporte das pipas no caminho até ao 
mar“ (Decreto Regulamentar Regional n.o 7/2014/A, 2014) 
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de fácil acesso, poços de maré22 e as diferentes construções23 relacionadas com a 

produção. 

Para além deste solar do Verdelho, uma outra unidade-paisagística mais importante 

considerada património mundial pela UNESCO é o Lajido de Santa Luzia, situado na 

linha costeira da freguesia com o mesmo nome, servindo como exemplo da 

estruturação da paisagem no que se refere à costa Norte.  

2.3 PAISAGEM CULTURAL DA VINHA DA ILHA DO PICO (PCVIP) 

A paisagem cultural, objeto da presente investigação, consolida-se no estudo cujo 

resultado espelha a identificação, conduzida por estudiosos, de um conjunto de 

premissas e de razões de preocupação indutoras de uma consciência que visa a 

preservação desta e do inerente património construído. Esta consciencialização de 

preservação deste valor estabelece uma nova realidade, aglutinando a abordagem 

institucional na preservação de um conjunto portador da identidade particular e 

específica de uma região. 

O estabelecimento de estatutos e regras são mecanismos que servem de alerta e 

visam proteger a paisagem influenciando diretamente a utilização controlada da 

mesma por parte da população, o que no caso particular se reflete no controlo prévio 

exercido pelos organismos tutelares sobre a iniciativa e implementação de construção 

privada. 

A leitura crítica deste tipo de paisagem, na perspetiva do pensar e fazer arquitetura, 

deverá ser contextualizada de modo a enquadrar a área de estudo em que se insere a 

presente dissertação de mestrado. A paisagem cultural desenvolve-se a partir das 

primeiras tentativas de povoamento do homem na ilha, imediatamente adaptada 

consoante as suas aptidões, o que reforça o carácter da arquitetura paisagista.24 O 

desenvolvimento e concretização de edificações singulares, com uma função 

associada à produção, vão surgindo consoante a escala do ordenamento do território e 

as condicionantes socioculturais. 

                                                        
22

 «Poço de maré» — poço, de secção quadrangular ou aproximadamente circular, para a captação de 
veios de água que correm em galerias subterrâneas com pendente para o mar, executado junto à costa e 
onde a água acumulada se ressente da influência das marés, apresentando por vezes um grau de 
salinidade apreciável (Decreto Regulamentar Regional n.o 7/2014/A, 2014) 
23

 As diferentes construções relacionadas com a produção fazem conjunto normalmente próximo dos 
solares. Acabando por concentrar Habitação, Adegas, Armazéns, Alambiques,  
24

 A Arquitectura Paisagista designa a profissão de quem concebe a Paisagem. A abordagem ao espaço - 
Paisagem - é de natureza arquitectónica, sintetizando, no espaço concebido,o conhecimento científico 
disponível relativo à Natureza e à Cultura, através demetodologias integrativas e de práticas comuns à 
Arquitectura e ao Design. (APAP, 2012) 



A adaptação funcional da adega na evolução cultural da paisagem vitícola da Ilha do Pico 

João Xavier Ávila    47 

No caso concreto foram as ordens religiosas, as responsáveis pela introdução de 

conhecimentos ao nível deste tipo de edificações, povoando as ilhas da periferia 

açoriana. Foram estas que, introduzindo o cultivo da vinha, acabaram por construir 

conventos e diversos apoios, principalmente nas ilhas do grupo central. Os edifícios de 

génese eclesiástica fazem parte do património cultural da região, tendo sido alvo das 

mais diversas reutilizações ao longo dos tempos. 

A preservação deste tipo de paisagem teve como momento matriz uma emanação 

legislativa para a sua proteção, cujo conteúdo reconhecia a identificação de uma 

cultura específica caracterizadora desta paisagem. O processo teve início em 1996, 

aquando do estabelecimento do Decreto de Legislativo Regional nº 12/96/A, no qual e 

de acordo com o Artigo 1º “  criada a Paisagem Protegida de Interesse Regional da 

Cultura da Vinha da Ilha do Pico, adiante designada por Paisagem Protegida.” 

Este documento cria as bases legais e ferramentas para estabelecer planos de 

pormenor controlando o tipo de construção relacionado com a arquitetura na paisagem. 

A classificação estabelecida já protegia uma parte significativa da área associada a um 

determinado património, bem como a sua relação com a imagem numa procura em 

preservar as memórias relacionadas com as vivências do lugar. 

A primeira intenção de classificação formalizada em 2002 reduzia a área de edificação 

às zonas centrais das respectivas unidades-paisagísticas, com o objetivo de envolver 

uma área de proteção considerada natural. A presença de um vasto património 

edificado na paisagem impediu a imediata classificação, tendo sido alterada a sua 

classificação de natural para cultural. 

Estes factores, conjugados com a circunstância de a identidade da paisagem desta 

zona se encontrar ameaçada pelo progressivo desaparecimento dos sistemas 

tradicionais de utilização do solo, justificam plenamente a sua classificação, por forma a 

salvaguardar os valores naturais, paisag sticos e culturais a  e istentes e, 

simultaneamente, promover o desenvolvimento sustentado da zona e a qualidade de 

vida das populações. (Decreto Legislativo Regional n.º 12/96/A, 1996) 

Foi em 1996 que teve lugar a primeira classificação pelo Decreto Legislativo Regional 

nº 12/96/A de 27 de Junho em que é atribuída a classificação da Paisagem Protegida 

de Interesse Regional da Cultura da Vinha da Ilha do Pico. A este decreto é adicionado 

mais tarde o Decreto Regulamentar Regional 10/2002/A, de 2 de Abril, cujo teor e 

conteúdo já regulamenta o uso e transformação do solo da área da Paisagem 

Protegida de Interesse Regional da Cultura da Vinha da Ilha do Pico. 
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A candidatura a património mundial é formalizada na UNESCO a partir de 2002, 

procedendo-se ao estudo da paisagem e consequente classificação segundo os 

critérios estipulados para uma inscrição como paisagem natural cultural. Nestes termos 

é solicitada uma alteração do processo devido à maior vertente cultural da paisagem, 

embora que estaria em desuso, pelo que foi tomada pela parte cultural, reformulando-

se assim os limites da paisagem. 

Esta candidatura que seguiu em 2002, é diferente da que temos hoje em dia. A 

paisagem protegida foi alargada mas propunha só dois sítios a classificar que eram o 

Lajido de Santa Luzia e o Lajido entre a Silveira e depois toda esta questão de área 

como zona de proteção. O que acontece é que esta candidatura tinha seguido como 

paisagem natural cultural e a UNESCO que tem várias categorias de classificação 

analisou o dossier, considerando que fazia mais sentido que este tipo de paisagem 

entrasse como paisagem cultural. O processo foi todo reformulado até que em 2003 foi 

deliberado que devia ser apresentada como paisagem cultural e em 2004 já com o 

processo remodelado, ou seja, com esta remodelação com a classificação em 4 de 

Julho de 2004 com esta configuração visto que, para alterar isto foi preciso alterar o 

decreto legislativo regional a dizer que os limites passavam a ser aqueles portanto, tem 

sempre um processo. (Goulart, 2015) 

A classificação que acaba oficializada como Património Mundial da Humanidade 

[ilustração 17], alarga o próprio contexto de intervenção no território, visto que passa a 

considerar não só as culturas de que resultaram um conjunto edificado representativo 

mas também toda a paisagem que de alguma forma contém vestígios dessa mesma 

cultura. A escala que passa a incorporar, e com a qual a classificação interfere, ordena 

o posterior desenvolvimento do território influenciando o modo como a arquitetura é 

considerada uma referência na paisagem, induzindo aspetos nas relações culturais 

entre o património e a comunidade local.  

 
Ilustração 17 – Zona classifica com Paisagem Cultural da Vinha da Ilha do Pico (Açores, 2004, p. 11) 
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Tomando como premissa a ”[...] reinvenção cultural da ilha do Pico que o século XIX 

abre e 900 prolonga.” (Milheiro, 2012, p. 25), a qual refletiu a adaptação de um estilo 

de vida ocidental refletido na sociedade moderna do séc. XX, verificando-se 

consequentemente uma rápida transformação do tecido empresarial, do contexto 

familiar e de tudo o que possa ser a imagem do que é considerado mais tradicional no 

que respeita ao homem do Pico. 

Os habitantes da ilha começam a utilizar meios de comunicação que lhes possibilita o 

contacto frequente com o exterior, do estabelecimento de melhores ligações marítimas, 

do contacto com os familiares que saíram nos ciclos de emigração, e também com o 

próprio estabelecimento de contactos com outras civilizações que escalavam nos 

Açores durante as travessias transatlânticas. (Americanos, Ingleses, Holandeses) 

A arquitetura, na materialização e reconfiguração do espaço, evolui consoante as 

circunstâncias de quem a habita, o que poderá caracterizar o sentido de paisagem 

onde esta se insere, visto que: “Esta paisagem obedece a uma relação de e uil brio e 

cumplicidade entre o Homem e a Natureza ao longo dos séculos, desde o povoamento 

à actualidade.” (Açores, 2004, p. 17), estabilidade colocada em causa pelas pressões 

urbanísticas, resultantes das melhores acessibilidades e do parcelamento das 

propriedades, que implicaram o aumento da construção efetiva nos aglomerados 

rurais. 

Como anteriormente referido, o estatuto de paisagem protegida identifica numa 

paisagem cultural, eventuais ameaças, fazendo apelo ao papel interventivo das 

entidades oficiais e também das estruturas locais com maior apego por esta, numa 

intervenção de maior escala. Neste caso particular um dos contribuintes mais visíveis 

foi o papel desempenhado por Tomás Duarte25, por ventura a voz mais gritante dessa 

vontade26, inventariando parte das histórias da terra e contribuindo politicamente para a 

classificação deste património como paisagem protegida. 

A divisão em diversos momentos no que respeita à evolução da paisagem é 

fundamental, sendo para tal necessário compreender, numa primeira etapa, as 

relações culturais que estão na origem do tecido que configurou a paisagem desde o 

início do seu povoamento até à fixação das populações. Nesse âmbito é crucial 

compreender também o surgimento e características próprias do tipo de arquitetura 

                                                        
25

 Tomáz Garcia Duarte Júnior é um historiador natural da Ilha do Pico. Nasceu a 21 de Junho de 1926 na 
Madalena. Escreveu e relatou diversos momentos importantes da história da ilha do Pico. Além de livros 
como Vinho do Pico esteve associado como jornalista no Correio da Horta e Bom Combate. 
26

 “[...] a ele fica a dever-se a iniciativa que conduziria à constituição do Museu do Vinho, como [...] as 
primeiras dilig ncias legislativas visando o ordenamento e classificação da paisagem “verdelho”” (Duarte, 
2001, p. 11-12) 
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associada e de que modo esta influencia a percepção de uma paisagem de cariz 

cultural, caracterizando a sua configuração e estruturação territorial. 

A evolução supracitada enquadra três períodos distintos. O primeiro inicia-se com o 

povoamento faseado e a consequente introdução da vinha, a consolidação dos 

povoados em 1723, ano que é formado o concelho da Madalena. O segundo período 

tem como início os anos de 1852 e 1857, anos em que acontecem as primeiras crises 

das doenças da vinha, seguindo-se na retoma da atividade, o que reformulou o 

território até à classificação atual. 

O estilo de vida das populações associadas à cultura da vinha moldou o território e as 

dinâmicas entre as povoações de acordo com a produção, que comportava um 

verdadeiro Terroir27 [ilustração 18] na definição do termo que, segundo Nuno Canelas 

(2009, p. 58), poderá ser sintetizado segundo a conjugação da definição: 

 
Ilustração 18 - Conceito de Terroir (Canelas, 2009, p. 58) 

Esta equação é importante na leitura destas áreas e para o levantamento do 

património que poderá ter existido, visto existir uma relação entre a paisagem e a 

representação das zonas que estão associadas, nomeadamente a demarcação de 

uma zona de produção, o que ajuda a compreender as relações entre o ordenamento 

do território e a arquitetura construída. A fragilidade da produção de vinho nas regiões 

demarcadas deve-se também à dependência de condições climatéricas peculiares, 

ficando assim desprotegidas de eventuais doenças ou fenómenos climatéricos que 

poderão atingir grandes proporções. 

O segundo momento acontece após a crise supracitada. A filoxera 28  e o oídio 29 

ocorreram, precisamente entre 1852 e 1857. Nesta época aos problemas com as 

                                                        
27 “Terroir. Uma palavra francesa que representa um número complexo de factores que influenciam a 
biologia da videira determinando a qualidade final da uva e do vinho resultante. O termo foi criado em 
meados do século XIX quando Dubos e Laville, com base na centenária cultura vitivinícola borgonhesa, 
classificaram as vinhas segundo o seu Terroir. Assim nasceram os “Cru” borgonheses, criados e 
explorados por ordens religiosas (Beneditinos e Cistercienses) até à Revolução Francesa.” (Afonso, 2009) 
28 A filo era   uma doença provocada por um insecto hermafrodita, o filo-  era,  ue se alimenta do suco 
 ue e trai das ra  es de certas plantas, nomea- damente das videiras. Nas vinhas europeias, o filo era 
provoca nodosida- des (tumores) nas ra  es,  ue em poucos anos enfraquecem e destroem as cepas. 
(Martins, 1991, p. 653) 
29 “O oídio hiberna nos gomos da planta ou na superfície da mesma. A partir dos 15ºC e 25% de 
humidade torna-se activo. Todas as partes verdes da planta são atacadas. Nas folhas surgem umas 
manchas de tom verde oleoso. Na página inferior um pó cor de cinza esbranquiçada (esporos) exibe a 
instalação do fungo. Sem tratamento os tecidos morrem, os pequenos bagos rebentam e a podridão 
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vinhas juntam-se outras evoluções sociais gerando uma conjuntura que dá origem à 

diáspora relacionada diretamente com fluxos de emigração da Ilha do Pico. 

  doença provocada pelo filo era nas vinhas portuguesas no  ltimo  uartel do s culo 

XIX tem sido atribu da e generali ada a todo o pa s uma acção devastadora, por ve es 

mesmo catastrófica. Destruiu por completo as vinhas de muitas regiões e transformou 

em mortórios extensas áreas da paisagem rural. Agravou consideravelmente os custos 

de produção do vinho e fomentou a cultura da vinha americana, com o que contribuiu 

para a quebra de qualidade dos vinhos e para a sua depreciação. Arruinou viticultores, 

incrementou a emigração e provocou o despovoamento de muitas freguesias. 

Despoletou crises locais e esteve na origem da crise vinícola do final do século XIX. 

Afectou as finanças públicas e a balança comercial. Deixou marcas indeléveis no sector 

vinícola e na paisagem. (Martins, 1991, p. 653-654) 

Este último acontecimento torna-se fundamental e poderá ser definido como momento 

charneira na evolução da paisagem cultural até ao estado em que começaram a surgir 

as respectivas classificações visando a sua proteção. Partindo destes factores e 

consequentes processos evolutivos, que no desenvolvimento da presente investigação, 

foram considerados relevantes para o estudo de outros tipo de arquiteturas associadas 

a culturas que ganham relevo no contexto social da ilha, tornando visível processos de 

aculturação que poderão ter estado na origem de outros mecanismos de agir perante o 

lugar e o património e afetando, diretamente, a arquitetura de carácter privado, 

nomeadamente construções de carácter unifamiliar, abrangidas pela área tampão de 

proteção, ou as que se encontrão dentro da área classificada. 

O contexto insular reforça o isolamento das populações das ilhas, associando-o a 

sistemáticos fluxos migratórios e consequentemente a novos contatos que tornam o 

território sensível a fenómenos de aculturação30. A compreensão deste processo de 

aculturamento é significativo uma vez que a partir do momento definido como 

charneira, o ano de 1723, o desenvolvimento do arquipélago acelerou e a sua posição 

geográfica central no contexto do desenvolvimento do mundo ocidental provocou a 

absorção e incorporação de diversos costumes. 

Este momento tem uma influência determinante na demarcação da paisagem a nível 

das culturas, que associado ao desenvolvimento da própria ilha, culmina na própria 

circunvalação das ilhas, a unir as comunidades interiores. A referida circunvalação da 

Ilha do Pico reflete a escala que a cultura da vinha abrangia. No normal 

                                                                                                                                                                   
cinzenta acaba por destruir parte ou a totalidade da colheita. É mais estimulado pela densidade da copa 
da videira que pela humidade do ar. A luz solar directa inibe a germinação dos esporos.” (Afonso, 2009) 
30  Na “Aculturação , essencialmente,  interpenetração de culturas. Há influências mútuas e resultados 
iguais ou diferentes conforme os aspectos em foco.” p. 29, "Há evidentemente um elemento comum. 
Podia-se traduzir brevemente: trata-se, no fundo, de formas adquiridas de conduta a atitude, próprias 
deste ou daquele grupo de indivíduos, unidos por uma tradição e um certo número doutras manifestações 
comuns: tudo o  ue caracteri a a vida em grupo, de todo e  ual uer grupo humano.” (Miranda, 1970, p. 
30) 
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desenvolvimento dos primeiros dois concelhos da ilha, a parte Oeste que recebeu 

estas culturas foi explorada em simultâneo pela ilha do Faial, de acordo com o descrito 

pela arq. Mónica Borges: 

São Mateus, depois logo a seguir Candelária, depois a Criação Velha, Bandeiras, Santa 

Luzia. Estas freguesias estão um bocadinho distantes da costa, porque quando eles se 

fixaram aí já havia uma ocupação, aquela faixa costeira eram grandes propriedades, 

eles não se conseguiam estabelecer lá dentro, era só lá fora. A costa muito 

provavelmente já seria habitada, aquelas propriedades já tinham sido atribuídas a 

senhorios. (Goulart, 2015) 

O zonamento da paisagem nestes termos reforça os problemas que poderão existir na 

relação entre o património e a população. A evolução cultural tem reflexo no património 

construído, ainda mais quando este afeta a paisagem. A zona utilizada para plantação 

de vinhas pelos senhorios do Faial organizou e construiu o património que definiu uma 

cultura, a uma escala que tem em consideração a relação com o território do Faial. 

Será o facto de existir grandes proprietários o que mantém e distingue o conjunto 

edificado associado a PCVIP. 

A paisagem e o sentimento de lugar são reforçados no contexto açoriano. A evolução 

da construção e da apropriação do território têm no contexto insular um maior impacto, 

o que torna a imagem do lugar algo dinâmico e em constante mutação. A partir do 

momento que a grande propriedade privada se torna acessível ao crescimento das 

freguesias para cotas superiores, este crescimento passa a adaptar a paisagem e os 

novos terrenos à pequena escala do privado, pelo que a produção acaba por cair para 

um segundo plano. 

Neste caso, a descaracterização deste tipo de paisagem, tendo em conta a nostalgia 

de que o património inicial poderá ter peso com a inserção de memórias, poderá ser 

visto aos olhos da praxis da arquitetura como o congelamento de um tempo numa 

imagem que se procura recrear. O conjunto arquitectónico que poderá possuir valor na 

definição de momento hist rico defendida por Françoise Choay, segundo o  ual “Antes 

de mais, longe de apresentar a quase universalidade do monumento no tempo e no 

espaço, o monumento hist rico   uma invenção, bem datada, do Ocidente.” (Choay, 

2008, p. 24), defendendo que: 

Outra diferença, fundamental, foi posta em evidência por A. Riegl, no começo deste 

século: o monumento é uma criação deliberada (gewolte), cujo destino foi assumido a 

priori e à primeira tentativa, ao passo que o monumento histórico não é desejado 

inicialmente (ungewolte) e criado enquanto tal. Este último é constituído a posteriori 

pelos olhares convergentes do historiador e do amador, que o seleccionam de entre a 

massa dos edifícios existentes e de que os monumentos representam apenas uma 

pequena parte. Todo o objecto do passado pode ser convertido em testemunho 
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histórico sem ter tido por isso na sua origem um destino memorial. Inversamente, 

recordêmo-lo, todo o artefacto humano pode ser deliberadamente investido de uma 

função de memória. Quanto ao prazer concedido pela arte, ele não é, mais do que 

outros, apanágio e clusivo do monumento.” (Choay, 2008, p. 25) 

Nesta perspectiva, por vezes, o património confunde-se, adquirindo uma conotação de 

monumento, no sentido atribuído pela definição de Françoise Choay: 

O monumento caracteriza-se, assim, pela sua função identificadora. Pela sua 

materialidade, aumenta a função simbólica da linguagem em que atenua a volatilidade e 

revela-se um dispositivo fundamental no processo de institucionalização das 

sociedades humanas. Dito ainda de outra maneira, tem por vocação a ancoragem das 

sociedades humanas no espaço natural e cultural e na dupla temporalidade dos 

humanos e da natureza. (Choay, 2011, p. 16) 

A paisagem cultural ganha importância no que à perspetiva de monumento histórico diz 

respeito, visto que resulta de uma identificação de um conjunto no qual historiadores, 

como é o caso já referido de Tomás Duarte, identificam o valor do património na 

origem do tempo em que foi edificado, sem que a ideia de monumento fosse o principal 

objetivo, respondendo às necessidades do território. 

A condição atual implica que, em muitos dos casos, esse património acabe por servir 

de pretexto para que o que à partida foi identificado como monumento histórico e 

classificado, à escala de uma paisagem cultural, seja manipulado na perspetiva do 

significado de monumento, implícito na regulamentação imposta pelos planos de 

ordenamento nas novas construções, implicando a construção segundo o conjunto 

edificado na sua traça antiga. 

O património perde a sua função e relação com o que a paisagem culturalmente 

passou a refletir, pelo que a sua reativação e preservação passa por ser classificado 

como Património Mundial da Humanidade. A vontade popular interfere nesta questão, 

será que a forçada classificação não será um gesto muito forte para um património 

abandonado e à espera de uma adaptação que não a reativação de costumes e 

mumificação de um tempo que em nada se reflete na nova génese das suas gentes? 

Nesta sequência a afirmação de Jean-Marie Pontier enquadra a atualidade desta 

temática: 

La idea de la protección de patrimonio es relativamente moderna: en el pasado, ni los 

príncipes ni los señores ni los responsables eclesiásticos se habían planteado 

preocupaciones similares. Por lo que se refiere al caso concreto de los monumentos, no 

se du habla en destruir antiguos templos para recuperar así sus piedras, construir 

nuevas iglesias, demoler una iglesia romana para edificios otra gótica, o eliminar o 
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reformar o castillo feudal, austero y poco luminoso, para adaptarlo a los nuevos gustos 

de la  poca.”
31

 (Pontier, 1996, pp. 409-410) 

Perante o evoluir da sociedade surgem novas preocupações relacionadas com o 

património construído. Existem claramente razões para uma atenção e reflexão sobre o 

património em geral, assistindo-se na vertente da arquitetura o respeito pelas pré-

existências, embora coexistindo com intervenções que expressam a 

contemporaneidade. Hoje os problemas relacionados com a edificação na paisagem, 

requerem uma outra compreensão da sua evolução, de modo a revelar e a sistematizar 

todo o conjunto classificado e como este caracterizou a arquitetura. 

Remontando ao início da intervenção que moldou a cultura da paisagem em estudo, é 

importante referir e balizar o seu estabelecimento, o qual terá ocorrido nos séculos XV, 

XVI e XVII. Verifica-se um primeiro momento que culmina com o mitigado ciclo do 

verdelho, onde todo patrim nio, agora alterado, fa ia parte da “má uina” de produção 

vinícola. 

O início das intervenções na paisagem começam aquando dos descobrimentos 

portugueses e nas tentativas de colonização das ilhas. A sua adaptação e alteração 

inicia-se junto à costa, na dependência do mar para contato exterior. 

O padrão típico de ocupação consiste, imediatamente a seguir ao limite da orla costeira, 

na existência de terrenos cultivados com culturas mediterrânicas, como a vinha e a 

figueira, associados a pequenos núcleos. A cotas ligeiramente superiores surgem os 

povoados de maior dimensão, dispersos por toda a ilha mais ou menos paralelos à linha 

da costa. Em redor destes é usual encontrar-se uma mosaico de agricultura, com milho, 

batata e hortícolas. (Açores, 2004, p. 46) 

A paisagem cultural associada ao cultivo da vinha começa com as primeiras tentativas 

de fixação nas ilhas, cujo processo compreendeu três fases progressivas segundo 

José Manuel Fernandes (1992, p. 61). 

[...] no século XV, uma primeira fase de ocupação esteve subordinada às necessidades 

de aportarem e de fixação imediata, junto ao litoral, escolhendo-se as pequenas 

enseadas naturais que permitissem uma fácil acostagem das pequenas embarcações 

então utilizadas (Anjos em Santa Maria, Povoação em São Miguel, Porto Judeu na 

Terceira, Lages ou Prainha de Baixo no Pico, Topo em São Jorge). Também era 

importante a proximidade de linhas de água, normalmente ribeiras, para abastecimento 

e para produção de pão pelo aproveitamento da força hídrica. De notar que nesta fase 

não terá sido determinante a orientação geográfica das costas escolhidas para as 

                                                        
31

 A ideia da proteção de património é relativamente moderna: no passado, nem os príncipes nem os 
senhores nem os responsáveis eclesiásticos debateram questões similares. Pelo que se refere ao caso 
concreto dos monumentos, não se falara em destruir antigos templos para recuperar as suas pedras, 
construir nova igrejas, demolir uma catedral romana para edificar outra gótica, ou eliminar ou reformar o 
castelo feudal. Austero e pouco luminoso, para adapta-lo aos novos gostos da época. (Tradução Nossa, 
2015) 
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fixações, como depois se foi verificando; isto porque a distribuição destas é ainda muito 

pontual, sem uma visão global das escolhas possíveis. 

Para os diversos autores que relatam as primeiras tentativas de ocupação, a evolução 

começa com os primeiros aglomerados junto à costa e um posterior desenvolvimento 

faseado para o interior, sendo que “[…] O ordenamento do território obedeceu às 

exigências de cultura e ao conforto dos proprietários e, porque se partiu praticamente 

de nada em espaço vazio, o traçado processou-se ao jeito e medida das 

conveniências” (Duarte, 2001, p. 28) 

Sobre esta fase as fontes documentais não caracterizam a arquitetura local, pelo que 

se considera relevante o estudo dos conjuntos abandonados em virtude da erosão da 

costa e tendo em conta o valor da arquitetura vernacular açoriana. Ao povoamento e 

consequente aumento de população das ilhas terá contribuído “O primeiro sistema 

económico insular [...] onde pontificam os cultivos do trigo e do pastel e a escala das 

armadas comerciais do Oriente e do Novo Mundo.” (Meneses, 2000b, p. 177), sendo 

que a vinha também fazia parte das culturas de colonização, introduzidas no contexto 

de expansão portuguesa. A plantação da vinha associada às anteriores experiências, 

quer nas regiões vinícolas do continente, depois na Madeira e depois pela Terceira e 

noutras ilhas contribuíram, à priori, para a utilização destes terrenos da ilha, sabendo-

se que estes possuíam as condições ideais. 

O aparecimento de conjuntos junto à costa acontece, como consolidação das fixações 

feitas, quer a sul quer a norte, e a exploração continuada dos terrenos. Toda a geologia 

da zona oeste profere uma construção da paisagem com o intuito de obter a maior 

rentabilidade. As condições nas quais o trabalho era feito reforçam a monumentalidade 

histórica do conjunto atual, visto que este surge pela normal resposta das populações 

perante as especificidades geomorfológicas do território existente [ilustração 19]. 

Existe também outra questão relacionada com a propriedade e os diferentes domínios 

em relação ao crescimento da Ilha do Pico. A Ilha do Pico, devido à sua geologia e 

geografia implicou que o seu crescimento se divide em dois contextos culturais. 

Inicialmente a difícil penetração na parte Oeste da ilha levou ao seu abandono ou 

desconsideração. 

[...] o concelho de Lajes e São Roque foram fundados logo no início, quando receberam 

os seus foros municipais em 1400 ou 1500, e esta faixa era muito difícil de ser habitada, 

era muito difícil de penetrar ali, facilmente ficou administrada pelo Faial, e depois só no 

séc. XVIII, em 1721 ou 1723 é que é fundado o concelho da Madalena, muito por 

pressão da Horta. [...] havia uma série de suspeitas em relação a estes dois concelhos 

em associação a Lajes e São Roque estarem um pouco a ludibriar os seus negócios do 
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que se passava , então muito por pressão da Horta foi criado um novo concelho. 

(Goulart, 2015) 

 
Ilustração 19 - Mecanismos de transporte dos 
materiais de construção (Goulart, 2014a) 

 
Ilustração 20 - Cemitério das adegas, Lugar do Mingato (Cultura, 2001, p. 122)  

Na continuidade deste tipo de exploração começam a aparecer os pequenos conjuntos 

litorais. Tratando-se de conjuntos de carácter mais privado, como é o caso do Mingato 

[ilustração 20], que juntamente com outros conjuntos da costa Oeste indiciam aquilo 

que seria a primeira fase descrita por José Manuel Fernandes. Estes conjuntos 

acabaram por desaparecer em virtude da erosão provocada pelo mar e também pelo 

desenvolvimento do território tendo em conta as fases seguintes de povoamento. 

A segunda fase do povoamento, na transição do século XV para o XVI fez-se já através 

de um alastrar do povoamento em lugares de exploração rural sucessivamente 

fundados, a certa distância da costa, que pouco a pouco formam o “Cordão” de 

estrutura aproximadamente linear e a ela grosseiramente paralelo, referido atrás. 

(Fernandes, 1992, p. 61) 

O crescimento do cultivo da vinha, paralelamente à necessidade de introduzir outras 

culturas, resultou na fixação em cotas mais altas, facto que desencadeou o redesenho 

das relações entre as diversas freguesias que se foram estabelecendo tanto no 

contexto da zona Oeste como da zona Este da ilha. As vantagens então consolidadas 

de produção dão origem ao estabelecimento de muros de divisão entre as diversas 

vinhas começando a formarem-se os designados currais que vieram a constituir o 

mosaico caracterizante da imagem associada à paisagem cultural em si, e, “[...] 

originando a arrecadação de muito vinho, que excede as necessidades do consumo 

local e demanda a abertura da exportação” (Meneses, 2000b, p. 178) 

A evolução do cultivo da vinha, resultado do crescimento da produção, implicou uma 

maior motivação social, que se refletiu no aumento da população: 
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A motivação social deriva do aumento de população, sempre indispensável na 

reivindicação de maior decoro institucional. [...] Após a rarefação dos homens, típica 

dos séculos XV e XVI, distinguimos um acréscimo demográfico substancial, que 

converge nas ilhas mais periféricas do grupo central, durante as centúrias de seiscentos 

e setecentos. (Meneses, 2000b, p. 184) 

 

Na ocasião, a Graciosa e o Faial atingem as mais altas taxas de densidade 

populacional do arquipélago, enquanto S. Jorge e o Pico multiplicam substancialmente 

o número de habitantes. Aliás, o Pico transforma-se no 3º aglomerado humano dos 

Açores, à frente do Faial e apenas atrás da Terceira e S. Miguel. (Meneses, 2000b, p. 

184) 

A exploração e o domínio por parte de uma elite sediada no Faial teve um considerável 

impacto no modo como esta área vitícola foi organizada. A importância da organização 

do território prende-se com a sazonalidade com que o património associado à vinha é 

utilizado, o que resulta no estabelecimento interior das povoações ligadas à vinha. As 

relações assim estabelecidas ditam a emergência da Madalena como ponto central, 

culminando na formação e ascensão a concelho em 1723. O desenho desta paisagem 

caracteriza-se pela fixação das freguesias no interior para os populares e a criação de 

núcleos de produção associados aos conventos e solares da vinha nas zonas litorais, 

confirmando uma: 

[…] atitude ultra elosa dos donos dos terrenos, compelindo os populares a construir 

casa para o interior e, nas vinhas, não ” desperdiçando” uma palmo para socorro dos 

ganhões, numa pequena cisterna para matar a sede ou cobertura de telha contra a 

intempérie. (Duarte, 2001, p. 69) 

Embora “[...] o carácter dominante do povoamento macaronésio é sobretudo - e ainda 

hoje - dado pelo “cordão” e uidistante do litoral,  uase “circular” e perfeito em ilhas 

como Terceira, Pico, Faial (Açores)” (Fernandes, p. 62), no Pico, este acaba por 

demarcar a grande influência que a cultura da vinha teve na construção da paisagem, 

visto que as grandes propriedades, latifúndios, ocuparam toda a zona a oeste da ilha 

constituindo uma barreira ao normal crescimento das freguesias que acabaram por   

surgir nas zonas mais altas do território ligando os diversos aglomerados rurais das 

populações fixas, que trabalhavam na vinha, necessitando também de manter outras 

culturas de subsistência a cotas mais altas. 

Um dos exemplos atuais é a vinha das Casas [ilustração 21], em São Mateus, que 

manteve o seu traçado original e explica um pouco a lógica de organização que se 

iniciou com o cultivo de vinha, tendo em conta que: 

[…] esta propriedade at  hoje nunca foi dividida, nunca foi fragmentada, […] ainda hoje 

é uma propriedade com um único artigo matricial. Ao fundo da propriedade, junto ao 

mar, provavelmente perto de um acesso ou então provavelmente a um acesso no porto 
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de São Mateus, a casa principal de habitação, dos proprietários. Ao fundo, os anexos, 

um complexo de produção, neste caso são os três edifícios que fazem um U. Muito 

provavelmente se os donos tivessem transformado este latifúndio em minifúndio, teriam 

surgido aqui uma série de propriedades de propriedades onde as pessoas teriam 

construído as suas próprias as como aconteceu no Lajido. (Goulart, 2015) 

 
Ilustração 21- Vinha das Casas (Açores, 2015) 

Esta informação revela que os próprios conjuntos edificados, crescendo como 

resultado da segunda fase de povoamento, seriam em parte caracterizados pela 

Paisagem Cultural da Vinha, situação de difícil percepção nos dias de hoje, uma vez 

que até nas zonas em que tal acontece com alguma subtileza, como o caso da Criação 

Velha [ilustração 22 e 23], é visível a evolução da Paisagem associada a este tipo de 

Cultura, determinante pela adaptação funcional da adega, tipologia que será 

investigada na presente Dissertação no capítulo 3.  

 
Ilustração 22 – Vinhas e Igreja da Criação Velha 

(Criação Velha, 2012) 

 
Ilustração 23 – Rua Direita e largo da igreja da Criação Velha (Açores, 2001a, 

p. 125) 
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A demarcação entre as zonas onde a população acabou por se fixar e as zonas em 

que os proprietários da vinha se estabeleceram, acabaram por caracterizar a 

arquitetura rural e doméstica adaptada ao sítio. Enquanto os conjuntos urbanos 

altaneiros, apontam uma linha condutora no processo adoptando novos materiais e 

modelos de habitação. no que se refere às zonas litorais, associadas aos pequenos 

portos, acaba por pontuar a edificação de conventos e pequenas adegas. 

os solares da Areia Larga ou os conventinhos/adegas que aparecem pontualmente nas 

áreas de exploração da vinha eram, quase sempre, delegações locais de proprietários 

laicos e eclesiásticos sediados na Horta. Os religiosos, aliás, não só tiveram uma acção 

importante na produção vinícola, como na própria introdução da cultura na ilha (Tostões 

e Caldas, 2000, p. 378)  

Esta paisagem acaba por comportar as edificações iniciais, o crescimento da produção 

à escala dos solares e núcleos de produção provocando as proporções a que a 

paisagem foi sendo transformada, o que moldou, inevitavelmente, a cultura do 

habitante. É notório pelos diversos relatos ao longo de toda a costa Oeste a nostalgia 

do passado, relatada pelos antigos, em relação à dimensão do que esta paisagem em 

tempos representou. 

A produção de vinho atinge o auge. Às diversas casas conventuais estão associados 

dezenas de trabalhadores [ilustração 24], existindo registos de que só na zona do 

porto de Ana Clara se empregavam cerca de quinhentos trabalhadores em época de 

vindima. A escala do que a vinha representava nesse território na altura, é por ventura 

algo longe da leitura do lugar consegue compreender atualmente. Nesta zona estima-

se, pelos nomes atribuídos às ruas mais altas que a propriedade chegaria a ter três 

vezes o tamanho daquela que hoje foi reabilitada em São Mateus, a vinha das casas. 

 
Ilustração 24 – Vindima de verdelho na Areia Larga (Duarte, 2001, p. 197) 
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Na transição para o séc. XIX, algum do património que se restruturou em consequência 

das vinhas continuou associado à paisagem cultural da vinha e o que terá restado 

protagonizou o parcelamento e por conseguinte a construção de reduzida escala 

começou a ganhar relevo. 

Ainda existem elementos que permitem a leitura do território nesta fase, sendo que 

muito do património que ainda existe continuou a produção, mesmo após as crises da 

vinha. O ordenamento posterior ao estabelecimento da produção de vinho é feito 

segundo o traçado que se estabeleceu e consolidou. O consequente parcelamento e 

apropriação de áreas afetas a grandes proprietários deixam a manutenção do 

património entregue às novas dinâmica socioculturais, o que na melhoria de condições 

económicas ficou entregue ao que os populares entenderam adaptar. 

Esta situação, ao longo dos anos, exige uma intervenção de maior escala por parte das 

entidades públicas, restringido as dinâmicas da propriedade privada sobre o património 

que reflete a paisagem classificada. 

Como referenciado anteriormente, as doenças da vinha marcam um momento 

determinante na evolução da PCVIP. Este momento caracterizou a normal evolução da 

arquitetura como materialização da cultura em que está inserida. O objecto construído 

ganha enfâse na tipologia da adega por ser um elemento utilitário destinado a uma 

função específica, pelo que a mudança da propriedade através da transformação de 

grandes áreas de terreno, latifúndios, e a compra por parte de locais, e consequente 

divisão em minifúndios, ampliam a sua importância como relação com as novas 

escalas dos novos terrenos. 

Este acontecimento verifica-se em diversas áreas da paisagem provocando uma 

continuada fragmentação, o que por sua vez leva ao reordenamento do próprio 

território. A propriedade privada passou a redefinir a noção da escala associada à 

produção do vinho, bem como as construções associadas, a adega começa a sua 

evolução construtiva e funcional. A sua transformação, consequência do crescimento 

da propriedade privada, leva a que surja consoante a condição dos proprietários 

adquirindo diferentes formas e tipologias ao longo da normal evolução social. 

A conjuntura que se instalou implicou uma normal desafeição pelo resto do património 

edificado em relação à PCVlP inicial, pelo que, a adega foi sendo objecto resultante de 

uma adaptação funcional consoante o contexto sociocultural da população. 

A produção do vinho atingiu o auge no fim do século XVIII, mas o aparecimento do oídio 

(1852) e da filoxera (1872) pôs fim a esta actividade florescente. A partir de então, as 
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vinhas foram abandonadas ou gradualmente substituídas por árvores de fruto ou por 

castas americanas resistentes às pragas. (Tostões e Caldas, 2000, p. 376)  

A perda de grande parte da produção deu origem à venda dos campos existentes, na 

sua maioria pertencentes a pessoas do ilha do Faial, tendo tal facto constituído uma  

oportunidade aos habitantes de comprarem parcelas de terrenos em que trabalhavam, 

“[…] Os compradores foram os próprios feitores ou algum trabalhador mais abonado, 

autêntica reviravolta. Sempre foi assim, en uanto uns perdem, outros ganham.“ 

(Duarte, 2001, p. 79) 

A manutenção do património edificado persiste com a inerente adaptação funcional. A 

falta de controlo da propriedade privada por parte das entidades públicas resulta na 

alteração, em grande escala, dos usos da paisagem, consequência da venda das 

grandes parcelas por parte dos proprietários de modo a recuperar o prejuízo. Esta 

circunstância permitiu a aquisição de terrenos por parte dos habitantes locais, o que se 

revelou um problema, uma ve   ue “[...] ao democrati ar um sector de elite, esta gente 

da fronteira ficava mais desprotegida porque perdia quem lhe provia o grão e acodia 

nas crises dimenticias” (Duarte, 2001, p. 79) 

Visto que a rentabilização dos terrenos passava assim para a pequena propriedade, os 

resultados da produção também. Os trabalhadores antes não dependiam diretamente 

da colheita boa ou da colheita má. Como resultado os problemas acumularam-se, “[…] 

Desta dramática conjuntura resultaram transformações de toda a ordem, que não só de 

teor económico-financeiro. Afectaram também o sector fundiário, social e demográfico 

em toda a sua gama” (Duarte, 2001, p. 78). A dependência de culturas de subsistência 

em alternativa do vinho tornou-se problemática, visto que esta dependia também da 

colheita. 

As alterações da situação socioeconómica conduziram à necessidade de começar 

outros tipos de exploração, “[...] Então, cultaram-se de novo para a pedra e ergueram 

mais e mais maroiços” (Duarte, 2001, p. 79), desimpedindo os terrenos, que “Sem 

ferramentas, sem máquinas, feito só com a força de braços humanos, surgiram pela 

necessidade de fazer hortas com terra propícia à cultura dos cereais, base da 

alimentação.” (Lima, 2010, p. 65)  

Esta conjuntura baliza cronologicamente o segundo momento crucial para a evolução 

da paisagem: 

Depois daquela crise que assombrou e desolou as vinhas do Pico e que fez com que os 

grandes proprietários começassem a vender ao desbarato as grandes propriedades 

para ainda conseguir obter algum lucro daquilo que tinha sido um grande garantir de 
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fortunas quase, posso adiantar isso, foram vendendo fragmentos das propriedades até 

que, já a partir de meados do séc. XIX os picarotos que tinham sido até então a mão de 

obra de trabalho, e não os proprietários da terra, aí, inverteu-se a história. [...] (Goulart, 

2015) 

As propriedades que ainda pertencem à família de origem, que não foram vendidas, 

não sofreram qualquer alteração ou influenciaram o contexto envolvente, encontrando-

se na sua generalidade atualmente em estado de degradação, excepto as que foram 

aproveitadas para fins museológicos.  

Estas crises tiveram um impacto fundamental, a nível cultural, do ordenamento do 

território, até do próprio traçado das vinhas. As doenças da vinha afetaram não apenas 

a Ilha do Pico, mas também outras regiões demarcadas, onde os processos de cultivo 

adaptados às doenças viriam a alterar a paisagem. A Paisagem Cultural do Alto Douro 

Vinhateiro é um exemplo disso, onde segundo Ana Teresa Pereira Rafael da Cunha 

Rola, (2010, p. 31)“A forma de construir desta paisagem foi-se alterando durante os 

séculos XIX e XX, em parte devido a fenómenos como as doenças da vinha ou a falta 

de mão-de-obra [...]”[ilustração 25]. 

 
Ilustração 25 - Quinta da Côrte (Cima Corgo) à esquerda - vinha pré-filoxera, à direita Vinha pós-filoxera (Ribeiro, 2011) 

A modelação da paisagem segundo a introdução de novas culturas reestruturou o 

território das regiões demarcadas pela produção de vinho. Na Ilha do Pico a adaptação 

leva à implementação de diversas culturas para refortalecer os terrenos mas também à 

alteração da sua tipologia construtiva. Todas estas novas modificações afetam as 

dinâmicas de produção e a relação quer com os conjuntos edificados, quer com os 

pequenos núcleos de produção, nesta altura casas senhoriais. 

A forma de construir a paisagem afeta indiretamente a arquitetura do lugar devido à 

sua utilização como resposta funcional à produção. À semelhança do que se passou 
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na Ilha do Pico, a filoxera também destruiu “[...] grande parte do vinhedo duriense , [...] 

desorganizou o sistema de relações e provocou mudanças significativas nos limites e 

na organização de espaço regional, facilitando a rotura com práticas tradicionais e 

introdu indo nova t cnicas” (Rola, 2010, p. 38) 

No processo seguinte às doenças da vinha,  “[...] a biodiversidade   uma garantia de 

maior resist ncia a doenças, pragas e fen menos climáticos”(Rola, 2010, p. 38), 

introduzindo a plantação de diversos tipos de plantas, nomeadamente árvores de fruto. 

Neste sentido iniciaram outros tipos de cultivo, o que potenciou o crescimento da 

produção de água ardente  ue, como no Douro, resultou da colocação de “[...] árvores 

de frutos diversificadas que serviam para acautelar o risco do investimento assim como 

plantadas variadas castas.” (Rola, 2010, p. 38). Esta nova aptidão viria a proporcionar 

outros ciclos económicos como por exemplo, o da laranja. 

O prolongamento da crise associado à legalização dos emigrantes além fronteiras 

provocou um surto de emigração para a América do Norte, com o consequente 

abandono de muitos terrenos. A zona mais afetada da paisagem classificada, situada a 

nordeste da Madalena, representa um dos maiores espólios de vinha, podendo atingir 

cerca de seis quilómetros de afastamento à linha costeira. Os aglomerados rurais 

nesta zona que ainda persistem, são consequência da adaptação das tipologias, a um 

carácter mais utilitário como a habitação sazonal.  

Importa também salientar alguma destruição de áreas de currais que permitiu a 

substituição da cultura tradicional por uma cultura de vinha em extensão. 

Atentos a estas questões, foram proibidas as destruições de currais e criados diversos 

mecanismos financeiros de apoio à reintrodução de áreas cultivadas com vinha em 

currais e à sua rentabilização económica, por comparação com a vinha em extensão. 

(Açores, 2004, p. 166) 

A temática da paisagem aliada ao seu relacionamento com o património cultural 

construído não é recente. A sua discussão desenvolveu diversos conceitos ao longo do 

tempo,  uer pelos ar uitetos,  uer no  mbito da ar uitetura paisagista. “O termo, 

acompanhado do adjetivo «cultural» é lançada em França em 1959 por André Malraux, 

quando, ao tornar-se ministro de Estado da Cultura, redige, ele próprio, o decreto 

definindo a missão do seu minist rio.” (Choay, 2011, p. 36) 

Os problemas que estão na génese do desenvolvimento da paisagem consoante as 

mecânicas socioculturais tem como ponto de partida a apropriação por parte de 

população que não reside nestes ou não mantem contacto assíduo, ficando os 
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feitores32ou alguém de maior confiança incumbidos de manter o património localmente, 

logo no início do povoamento da ilha33. Neste sentido, os conjuntos e a posterior 

exploração fica desde logo condicionada aos trabalhadores ou escravos enviados para 

manutenção das culturas.  

As diversas classificações introduzidas no desenvolvimento das sucessivas 

legislações, resultantes das regras impostas pela União Europeia, quer pelo próprio 

poder nacional já determinavam um certo grau de proteção e controlo da construção no 

território picaroto34. O fraco controlo inicial por parte das instituições governamentais, 

começou a exercer influência no património arquitectónico e no seu natural 

desenvolvimento como caracterização da comunidade.  

A ligação dos Açores ao resto do mundo através da diáspora e o desenvolvimento que 

a região sofreu no último século deu início a diversas influências na edificação e na 

adaptação dos processos construtivos característicos da ilha, resultando em processos 

de aculturação que passaram de adega em adega, provocando um fenómeno 

denominado “reciclagem da adega” (Tostões e Caldas, 2000, p. 418). 

A consequente mudança da configuração tradicional das adegas e o desaparecimento 

da vinha bem como a tónica e a discussão, por parte das autoridades, em torno da 

paisagem cultural da Ilha do Pico começou a ganhar relevo. “In 1986, the area was 

classified by Decree as a Protected Landscape, banning mechanical farming within the 

lajido zones, and protecting the traditional architecture of the area”35 (ICOMOS, 2004, 

p. 22) Com o intuito de projetar a ilha para o exterior, foram promovidas ações de 

propaganda junto da UNESCO, de modo a obter classificação que permitisse garantir a 

proteção ao património construído. 

A influência da adega como tipologia especifica e característica, passa a ser maior, 

com a atribuição de uma imagem e identitária representativa do património, impondo-

se um estilo que remonta a uma época, sendo mesmo considerada a demolição de 

exemplos que, com a normal evolução da arquitetura privada, não seriam ideais para a 

paisagem da vinha.  

                                                        
32

 “feitor é o termo que quase se restringe, no âmbito insular, à realidade desta Comunidade do Canal. 
Quinteiros, vinhateiros, caseiros são designações, para o efeito em causa, entre nós desusadas. No Pico, 
a função de administrar os bens alheios, sempre foi e ercida por um agente intermediário chamado feitor.” 
(Duarte, 2001, p. 87) 
33

 “O povoamento do Pico avulta por relativamente tardio. Ademais, ainda sobressai por espécie de 
alongamento da exploração económica de ilhas circunvizinhas. Na verdade, por algum tempo, é assento 
de rebanhos de proprietários do Faial e da Terceira, guardados por simples pastores, alguns dos quais 
escravos.” (Meneses, 2000b, p. 186) 
34

 “O mesmo  ue picoense”, (Priberam, 2015) 
35

 Em 1986, a área foi classificada por decreto de lei com Paisagem Protegida, proibindo maquinaria 
dentro das zonas de lajido, e protegendo a arquitetura tradicional da área. (Tradução Nossa, 2015) 
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A proteção do património à escala da paisagem e dos conjuntos urbanos implicam  

riscos associados de índole cultural, quando a sua regulamentação visa proteger uma 

imagem por vezes demasiado comercializada. Tendo em linha de conta os problemas 

que Veneza36 atravessa com o turismo de massas, em que a população diária ao qual 

o património é relacionado passou a ser maioritariamente de turistas, a identidade e a 

continuidade das tradições podem entrar em musealização arriscando-se à desafeição 

do património por parte da população local [ilustração 26]. 

A utilização do conceito de património associado às diferenças entre monumento e 

monumento histórico afirmadas por Alois Riegl37, são pontos de partida significativos 

para a compreensão dos riscos associados à proteção do mesmo: “Na nossa 

sociedade mundializada e normalizada, o estatuto de monumento como dispositivo 

universal que dá a sua base material à identidade e às respectivas diferenças das 

sociedades humanas torna-se contradit rio.” (Choay, 2011, p. 44) 

 
Ilustração 26 - Veneza e os riscos relacionados com a mumificação do património, trabalho realizado para o atelier Architecture et 
Anthropologie. (Ilustração Nossa, 2012) 

                                                        
36  A opção por Veneza deve-se ao trabalho desenvolvido no atelier de projeto “Architecture et 
Anthropologie”,  ue tinha como objetivo o estudo da cidade tendo em conta a definição do gentílico de 
Veneza, para depois construir um pavilhão de carácter temporário. 
37 “Alois Riegl (1858-1905) es uno de los principales representantes del formalismo en la história del arte. 
Conservador del Museo de Artes Decorativas de Viena, publicó obras fundamentales para el desarrollo de 
la historiografia artística, ofreciendo una nueva imagen de assuntos que hasta entonces habían sido 
ignorados. Arte industrial tardoromano (1901) y retrato holandês de grupo (1902) son sus dos obras más 
conocidas.” (Riegl, 1987) 
Alois Riegl (1858-1905) é um dos principais representantes do formalismo na História da Arte. 
Conservador do Museu de Artes Decorativas de Viena, publicou obras fundamentais para o 
desenvolvimento da historiografia artística, oferecendo uma nova imagem de assuntos que até então não 
eram conhecidos. Arte industrial tardo-romana (1901) retrato holandês de grupo (1902) são as suas obras 
mais conhecidas. (Tradução Nossa, 2015) 



A adaptação funcional da adega na evolução cultural da paisagem vitícola da Ilha do Pico 

João Xavier Ávila    66 

O número de classificações visando a proteção do património tem vindo a aumentar ao 

longo dos anos. Apenas em Portugal, depois de 1920 onde até essa data tinham sido 

efetuadas cerca de 489 classificações, foram classificadas cerca de 2943 entre 1920 e 

2011, elevando para 3432 o número de classificações, só em território continental. 38 

Todas as classificaç es referidas reportam especificamente a “[...] 800 monumentos 

nacionais, 2175 imóveis com interesse público e 457 imóveis com interesse municipal “ 

(Lopes, 2013, p. 87) 

O aumento exponencial deste tipo de classificações tem como intenção a preservação 

da história e da ligação entre o indivíduo e a cultura onde se insere, permitindo essa 

simbiose esclarecer a identidade referente ao país e ao lugar. 

“la France est le premier pays à avoir apporter une attention forte à son patrimoine au 

nom de l’int r t g n ral. On est pass  d’un patrimoine familial, transmis de g n ration 

en g n ration, à un patrimoine collectif, t moin de l’histoire de la nation.”
39

 (Audrerie, 

1997, p. 15) 

A classificação do património está dependente de estratégias de reativação ou de 

promoção de um determinado lugar, gerando dinâmicas e fornecendo os apoios para 

potenciar o marketing territorial, aliado também à proteção efetiva do património.  

o advento do maquinismo, acompanhado pelos desenvolvimentos consecutivos da 

produção industrial e dos transportes ferroviários, não provocou somente o êxodo rural, 

a reviravolta dos meios de vida tradicional, a formação do proletariado urbano, também 

contribui para a transformação das mentalidades.” Escutemos Thomas Carlyle: «Não   

somente o mundo físico que está agora organizado pela máquina, mas igualmente o 

nosso mundo interior e espiritual […], os nossos modos de pensar e a nossa 

sensibilidade. Os homens também se tornaram mecânicos no seu espírito e no seu 

coração como nas suas mãos» 

Mas não é necessário ficar-se pela constatação polémica de Carlyle. As destruições e 

as reviravoltas dos territórios urbanos e rurais, consecutivos à revolução industrial, não 

deixaram de ser, ao mesmo tempo, traumatizastes e portadores de nostalgia. Têm, com 

efeito, induzido uma tomada de consciência reaccional que é, sem dúvida, a causa 

determinante - mas não é a única - sob o impulso do qual os países europeus 

institucionalizaram a conservação física real das «antiguidades» promovidas, desde 

logo a «monumentos históricos». (Choay, 2011, p. 27) 

As questões relacionadas com a prevenção e preservação dos monumentos 

adquiriram maior impacto com a publicação da Carta de Veneza. Esta carta marca um 

novo rumo na contextualização e delimitação das definições, reforçadas com os 

problemas que esta cidade atravessava na década de 60.  

                                                        
38

 (Lopes, 2013, p. 87) Quadro 2. Evolução do número de classificações de bens imóveis, desde o inicio 
do século XX até 2011 
39

 A França é o primeiro país que concentrou as atenções para o seu património em nome do interesse da 
comunidade. Passamos de um património de família, transmitido de geração em geração, a um património 
colectivo, testemunhando a história de uma nação. (Tradução Nossa, 2015) 
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Ilustração 27 - Projeto em torno da discussão de Veneza como Monumento Histórico. (UNESCO, 2011, p. 1) 

Em 1962 a UNESCO aprovou a Recomendação sobre a salvaguarda da beleza e do 

caráter das paisagens e sítios, abordando um âmbito que também havia sido objeto de 

reflexão e debate no anos cinquenta e que se vai cruzando com a noção de conjunto 

histórico, enquanto elemento portador de valor cultural. As paisagens são consideradas 

como produto da nature a ou “(...) obra do homem  ue apresente um interesse cultural 

e estético (Lopes, 2013, p. 54) 

Esta cidade património é ameaçada pela constante subida das águas do mar 40 

provocado pelo fenómeno, ocorrido durante o Outono, apelidado de acqua alta. Esta 

ocorrência, a subida do nível das águas, inundando por completo a cidade que é 

visitada por milhares de turistas durante o dia, tornou visível um conjunto de questões 

de âmbito cultural relacionadas com a necessidade da sua preservação, [ilustração 

27] ganhando importância o projeto, de grandes dimensões, planeado para as 

entradas da lagoa de Veneza, denominado MOSE41. 

A dimensão do projeto coloca em causa o valor dado aos conjuntos classificados e às 

discussões em torno da utilização destes. Num dos relatórios discutidos chega-se a 

afirmar  ue “Venice’s major monuments should be dismantled, stone by stone, and 

                                                        
40
“One of the key impacts of climate change identified for Venice and its Lagoon, as well as for the Adriatic 

Sea at large, is a dramatic increase of the sea level within the current century.” (Umgiesser, 2011, p. 6) 
Um dos elementos chave das alterações climáticas para a lagos de Veneza, como para uma gande 
extensão do Mar Adriático, é o aumento dramático do nível da água dentro deste século. (Tradução 
Nossa, 2015) 
41
“In order to avoid potential disasters caused by “high water”, the Italian authorities have authorized the 

construction of an underwater barrier system, referred to as the MOSE Project.” (Umgiesser, 2011, p. 7) 
Com o intuito de evitar potenciais desastres causados pelo aumento do nível das águas, as autoridades 
italianas autorizaram a construção de um sistema de barreiras submersas, apelidado de projeto MOSE. 
(Tradução Nossa, 2015) 
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reassembled in Las Vegas, where real money can be made from them.” (Glass, 2010), 

induzindo-se uma perspetiva que aponta para a objectivação do conjunto como museu. 

A museificação de que Veneza foi objeto, e consequente consumação, evidenciam a 

dimensão cultural subjacente aos processos de classificação: 

The term culture often seems to imply an orientation towards ‘higher’ forms of culture, 

presupposing intellectual involvement and connoisseurship. It tends to conceal that culture is a 

whole way of life encompassing many different forms of collective activity and tradition. Therefore, 

restoring Venice also means preserving Venetian everyday culture. This insight relates to a key-

question: for whom is Venice restored? 
42

 (UNESCO, 2011, p. 8) 

 
 

Ilustração 28 - Veneza e a consumação cultural aliada à musealização. (Ilustração 
Nossa, 2013) 

 
Ilustração 29 - Comparação entre o tempo da 
arquitetura o tempo da sociedade ([adaptado 

de]Açores, 2002, p. 28) 

Questões relacionadas com o tipo e valor do património e a quem se destina, aliadas 

ao estilo de vida contemporânea dos habitantes da cidade de Veneza passa a ser 

discutido pela UNESCO, responsável pela proteção da cidade. Este conjunto foi objeto 

deste tipo de classificação específica, que projetou um tipo de cultura associado ao 

monumento em si [ilustração 28 e 29]. 

O patrim nio, na definição do termo  ue se refere a herança, ou “bens de fam lia” 

(Periberam, 2015) começou a perder a sua autenticidade, tendo em conta que a 

valorização imobiliária consequente da referida classificação impediu muitos habitantes 

locais de resistir ao custo de vida, sendo que as intervenções no património também 

                                                        
42

 O termo cultura frequentemente induz uma percepção de formas de cultura superiores, pressupondo um 
conhecimento e envolvimento cultural. Tende a esconder que cultura reflete-se no modo de vida 
abrangendo diferentes formas de atividades coletivas e tradições. Portanto, restaurar Veneza também 
significa preservar os costumes quotidianos dos Venezianos. Este ponto de vista está relacionado com um 
pergunta fundamental: Para quem é restaurada Veneza? (Tradução Nossa, 2015) 
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atingiram valores elevados43 em virtude do seu estado, como também pela exigência 

de uma preservação que utilizasse métodos tradicionais para restauro.  

A ilha de Veneza assistiu em poucos anos a sua população decair drasticamente de 

260.000 para 60.000 habitantes. Grande parte desta migrando para a costa da Lagoa 

onde o custo de vida se tornou mais acessível, tendo uma representativa parte do 

património ficado entregue aos habitantes com maior capacidade económica: 

Most rich Venetians “(…) live by renting out sections of family palazzi they have owned 

for generations. They don’t lower the rent to reflect lack of demand, because sooner or 

later some rich sucker will come along and pay top dollar for a view of the Lido.
44

(Glass, 

2010) 

Uma das consequências negativas associadas à tradição, ou a uma paisagem 

protegida, como é o caso de Veneza, é a desafeição progressiva por parte dos 

habitantes com o património da cidade, situação idêntica ao que poderá ser uma 

realidade em relação à PCVIP. No caso de Veneza a preservação do património 

carece de apoio financeiro 45  pelo que face ao vasto património abandonado, os 

habitantes começam a perder o interesse na recuperação do mesmo, uma vez que não 

estava abrangido por quaisquer ajudas financeiras ou estratégias que contrariem os 

elevados custos associados. 

Um dos exemplos de um determinado tipo de valor de património associado à cultura, 

interrelacionado com as questões associadas ao futuro da paisagem da Ilha do Pico, 

são os gondoleiros de Veneza, cujo sentido desta atribuição decorre da sua articulação 

com o turismo. É uma atividade inerente ao funcionamento, deslocação nos canais 

desta cidade, estando a perder a respetiva tradição, na vertente que apelava para um 

património, passado de geração em geração. 

Muitos destes gondoleiros perderam a autenticidade da sua função em relação ao 

património com a subida do turismo que comercializou esta tradição, resultando na 

abertura de escolas. Muitos dos estaleiros tradicionais estão abandonados. A utilidade 

                                                        
43

 Others recalled that restoration processes were becoming immensely costly, and that economic and 
financial production was key to the future of Venice (Umgiesser, 2011, p. 7) 
Outros mencionaram que os processos de restauração estavam casa vez mais caros e que a produção 
económica e financeira era a chave do futuro de Veneza. (Tradução Nossa, 2015) 
44 

A maioria dos Venezianos ricos vivem do arrendamento de parte dos seu património de família. Não 
baixam a renda por falta de procura porque mais cedo ou mais tarde virá um rico pagar caro pela vista do 
Lido (Tradução Nossa, 2015) 
45

 “The Ministry of Culture budget for restoring architectural masterpieces has been reduced to about $46 
million this year. Of that, less than $2 million goes to all of the Veneto, of which Venice forms only a part” 
(Glass, 2010) 
O orçamento do Ministro da Cultura para restaurar as principais obras de Arquitetura em Veneza foi 
reduzido para 46$ milhões este ano. Destes 46$ milhões, menos de 2$ milhões vão para Veneto, onde 
Veneza apenas forma uma parte. (Tradução Nossa, 2015) 
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dos gondoleiros foi substituída pelos barcos privados, ou mesmo pelos transportes 

públicos.  

Os bairros habitacionais que ainda resistem na ilha, já não possuem traços ligados a 

este exemplo de património cultural que está a desaparecer, demonstrando uma 

vertente inerente ao principal problema dos mecanismos de classificação patrimonial. A 

classificação de um conjunto associado à preservação de uma imagem introduz o 

habitante local na questão. Já não se justifica gondoleiros, a verdade é que estes 

representarão em última análise o povo associado ao património, o que justifica o 

turismo como mecanismo de preservação económica. “  no entanto, a acção da 

Unesco, com a sua classificação do património mundial, que a comercialização 

patrimonial deve o seu desenvolvimento [...] (Choay, 2011, p. 48) 

O problema das estratégias relacionadas com as classificações propostas pela 

UNESCO, reside na indefinição que muitas destas revelam considerando a população 

local. A partir do momento que existe uma atitude para intervir no património 

construído, a legislação a aplicar passa por balizar o impacto que a intervenção terá 

tendo em conta o património construído. O plano de ordenamento para a PCVIP 

defende, como principio orientador, que os índices de construção são aferidos 

consoante as densidades do património edificado existente. 

As exceções que se verificam na lei poderão ter em conta investimentos relacionados 

com o turismo, potenciado por apoios provenientes de programas de incentivo do 

estado. As questões relacionadas com a arquitetura do lugar e da região caem na 

indefinição de estratégias que ditem o normal desenvolvimento da paisagem. A 

paisagem classificada potencia o investimento relacionado com os serviços 

subjacentes ao turismo fazendo com que a arquitetura construída entre na indefinição 

dos pareceres que as entidades que aprovam os projetos financeiros considerem 

relevante ou não. 

A gestão de uma paisagem tendo em consideração os fluxos turísticos que poderão 

surgir, não deve justificar o surgimento de legislação a empreendimentos fora de 

escala. Veneza tornou-se um exemplo em que a saturação de turistas provoca uma 

atrofia no espaço público em contraste com o privado. A identidade destes deixa de 

estar relacionada, uma vez que numa rua em que estão dez habitantes de Veneza 

incluem simultaneamente outros trinta que são turistas. O que levanta a questão acima 

citada, para quem é realizada a restauração de Veneza? 
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Na relação que se pretende estabelecer entre os problemas que Veneza vive nos dias 

de hoje e a PCVIP, procura-se demonstrar de que modo a carga patrimonial que o 

conjunto histórico reflete na paisagem poderá implicar na vida dos habitantes locais, 

sendo Veneza o primeiro conjunto a desenvolver uma atenção especial em relação à 

sua importância como monumento. 

A continuação destas noções de preservação do património baseadas na ideia que 

“Da ui a de  ou vinte anos, os postais deste local devem ser os mais belos de 

Paris.”(Choay, 2011, p. 27) acabam por influenciar as políticas das instituições 

governamentais, de modo a que decisões como o MOSE sejam tomadas tendo em 

conta a importância que o património adquire na vida social e cultural das respetivas 

populações. 

With an endless number of challenges ahead, Venice risks to become just an open air 

museum and will always be a ‘work in progress’, Can restoration plans help Venice to 

regain its cultural and social role and support its social revitalization and long term 

cohesion? Would it be possible to connect the safeguarding of its tangible heritage to 

the revitalization of its social and human fabric? How should we reconcile preservation 

with the modern use of buildings and with economic development? What mechanisms of 

good governance and collaboration between the public and private sectors would help 

make sure that there is enough regular, long term funding for the conservation and 

restoration of the city?
46

 (UNESCO, 2011, p. 8) 

A partir do momento que Veneza foi classificada e o turismo de massas aumentou, os 

habitantes migraram para a periferia, conduziu este fenómeno à venda de muitas 

propriedades e a uma consequente valorização imobiliária. O turismo assume um 

papel fulcral no sustento e motor da exploração do vasto património que ficou 

abandonado. O preço dos imóveis subiu, os jovens desaparecem uma vez que a oferta 

de emprego se centra, basicamente, no turismo e mesmo as técnicas e 

regulamentações exigidas pela UNESCO afastam possíveis investidores relativamente 

à promoção de habitação para a classe média. 

O centro e a imagem construída da cidade de Veneza adquire a função de um museu a 

céu aberto, povoado diariamente por milhares de turistas. 

Participants unanimously agreed that Venice was in great need of good legislation, 

governance and administration, to effectively and sustainably manage the restoration of 

its cultural heritage. Several speakers underlined the insufficient strategic thinking, 

                                                        
46

 Com um número de desafios à frente sem fim, Veneza arrisca tornar-se num museu a céu aberto e será 
sempre um trabalho em progresso. Poderão os planos de restauração ajudar Veneza a reativar o seu 
papel social e cultural? Será possível conciliar a preservação do seu património com a revitalização do seu 
tecido social? Como podemos reconciliar a preservação com as exigências contemporâneas e o 
desenvolvimento económico? Que mecanismos a boa governação e colaboração entre os sectores 
públicos e privado ajudaria a definir um financiamento longe para a conservação e restauração da cidade? 
(Tradução Nossa, 2015) 
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planning and leadership. In addition, there appears to be a severe lack of dialogue 

between policymakers and local community, where the latter should be more involved in 

the relevant decision-making processes. On the contrary, government agencies often 

favor grand infrastructural projects, such as the MOSE, the Quadrante di Tessera or the 

subway under the lagoon, instead of focusing on the people’s present needs and 

preserving the historic, artistic, and architectural heritage that needs attention now.
47

 

(UNESCO, 2011, p. 10)  

A identificação de uma cultura cuja identidade está associada a uma imagem é 

construída em torno dos valores da memória, a qual poderá estar relacionada com a 

nostalgia que perdurou perante a evolução social da população. A cultura que se 

demarca no património construído, remonta à identificação e consequente mitificação 

deste como objeto, neste caso uma paisagem, noutro tempo representou a vida ou a 

identidade de um território que, produzindo um produto apreciado à escala global, 

ganhou projeção, sendo referenciado assim para orgulho da população que ainda vive 

parte do património e da cultura que mesmo evoluindo ainda a reflete. 

O património, memória, identidade e imagem ficam mitificados com a paisagem, e por 

muito que a evolução desta o tenho deteriorado, a nostalgia com que este passa a ser 

mitigado, quer pela literatura ou pela investigação, implica uma identificação que 

adquire um foco específico e singular. 

Tomando como premissa  ue “A invenção da paisagem  , sobretudo, a invenção de 

uma cultura. Os valores que o «pensar paisagem ao registo existencial, emotivo, da 

presença imanente.” (Cauquelin, 2013, p. 21), evidencia a influência que estas 

temáticas poderão ter na arquitetura local existente, ampliando a escala de relação 

espacial do projeto à escala pública e de contexto que esta exige.  

A evolução da noção de conjunto arquitectónico definida nas diversas Cartas sobre os 

conjuntos, (Veneza e Atenas), a perspectiva que a escala do território influencia a 

arquitetura segundo premissas de um bem maior aparece como justificação desse 

mesmo bem representar toda uma população em detrimento de um proprietário. 

Le parcimonie apparaît comme un bien reçu et à transmettre, dont la propri t  n’est pas 

e clusive d’une famille, mais intéresse tout le groupe social. Il matérialise en quelque 

                                                        
47

 Os participantes acordaram anonimamente que Veneza necessita urgentemente de legislação, 
governação e administração, para eficazmente e sustentavelmente gerir a restauração do seu património 
cultural. Vários participantes sublinharam a falta de pensamento estratégico, planeamento e liderança. 
Além do mais, aparentemente parece haver uma lacuna no diálogo entre políticos e comunidade local, 
onde a última deve estar mais envolvida nos processos de decisão. Contrariamente, as entidades 
governamentais regularmente favorecem grandes projetos de infraestruturas, tais como o MOSE, o 
Quadrante di Tessera ou o metro sob a Lagoa, em vez de se focarem nas necessidades presentes das 
pessoas e preservação do património histórico, artístico e arquitectónico que precisa de uma atenção 
urgente. (Tradução Nossa, 2015) 
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sorte un pass  à sauvegarder pour le pr sent et l’avenir. On comprend alors les limites 

impos es à la propri t  priv e au nom de l’int r t g n ral. 
48

(Choay, 2008, p. 22) 

Como resultado, a carta de Atenas, documento elaborado a partir das primeiras 

conferências dos CIAM, considera os monumentos como hipóteses que conferiam 

qualidades à cidade atual, destacando-se do urbanismo praticado. 

Os arquitetos modernistas valorizam o monumento, mas desprezam a sua relação com 

o contexto existente. Ao não reconhecerem as relações que os monumentos 

estabelecem com a envolvente, aceitam o seu isolamento com novos argumentos 

funcionalistas e higienistas. (Lopes, 2013, p. 47) 

A grande expressão urbanística refletida pela arquitetura moderna que se seguiu aos 

CIAM começou a retirar alguma relação com o património ao que à cultura respeita. As 

memórias do lugar ganham relevo com a especificidade do património a que está 

associado. A própria arquitetura moderna começa a dialogar com o lugar, de modo a 

garantir as especificidades de cada região ou país numa identificação do individuo e da 

sua cultura.  

Perante o património edificado em análise, torna-se necessário realçar a importância 

da componente cultural. A intervenção neste património requer um especial cuidado 

por ser uma atividade ainda existente. Tendo em conta que a cultura da vinha evoluiu, 

o problema do património levantado e da sua relação com a atividade vitivinícola está 

na relação perdida entre esta e o património edificado que resultou da sua atividade 

antiga. 

A cultura da vinha, profundamente enraizada marcada nas gentes da Ilha do Pico, 

ainda se manifesta nas gerações mais velhas. Este processo cultural adaptou-se em 

harmonia e dependência da produção e dos processos de aculturação, sendo notável 

a sua influência nas memórias do lugar, presente até nos mais jovens que associam o 

espólio arquitetura da vinha a um tempo, mesmo sabendo que hoje já não é esse o 

tempo vivido, transmitido pelas diversas gerações que tendem a invocar a nostalgia do 

património.49 

                                                        
48

 O património aparece como um bem que se recebe e transmite. Do qual a propriedade não é exclusiva 
de uma família, mas interessa a todo um grupo social, Ele materializa de alguma forma um passado a 
guardar tendo em vista o presente e o futuro. Compreende-se então os limites impostos à propriedade 
privada em nome do interesse geral. (Tradução Nossa, 2015) 
49

 “Face ao fantasma da ruptura e da desordem provocado pela aus ncia de valores simb licos e de 
identificação, a sociedade reclama, numa explosão de nostalgia, a recuperação do passado. E no contexto 
desta corrente social nostálgica, o património surge como uma forma de recuperação especialmente 
eficaz. Através do património o indivíduo sequestra um pedaço de passado, sob a forma de tótems 
pessoais, em relação aos quais percebe uma vinculação directa. (Rodrigues, 2013, p. 132) 
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Ilustração 30 - Análise SWOT do Património edificado (Açores, 2004, p. 140) 

Nos documentos que fundamentam a Candidatura a Património Mundial (Açores, 

2004), nomeadamente na análise SWOT ao património edificado [ilustração 30], é 

verificável a identificação de um património ligado à cultura da vinha, e 

simultaneamente a sua falta de visibilidade. A cultura da vinha, de certa forma, 

persistiu e evoluiu com a sistemática adaptação das populações ao longo dos tempos. 

A procura de reativar a imagem do património abandonado conduziu a presente 

investigação para os temas subjacentes à arquitetura da PCVIP.  

A identificação de uma ideia matriz que caracterize uma paisagem que em tempos 

existiu, poderá entrar em confronto relativamente à racionalização e reorganização de 

novas formas de utilização deste território. A pretensão de estabelecer a 

caracterização e identificação de uma determinada paisagem e cultura, por um 

conjunto de indivíduos que se apoiam nas histórias, vivências, memórias que 

enaltecem o património do passado pode ser deturpada pela sua idealização feita 

partindo-se apenas de suposições. “Searching for places of identity that may have 

survived the destructive power of rationalization is an epistemological trap. It entails a 

nostalgic ideali ation of a past that never actually e isted.”50  (Umbach e Huppauf, 

2005, p. 2) 

Nesta pesquisa colocam-se como questões nucleares e interrelacionadas o saber 

como surgiu este património e de que modo a cultura que integra a paisagem estudada 

foi sendo construída de maneira a ser possível enquadrar a imagem que se pretende 

recuperada. Uma outra questão prende-se com a procura de esclarecer como se 

revela identidade da população local que, mesmo podendo não ser o caso, é relevante 

                                                        
50

 Procurar lugares cuja identidade tenha sobrevivido ao poder destrutivo da racionalização é uma 
armadilha epistemológica. Insere uma ideia nostálgica de um passado que poderá nunca ter existido. 
(Tradução Nossa, 2015) 
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a sua vivência e configuração dos objetos arquitetonicamente afectos às suas 

atividades e às condicionantes autóctones. 

Neste último ponto a reciclagem da adega torna-se ainda mais interessante, uma vez 

que esta deriva de uma vontade de romper com as tradições, acontecendo pela 

adaptação evolutiva da população, com a modernização da maquinaria e ferramentas 

de produção. Apesar desta circunstância existem certos casos em que, não deixando 

de se observar as antigas ainda presentes, preservou-se um modo de vida ou um 

tempo não muito longínquo. 

é hoje pacifico que a coexistência patrimonial com situações concretas de alteração das 

estruturas culturais e das práticas sociais arraste consigo, necessariamente, a 

pluralidade da natureza dos bens designados como património. Aceitação que ficou 

muito a dever, podemos dizê-lo, ao modo como o discurso político, os media e a 

massificação do turismo cultural vulgarizaram o conceito de património no nosso 

quotidiano. (Choay, 2005) 

A interpretação de uma determinada paisagem cultural com o apelo à memória de uma 

imagem [ilustração 31] coloca questões na atualização do património construído. Este 

poderá entrar numa situação de “Museificação, disneylandi ação, pastiches são os 

sinais de uma esterilização progressiva, de uma incapacidade para construir uma 

alternativa a uma universo tecnici ado e monoss mico.” (Choay, 2011, p. 49) 

 
Ilustração 31- Cenografia envolvente associada à cultura da vinha da Ilha do Pico (Açores, 2008, p. 38) 

O património edificado abandonado ao longo dos anos adquire valor com a 

classificação da vinha da Ilha do Pico em Património da Humanidade. A sua 

reutilização é neste momento um desafio para arquitetos, cujos projetos tem que 
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cumprir o estipulado pela regulamentação em vigor, respeitando determinadas regras 

gerais e específicas na reconfiguração inerente à resposta do projetual. 

O valor das paisagens e dos sítios que se pretendem conservar decorre da interação do 

homem com o seu meio. É uma valor essencialmente cultural e estético que exige 

medidas concretas como “[...] o controlo de eventuais loteamentos e a observação de 

determinadas prescrições gerais de caráter estético tendo em conta a utilização dos 

materiais, a cor e a altura dos edifícios [...] (Lopes, 2013, p. 55) 

O levantamento das características comuns ao património identificado através dos 

elementos observáveis a muitos dos edifícios abandonados fundamenta a legislação 

definida, o que dita uma proteção inicial perante a vontade de construir na paisagem 

classificada. A manutenção deste património segundo uma imagem imposta é perigosa 

pois, a partir do momento que esta entra em vigor torna-se necessário “[...] administra-

lo de tal modo que, não só se deteorize e pereça, mas que também se reabilite, se 

enriqueça, seja conhecido e disfrutado por todos e se converta num elemento de 

desenvolvimento e econ mico e social.” (Silva, 2006, p. 222) 

O diálogo e a consequente resposta perante a evolução cultural do território ao qual as 

classificações se inserem são factores delicados, tornando importante:  

Para que um bem-comum paisagístico material se torne num património público e seja, 

portanto, transmitido às gerações futuras, parece indispensável conhecer, à partida, 

menos aquilo que é para transmitir do que a comunidade ou o grupo que o deseja 

transmitir. É mais fácil os grande viticultores de Bordéus protegerem as suas terras, 

sobretudo com o rótulo da UNESCO, do que conseguir o mesmo para quem cultiva 

legumes. É mais fácil a cidade de Duisburg na Alemanha museificar um alto-forno de 

Ruhr, porque a memória da siderurgia desaparecida ainda está viva. Mas é mais 

delicado para aqueles que querem preservar a biodiversidade ou a identidade das suas 

paisagens quotidianas fazerem-se entender do que para aqueles que fazem valer a 

preservação de empregos ou a segurança colectiva; isto depende sobretudo da relação 

de forças políticas ao nível de cada colectivo territorial. (Donadieu, 2013, p. 79-80) 

A estratégia do controlo público por parte das entidades criadas em torno da 

classificação, deve estabelecer uma relação mais direta com o contexto cultural e a 

sua consequente evolução do que a simples limitação de opções. A importância que se 

atribui a determinados aspetos das classificações poderão tender a uma falsa noção 

estratégica do que será melhor a longo prazo para o normal desenvolvimento de uma 

comunidade e cativação do território em que se inserem. 

Todas estas opções têm um impacto direto na arquitetura e como esta é utilizada para 

potenciar a evolução controlada no território, sendo para tal necessário compreender a 

arquitetura que se associa à paisagem e como esta pode ser pensada tendo em conta 

o bem comum.  
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3. A ARQUITETURA ASSOCIADA À PAISAGEM CULTURAL DA VINHA DA ILHA 

DO PICO 

Na relação entre a paisagem e a cultura existe um impacto refletor que traduz o 

processo de como as características do território exerceram influência no ser humano. 

Este impacto revela-se na influência considerável da arquitetura de um lugar, 

resultando em estruturas que acabam por se sintetizar com a paisagem, seja pela 

dificuldade de acesso a tecnologias de construção ou adaptação à realidade dos 

próprios habitantes no ato de construir. 

O património arquitectónico em estudo, que se consolidou ao longo dos anos com a 

cultura da vinha e ganhou relevo, sofreu alterações no tempo, resultado da evolução 

cultural, acabando por influenciar o modo como a população se apropriou do território, 

resultando em diversas imagens que se dissociam da que em tempos teria o lugar. 

A paisagem que se constrói nas relações entre este património e a cultura a que está 

associado, neste caso da vinha, aumentam a noção do espaço com que o património 

se relaciona, devido sobretudo às relações de função entre a viticultura 51  e a 

vinicultura52. Estas duas estão relacionadas, através do surgimento os currais, para 

proteger e a consolidar melhores condições para o plantio, ou seja, para que a uva 

conseguisse apurar o melhor grau.  

“Neste ambiente de estufa espont nea desidratavam os bagos e concentrava-se a 

doçura que fazia a generosidade da colheita. 

O vinho branco do Pico, nascido em tais condições, era e é um vinho sui-generis, de 

elevada graduação, sabor especial, inconfund vel “bou uet”, cuja estirpe lhe vem das 

torrentes dos vulcões.” (Duarte, 2001, p. 48) 

A viticultura e a vinicultura poderão assim explicar as diferentes tipologias que 

caracterizam a organização deste território. Enquanto que a viticultura traduz a 

organização a uma escala da paisagem, organizando os currais tendo em conta os 

núcleos de produção, é a partir desta que se implantam também os equipamentos 

vinícolas para a posterior produção. 

Numa primeira fase a arquitetura associada à PCVIP revela uma importante relação 

com o que poderá designar paisagem vitícola, sendo esta que caracteriza a vivência do 

património permanente. A sua diferenciação da vinícola é importante uma vez que a 

viticultura envolve uma maior projeção e programação territorial, do que a vinicultura. 

Esta adaptação territorial implicou que a paisagem influencie os costumes dos 

                                                        
51

 entende-se por vinicultura a “preparação do dos vinhos” (Infopédia, 2015a) 
52

 entende-se por viticultura a “Cultura das Vinhas” (Infopédia, 2015b) 
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habitantes, pela constante manutenção das vinhas, para a garantir uma boa colheita, 

leva a que as os trabalhadores fiquem condicionados por esta. 

Toda a estrutura cultural e organizativa do território, as  influências exteriores ao longo 

dos anos, acabam por definir o espírito do lugar, uma atmosfera, um cenário, que 

podem incentivar uma nostalgia na prática contemporânea arquitectónica exigida pelas 

entidades responsáveis pela proteção do património. 

A noção de lugar e a sua especificidade “tem recon uistado um interesse crescente 

nas disciplinas de projeto e começa a ser tema da teoria do design” (Diedrich, 2013, p. 

91)53, adquirindo uma escala maior quando é relatada pelos mais antigos, acabando 

por ser afetada pela evolução cultural. A viticultura e a vinicultura evoluem com a 

população, sendo sempre notória a sua presença, no entanto acabam por adquirir um 

contexto diferente, adaptando-se ao processo como o território foi organizado. 

No presente capítulo pretende-se descrever as diferentes tipologias que a vinha criou, 

e como estas foram reconfigurando ao longo dos tempos a evolução cultural até à 

tipologia que representa uma significante mudança de atitudes, a adega. 

3.1 TIPOLOGIAS 

A recente inventariação associada à PCVIP elaborada pelo governo regional, 

contribuiu para o estudo da arquitetura enquanto património construído nesta 

paisagem. Ao relacionar a paisagem com a sua dimensão cultural, mais propriamente 

o ”[...] carácter socio-cultural especificamente associadas ao período da vindima e que 

se reflectem  uer na gastronomia,  uer nas m sicas e danças folcl ricas.”(Açores, 

2004, p. 30), compõe-se uma imagem que define a identidade associada a esta 

paisagem cultural, articulando-se o património como elo de ligação entre a memória e a 

cultura do sítio. 

A participação dos habitantes locais foi fundamental na avaliação do património e o 

estudo deste consoante o gentílico picoense, ou seja, a evolução cultural da população 

que acabou por ficar registada nas diversas construções do vinho. Esta evolução, no 

que toca à escala de monotorização, traduz-se na discussão em torno da arquitetura 

paisagista, arquitetura vernacular e na questão do domínio público e privado.  

Podemos assim, com base neste conte to, definir uma “DIMENSÃO TELÚRICA” na 

ocupação humana das ilhas – partindo do próprio sentido etimológico da palavra 

                                                        
53

 “Vale a pena chamar a atenção para a teori ação sobre o lugar e especificidade do lugar nas disciplinas 
de planeamento, desenho urbano, arquitetura paisagista, arquitetura e artes, uma vez que tanto revela 
alteraç es como posiç es fortes e persistentes. [...]” (Diedrich, 2013, p. 91) 
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(influência da terra, do solo, sobre o carácter dos seus habitantes) – que atinge mesmo 

o plano poético, mais amplo e diversificado, na expressão das arquiteturas e dos 

urbanismos locais. (Fernandes, 1992, p. 46) 

A Arquitetura como materialização da presença do ser humano no território, é resultado 

do impacto entre a cultura que se instala e a consequente materialização da paisagem 

natural através das funções necessárias à sobrevivência, aproveitando os recursos 

específicos do lugar. A arquitetura acaba por revelar um carácter vernacular, com 

especial destaque nesta zona do território, em virtude da dureza da sua geologia. 

A sua percepção e leitura analítica torna-se difícil em termos de definição de um 

conjunto patrimonial consolidado devido à espontaneidade e ao carácter utilitário da 

sazonalidade de muitas das construções existentes, diretamente relacionas com a 

exploração vitícola das edificações, inseridas na paisagem em estudo auferem. Neste 

ponto é preciso considerar um conjunto de construções que não possuem entre si uma 

uniformidade lógica, mas testemunham, na mesma base, que o seu surgimento 

decorre da necessidade de adaptação a este território. 

Architecture without architects attemps to break down our narrow concepts of the art of 

building by introducing the unfamiliar world of nonpedrigee architecure. It his so little 

known that we don’t even have a name for it. For want of a generic label, we shall call it 

vernacular, anonymus, spontaneous, indigenous, rural, as the case may be. 

Unfortunetely, our view of the total picture of anonymus architecture is distorted  by a 

shortage fo documents, visual and otherwise.
54

 (Fernandes, 1992, p.15) 

Quem viveu do património cultural relacionado com a vinha, tanto os locais como os 

que emigraram para a América do Norte, acabaram por sofrer processos de 

aculturação, adaptando-se a outros tipos de cultura em detrimento das existentes. 

Estes processos verificam-se também ao nível dos conjuntos edificados que 

representam a consolidação das populações ao fixarem-se na ilha. A origem, com a 

natural abertura ao contacto com comunidades exteriores, revela uma outra vertente, a 

cultura baleeira, da cidade da Horta, resultante das trocas necessárias para 

subsistência das populações e a própria comunidade que emigrou. 

A cultura é um todo estruturado. Isto quer dizer no pensamento de Herskovits, que há 

uma configuração geral na cultura. Tal aspecto permite uma análise objectiva do 

sentido funcional de cada um dos elementos, sejam eles quais forem; na cultura 

material: habitação, vestuário, utensílios, técnicas, economia, (Miranda, 1970, p. 31) 

                                                        
54

 Arquitetura sem arquitetos desafia os conceitos básicos na arte de construir, introduzindo conceitos 
básicos de arquitetura espontânea. É uma área desconhecida que não há uma nome corretos para a 
determinar. Genericamente, deve ser apelidada como vernacular, anónima, espontânea, indígena, rural, 
como o caso o determinar. 
Infelizmente, a nossa visão da escala maior da arquitetura anónima é distorcida por um conjunto de 
documentos, visuais ou não. (Tradução Nossa, 2015) 
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A posterior aquisição deste património, bem como o seu parcelamento começa a 

mimetizar os conjuntos edificados, consoante a escala e a utilidade, sendo que a 

adega ganha relevo por ser uma edificação mais pontual na paisagem e rápida de 

construir. O restante património, Solares e os demais apoios “[...] lagares, alambi ues 

e, em muitos casos, acomodação para os jornaleiros que se deslocavam de longe, 

principalmente para as vindimas” (Duarte, 2001, p. 28) com o tempo perderam a 

função original, ou começaram a mudar a sua utilização consoante a necessidade.  

Na paisagem foram visíveis as respetivas consequências, o seu zonamento passou a 

incluir outras culturas, o que ampliou as áreas de cultivo, sendo a pedra utilizada para 

outro tipo de construções, sendo as mais notórias, os Maroiços55. Esta dinâmica de 

alteração da paisagem começa “A partir do s culo XVII, o desenvolvimento da 

viticultura nas ilhas do grupo central altera a fisionomia dos Açores, particularmente, a 

do Pico e a do Faial” (Meneses, 2000b, p. 183) 

No que concerne à necessidade do cultivo, este processo de subsistência das 

populações locais deu início a outro tipo de culturas. O processo construtivo mantém-

se, adaptando-se à escala das exigências morfológicas para a grande produção de 

cereais. Esta realidade desencadeou o quadriculado, principalmente a cotas entre 50 e 

100 metros de altitude, transformando a paisagem mais alta.56 Extensos muros de 

contenção, monumentais maroiços [ilustração 32], deram origem a enormes eixos 

espaciais, que se encontram perdidos no meio da vegetação densa da ilha e 

comprovam uma realidade controversa, a qual hoje é defendida como a génese do 

homem do Pico. 

A introdução de outras culturas agrícolas, como é o caso das árvores de fruto, 

reorganizou a estrutura e zonamento dos terrenos em torno dos conjuntos edificados. 

Em relação à Ilha do Pico, nas áreas em que a produção de vinha persistia, a natureza 

dos solos limitava-se ao cultivo de vinha, pelo que foi necessário proceder a 

                                                        
55

 “«Maroiço» — grande monte de pedras, de forma grosseiramente cónica, piramidal, frequentemente 
escalonada ou com a estrutura de maciço alongado mais ou menos extenso, sendo construído com 
pedras maiores nos paramentos laterais, de aparelho irregular, e no enchimento interno e na parte 
superior convexa com pedra miúda amontoada;“ (Decreto Regulamentar Regional n.o 7/2014/A, 2014) 
56

 O primeiro nicho ecológico encontra-se em áreas junto ao mar (50 metros de altitude). Nesta área os 
solos são compostos por escoadas lávicas (Placas de basalto). Conhecidas por chão lajido. Nestes 
lugares pode produzir-se uva de qualidade elevada, com que se fabricam vinhos considerados dos 
melhores que é possível obter nos Açores. [...]26 Neste nicho ecológico podemos incluir três zonas: Lajido 
da Criação Velha, Ponta da Ilha (Manhenha) e Baía de Canas.  
O segundo nicho inclui áreas de baixa altitude desde do litoral para o interior (100 metros).  
Os solos deste nicho são compostos por pedra basáltica, onde nuns lugares é possível encontrar placas 
de basalto e noutros lugares pedra solta. A este tipo de solo de pedra solta dá-se a designação de chão 
biscoito.  

Este nicho ecológico pode ser visto como o que possui excelentes condições para o cultivo da vinha. Para 
além do cultivo da vinha, este também possui condições favoráveis ao cultivo de figueiras. (Garcia, 2012, 
p. 18) 
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intervenções que tornassem os terrenos aráveis. Quando os terrenos eram adaptáveis, 

surgiam os maroiços, alterando a sua presença física e a paisagem um pouco por toda 

a zona destinada ao vinho.  

“[...] os terrenos caracteri am-se por pela presença de abundantes produtos 

piroclásticos. Este chão de “biscoito” foi aproveitado para cultivar cereais, certamente 

em data anterior ao século XVIII, quando o milho se generalizou no arquipélago. A 

necessidade de limpar as terras para as tornar agricultáveis obrigou à remoção das 

pedras soltas, normalmente de pequena dimensão, que não podendo ser arrumadas 

num sistema de muros, tiveram de ser acumuladas no local.” (Açores, 2001a, p. 27) 

 
Ilustração 32  Exemplo de um dos muitos maroiços resultantes da evolução da paisagem (Açores, 2001a, p. 149) 

O ambiente natural começou a sofrer transformações profundas há aproximadamente 

cinco séculos, quando a Ilha foi povoada. De modo a poderem substituir as populações 

iniciaram um processo de adaptação ao meio, que se traduziu num zonamento 

altitudinal dos usos do solo, de acordo com as aptidões do território.  

O padrão típico de ocupação consiste, imediatamente a seguir ao limite da orla costeira, 

na existência de terrenos cultivados com culturas mediterrâneas, como a vinha e a 

figueira, associados a adegas isoladas ou pequenos núcleos. (Açores, 2004, p. 46) 

As referidas alterações e adaptações da paisagem, atualmente enquadrada como 

cultural, expressa um processo evolutivo, considerando o avanço e recuo entre  

terrenos utilizados para a vinha, consoante a sua forma tradicional e as culturas de 

subsistência que foram sendo introduzidas. A memória associada à PCVIP considera a 

maior escala que esta cultura implicou no território, influenciado a modo de vida da 

população. A sua leitura está relacionada com a percepção no território, dependendo 

destes avanços e recuos  ue acabaram por dei ar “ilhas”, as  uais conseguem 

conduzir a imaginação a reativar memórias deste tipo de paisagem. 

Sobre duas matrizes de currais, referenciadas à cultura da vinha e da figueira enquanto 

complemento, é criada uma paisagem variada tipologicamente, ocasionada pela 

adaptação à topografia, às condições climatéricas e de substrato, demonstrando uma 

enorme capacidade de adaptação ao sítio. (Açores, 2004, p. 17) 

No caso acima referido coexistem duas leituras com significativo peso no estudo deste 

património e na percepção destas memórias: O estudante de arquitetura que investiga 

este fenómeno e o habitante que procura perceber a sua relação enquanto 
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caracterizador de uma identidade. Na relação que estas memórias e a imagem 

propriamente dita estabelecem, a última torna-se fundamental, confirmando ideias ou 

noções transmitidas ao longo dos tempos no contexto familiar, colocando em causa a 

percepção exterior da questão.  

A percepção dos elementos significantes para a memória na PCVIP pode ser 

estratificada através de três tipologias identificadas no seu contexto e nas diferentes 

escalas de interpretação. Unidade-paisagem57, aglomerados de produção58, onde se 

inserem as casas conventuais ou senhoriais e também nos diversos elementos 

isolados59.  

 
Ilustração 33 Tipologias de Construção associadas às escalas do território na Paisagem Cultural da Vinha da Ilha do Pico (Ilustração 
Nossa, 2014) 

O objectivo desta estratificação está relacionado com a necessidade de estudar a 

paisagem cultural consoante a escala. Esta hierarquização demonstra a existência de 

diferentes tipologias caracterizadas pelas formas e também pelos respetivos usos. 

                                                        
57

Por Unidade-Paisagem entende-se o conjunto de todos os elementos culturais e naturais que 
apresentem uma relação entre si, resultado de uma cultura de produção, no caso da paisagem em estudo 
esta foi regulamentada tendo em conta duas Unidades-Paisagem, uma relativa à Costa Norte (Cais do 
Mourato, Cachorro, Lajido, Arcos e Cabrito), e outra respetiva à Costa Oeste (Lajido da Criação Velha), As 
duas têm elementos comuns, mas na sua evolução ouve uma adaptação diferente. 
58

Aglomerados de Produção/N cleos de Produção “Na sua maioria, tratam-se de “adegas”, edif cios  ue 
servem de adega, lagar, e simultaneamente de habitação sazonal no durante o Verão, podendo ser 
compostas por um ou dois pisos. Nos casos em que a adega é simultaneamente habitação, a parte 
habitável é no piso superior, ficando a zona de lagar e adega implantada no rés-do-chão” (Açores, 2004, p. 
73) 
59

Elementos isolados são os vestígios isolados que referenciam a cultura da Paisagem Vitícola da Ilha do 
Pico. Estes consistem em “[...] adegas, alambi ues e arma  ns, casas solarengas, o religioso, casas de 
abrigo, os poços de maré, as rilheiras, rola-pipas e descansadouros, os muros negros.” (Açores, 2004, p. 
40) 
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[Ilustração 33] A investigação realizada em termos tipológicos na paisagem 

classificada tornou possível estabelecer a um conjunto de relações entre a 

configuração matricial da adega e as suas adaptações funcionais, bem como a escala 

a partir da qual as novas dinâmicas socioculturais de desenvolvimento do território 

influenciam (in)diretamente a sua reconfiguração dando origem às mimetizações de 

que a adega foi sendo objeto no tempo. 

Partindo da escala maior, a área classificada engloba no seu todo duas unidades 

paisagem. Numa primeira apro imação,   preciso diferenciar a candidatura feita em “ 

[...] duas grandes zonas – uma ao longo da costa Norte e outra distribuída na costa 

Oeste – demonstra as primeiras grandes diferenças que contribuíram para a 

especiali ação das culturas e a sua e pressão em termos de paisagem” (Açores, 2004, 

p. 48) representando dois modelos de evolução do território nos quais são abordadas 

questões que refletem o património existente. 

Estas relações, ao nível das diversas escalas de ordenamento do território, permitem 

elencar relacionar a influência dos diversos elementos isolados e o modo como estes 

interagem com o contexto mais geral, fundamental para a delimitação das áreas 

representativas dos diversos processos de aculturação, os quais encontram-se 

refletidos na tipologia da adega e consequente evolução temporal.  

A cultura da vinha, na ilha do Pico, marcou, de forma muito significativa, a paisagem. 

Os muros negros e geom tricos dos “currais” (pe uenas divis es dos terrenos) e as 

típicas adegas picoenses são exemplos fundamentais para a compreensão das 

vivências da ilha nos séculos passados. O basalto é o material de construção mais 

utilizado neste período, tornando ainda mais negra a ilha [...] (Pereira e Luis 2004, p. 

25) 

As unidades-paisagem tornam-se ferramentas fundamentais para reconhecer e 

identificar a organização do território que moldou a paisagem segundo uma cultura 

específica, provocando a sua estruturação generalizada decorrente do método de 

produção.  

A paisagem expressa a adaptação ao ambiente natural, durante cerca de cinco séculos, 

por parte dos seus habitantes. Para tal foi efectuada uma ocupação territorial que se 

estratifica em relação a diferentes cotas de altitude, adaptando as diferentes culturas e 

atividades afins às aptidões naturais do solo. (Canelas, 2009, p. 153) 

Como é possível observar na [ilustração 34 e 35], estas caracterizam-se pelo campo 

visual extenso, morfologia e relevo consoante a paisagem original, definindo duas 

unidades-paisagem associadas à cultura da vinha, que nas suas manifestações 

materiais concentram todas as tipologias que estruturam a paisagem associada ao 
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cultivo. Estas formam “ [...] uma paisagem com características únicas, onde ao 

rendilhado de muros de pedra negra que definem os currais, se associam a solares, as 

adegas, as ermidas e os pe uenos portos.” (Açores, 2004, p. 73) 

 
Ilustração 34 - Unidade-paisagística (66) construída do Lajido 
da Criação Velha (Açores, 2001, p.136) 

 
Ilustração 35 - Unidade-paisagística (66) construída do Lajido da 
Criação Velha (Açores, 2001, p.136) 

Consequência da amplitude espacial que o cultivo das vinhas oferece é possível 

observar, em toda a sua extensão, as dinâmicas deste tipo de cultivo, a relação entre 

os diversos elementos de produção e todo o conjunto resultante de um modo de vida, o 

que indica que “ A intervenção à escala do ordenamento do território é assim, tal como 

no projeto de menor dimensão, de carácter eminentemente cultural, mas requer maior 

experiência e está mais fortemente relacionada com o sítio, a comunidade, a região e o 

pa s.” (Magalhães, 2001, p. 62) quer pelos métodos gerais que no início estabeleceram 

as estruturas de povoamento, quer pela forma como estes foram influenciados mais 

especificamente tendo em conta a posterior adaptação dos métodos à especificidade 

do território. 

A arquitetura vernacular60 ganha destaque pela sua componente mais espontânea, 

sendo possível atribuir uma lógica de organização e um modelo de modo a perceber 

outras unidades-paisagem completamente abandonadas. Segundo Harwell Hamilton 

                                                        
60

 The term “vernacular architecture” is often used to refer to buildings, or rather, extended physical 
environments that are distant in time or space - places unfamiliar to modern societies. Distance allows 
these environments to be invested with idealized social commitments. This unification of idealized space 
and society can then be employed in a criti ue of modern societies. (…) even the most noted of modern 
architects have been known to draw upon the vernacular need not be a matter of nostalgia or of regressive 
social constructions. The vernacular need not be the enemy of modern.” (Anderson, 2005, p. 157) 
O termo “ar uitetura vernacular”   fre uentemente usado para referenciar edif cios, ou melhor, ambientes 
fisicamente extensos que são distantes num tempo ou espaço não familiar para a sociedade moderna. A 
distância permite que sejam investidos nestes ambientes com ideais compromissos sociais. Esta 
unificação de uma sociedade e de um espaço idealizado podem ser utilizadas para criticar a sociedade 
moderna. (...) Até os mais notáveis arquitetos modernos ficaram conhecidos por recorrer ao vernacular 
não por uma busca de nostalgia ou construções sociais repressivas. A necessidade do vernacular não é 
inimiga do moderno (Tradução Nossa, 2015) 
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Harris (2007, p. 56) “[...] Often we discover that what at first seems to be regional is 

after all only the remains of what was once  uite general”.61  

A noção acima enunciada adequa-se ao estudo da PCVIP, uma vez que a sua 

classificação teve em consideração os vestígios que outrora foram parte desta, 

formando outras unidades paisagem com as mesmas dinâmicas. Na [Ilustração 36 e 

37] é notável o crescimento da vila da Madalena, outrora o centro da atividade na zona 

denominada de fronteira, que descaracterizou a paisagem. A evolução do tecido 

urbano implicou a que certos edifícios, possivelmente com características associadas 

ao vinho, em contexto urbano tenham desaparecido.  

 
Ilustração 36 - Unidade Paisagem caracterizante do lugar da 
Areia Larga, 1880 (Ferreira, 2005) 

 
Ilustração 37 - Unidade Paisagem caracterizante do lugar da Areia 
Larga, 2012 (Açores, 2012b) 

Os mecanismos e processos da evolução, que caracteriza os antecedentes de ambas 

as unidades-paisagem hoje classificadas como Património da Humanidade, podem ser 

generalizadas a toda a paisagem, representando também os fundamentos que 

conduziram à sua proteção. Esta resulta do crescente abandono do cultivo, associado 

à passagem da população para outros sectores económicos e também devido à 

implementação de outras culturas de subsistência. 

No caso concreto da costa Oeste, associado ao crescimento da vila da Madalena, 

observa-se uma desconstrução da paisagem que, de certa forma, dizimou qualquer 

adaptação funcional, provocando o abandono de grande parte dos aglomerados rurais, 

enquanto que na costa Norte, é possível verificar uma mutação na respetiva paisagem, 

dinamizada pela reconfiguração funcional e adaptação da tipologia da adega. 

                                                        
61

 Com frequência descobre-se que aquilo que é regional acaba por ser os restos do que que em tempos 
era geral. (Tradução Nossa, 2015) 
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Ilustração 38 - Lugar do Pocinho, Data Desconhecida (Porto, 2012) 

 
Ilustração 39 – Lugar do Pocinho atualmente (Açores, 2012a) 

O lugar do Pocinho [ilustração 38 e 39], embora situado na costa Oeste, é um 

exemplo do que aconteceu na costa Norte em relação aos aglomerados rurais. As 

sucessivas transformações implicaram o crescimento da vegetação decorrente do 

abandono progressivo das vinhas, conduzindo a uma completa adaptação dos edifícios 

ao contexto atual. No Pocinho é hoje observável o desaparecimento de grande parte 

das construções, a adaptação do seu porto a uma zona balnear e a conversão das 

poucas construções que restam em projetos de turismo rural. 

No contexto dos Açores estão definidas como exemplo duas unidades resultantes da 

classificação como Património Mundial da Humanidade, o Lajido da Criação Velha 

[ilustração 40] e o Lajido de Santa Luzia [ilustração 41]. Ambas possuem todos os 

elementos característicos, embora com organizações diferentes em consequência das 

escalas estabelecidas e processos evolutivos subjacentes. 

No Lajido de Santa Luzia é possível caracterizar unidade paisagística que estruturou a 

costa da zona classificada, estando a organização condicionada por uma lógica 

assente na sazonalidade da freguesia em que está implantada. Na zona Oeste, da 

mesma verifica-se que as vinhas, com carácter mais privado no que respeita à 

propriedade, manifestam a dispersão dos elementos característicos, estando estes 

associados geralmente a um único produtor. 

Na costa Norte, os núcleos são constituídos por um número razoável de construções 

com uma estruturação urbana forte, como é a situação do Cachorro ou do Lajido de 

Santa Luzia. Na zona Oeste mais declivosa, com faixa costeira mais estreita e, em 

geral, com menor facilidade de acesso ao mar, os núcleos apresentam-se como 

conjuntos dispersos de adegas  (Açores, 2004, p. 50) 
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Ilustração 40 – Desenho esquemático de organização da costa Oeste, em que há uma maior proximidade dos conjuntos edificados 
(Ilustração Nossa, 2014) 

As freguesias organizam-se a partir da costa fixando-se nas cotas altas, em 

consequência do aumento do cultivo e da procura de outras culturas, principalmente de 

subsistência. Podem ser encontrados diversos elementos constituintes da unidade 

paisagem característica da PCVIP, embora mais dispersos, mantendo-se em grande 

parte fiéis aos originais. A sua organização está dependente das relações com o porto 

mais próximo e as ligações a outros aglomerados populacionais, normalmente 

definidos ao longo da costa. 

Part of the site is an actively-farmed viticulture area immediately south of the island’s 

main town, Madalena; to the north the area was formerly used for growing vines and figs 

but has since been largely abandoned and is now extensively covered by vegetation, 

mainly clumps of heather as much as several metres high.(ICOMOS, 2004, p. 21)
62

 

No que se refere à costa Norte [ilustração 41], o sistema organizativo muda devido ao 

revelo do território e correspondente adaptação das culturas à topografia. Nesta zona 

do território, os aglomerados giram em volta dos núcleos de produção, a edificação 

ganha expressão, traduzindo-se em diversos aglomerados rurais resultantes das 

dinâmicas de povoamento associadas ao cultivo da vinha. 
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 Parte do lugar é uma área ainda cultivada imediatamente a sul da principal vila, Madalena; para Norte a 
área foi previamente utilizada para crescer vinhas e figos mas tem sido largamente abandonada e agora 
está extensivamente coberta por vegetação alta, ou por aglomerados de urze. (Tradução Nossa, 2015) 
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Ilustração 41 - Ilustração paisagem costa Norte, a norte da Madalena, onde se formaram aglomerados costeiros (Ilustração Nossa, 

2013) 

O padrão de ocupação consiste, imediatamente a seguir ao limite da orla costeira, na 

existência de terrenos cultivados com culturas mediterrânicas, como a vinha e a 

figueira, associados a adegas isoladas ou pequenos núcleos. A cotas ligeiramente 

superiores surgem os povoados de maior dimensão, dispersos por toda a ilha mais ou 

menos paralelos à linha da costa. Em redor destes é usual encontrar-se um mosaico de 

agricultura, com milho, batata e hortícolas. (Açores, 2004, p. 46) 

Estes aglomerados rurais demonstram, claramente, a evolução da paisagem tendo em 

consideração os respetivos factores antrópicos 63 . A organização das próprias 

freguesias fazia-se à cota dos 100 metros, para que os campos de lava fizessem o seu 

trabalho. O homem só se deslocava até às pequenas aldeias junto aos portos, estas 

também compostas por unidades de produção, para a época das vindimas (Agosto, 

Setembro até Outubro). Estas circunstâncias demarcam a arquitetura das duas partes 

culturais da ilha.  

Além do ordenamento do território propriamente dito, a cultura da vinha marca a 

paisagem na sua dimensão estética. 

Nas zonas baleeiras as casas, maioritariamente nobres, revelam um carácter urbano. 

Estas habitações correspondem a povoados fixos, sendo na execução destas 

utilizados rebocos, cores mais experimentais e importadas, imagem e configuração que 
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 “Relativo ao ser Humano ou à sua ação. Que resulta de ação humana (e : modificaç es antr picas, 
processos antr picos)” (Priberam, 2016) 



A adaptação funcional da adega na evolução cultural da paisagem vitícola da Ilha do Pico 

João Xavier Ávila    89 

se altera completamente na zona vinhateira. Nesta situação os aglomerados existentes 

exprimem um carácter mais utilitário, baseados em processos construtivos associados 

aos currais. 

Apenas os grandes senhores do Faial, habitando em solares ou em casas conventuais, 

aplicam materiais mais caros ou que exigem um transporte e aplicação específica, a 

restante edificação é construída com os matérias locais, pelo que a arquitetura insere-

se camuflada no áspero basalto que demarca toda a paisagem, uma vez que a baixa 

altura dos currais confere a amplitude do espaço e reforça a topografia.  

Será neste aspecto que, possivelmente, persiste o problema do património da vinha. 

Enquanto que a arquitetura baleeira demarca subtilmente o lugar e a arquitetura 

relacionada com este, em que o património construído adapta-se às evoluções 

construtivas, não sendo uma arquitetura que se tenha manifestado em construções de 

raiz, no caso do património vitícola a sua substância evidencia principalmente a cultura 

do povo materializada à escala da própria paisagem. Esta arquitetura era construída 

exatamente consoante as características topográficas e morfológicas do lugar, com 

“pedra sobre pedra”, pelo que, todos estes conjuntos demarcam a sua população64 

dando prova este património numa ilha com tão reduzido número de habitantes.  

Nos Açores, é sobretudo a ilha do Pico e ainda mais o concelho da Madalena que 

melhor acentuam a fisionomia da diversidade. De facto, o carácter paisagem, 

indelevelmente marcado por um vulcanismo mais recente, motiva a discrepância das 

vivências, inequivocamente traduzida na distinção das actividades. (Açores, 2001a, p. 

14) 

A leitura arquitectónica dos equipamentos vitícolas implica uma aproximação à escala 

dos aglomerados rurais com o objetivo de compreender a escala intermédia entre a 

adega e os núcleos de produção. Os solares estão na origem da PCVIP em relação à 

escala dos latifúndios, terrenos com uma maior dimensão. Os aglomerados rurais são 

impulsionados pelo parcelamento destas propriedades. 

Quando o parcelamento não acontece, estes ainda representam as relações com a 

escala maior, encontrando-se na sua maioria abandonados, neste contexto ainda são 

observáveis a área de produção afeta. 

Na estratificação da paisagem, depois da unidade-paisagem, verifica-se a existência 

de uma escala intermédia entre esta, considerada na adega, e que corresponde ao 
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 “A actividade da vinicultura e os respectivos proventos dominaram todas a vertentes e 
condicionamentos de vida de uma comunidade inteira, desde a ambiência física à maneira de estar, com 
marcas na índole do povo e sua compostura, nos hábitos, no vestuário e até na expressão, gerando como 
que um substrato cultura próprio” (Duarte, 2002, p. 65) 
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âmbito geral da PCVIP. Os aglomerados rurais que surgiram com a exploração vitícola, 

resultam de uma extensa área ocupada pelos terrenos de cultivo, o que deu origem a 

uma fixação das povoações em terrenos mais altos, simplificando os processos de 

produção e conseguinte exportação. Surgiram, de forma espontânea, junto de zonas 

mais fáceis a improvisação de rola-pipas e pequenos portos e de vários aglomerados 

de produção, que constituem todos os elementos caracterizantes da PCVIP.  

Nestes aglomerados é ainda possível identificar a organização estabelecida entre os 

principais edifícios de produção, o alambique, o lagar, acompanhados de edifícios 

senhoriais e solares, a ermida, completado por diversas adegas à volta. A relação do 

solar com a paisagem poderá ser equivalente à dos aglomerados rurais, ou seja, existe 

uma área afeta ao cultivo com relações com a produção, que vão desde a organização 

dos currais até ao parcelamento dos terrenos que definem quer o solar, quer o núcleo 

do aglomerado como ponto central da organi ação da paisagem: “Na área proposta as 

construções naturalmente relacionam-se com a actividade vinhateira, sendo possível 

encontrar edificações que se sobressaem na paisagem, pela sua dimensão e pelo seu 

enquadramento paisagístico – as casas solarengas – “ (Açores, 2004, p. 77) 

É também possível constatar as diferenças entre os aglomerados supracitados de 

carácter mais privado [ilustração 42] e os de carácter mais público [ilustração 43]. Os 

primeiros associam-se aos núcleos de produção dos referidos aglomerados, utilizando 

os diversos elementos, e os segundos fecham-se, possuindo esses mesmos 

equipamentos inseridos nos próprios edifícios. 

 
Ilustração 42 - Núcleo do Lajido de Santa Luzia, solar associado ao 
aglomerado (Duarte, 2001, p. 145) 

 
Ilustração 43 - Casa conventual dos Franciscanos (Açores, 
2001a, p.88 ) 

Ambas as tipologias, tanto o núcleo de produção como o solar, são responsáveis pela 

caracterização de parte da paisagem, e estão associados a um só proprietário. Este 

facto conduz à constatação que a não existência de aglomerados, nas zonas de cultivo 

próximas da Madalena incluindo a unidade-paisagem da costa Oeste, é 

complementada pela existência de um maior número de solares conventuais ou 
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senhoriais, comprovando o impacto na paisagem consoante a escala dos dois tipos de 

equipamentos vitícolas. 

Na costa Norte da ilha é ainda hoje constatável a existência de todos estes 

aglomerados em boas condições, embora já muito transformados com o tempo, sendo 

possível encontrar um a cada quilómetro, unidos entre si e com as povoações mais 

altas correspondentes. Este tipo de relação lógica entre o litoral e a zona alta forma um 

traçado estruturante da paisagem articulando a vinha no meio.  

É possível verificar este tipo de relações na parte principal do património que subsiste, 

o Lajido da Criação Velha [ilustração 44] Esta zona que contém a maior concentração 

da parte de cultivo ainda ativo, aquando da classificação, destaca-se pela proximidade 

com a freguesia, onde a população persiste durante todo o ano.  

Estas relações são responsáveis pelo traçado ortogonal que foi aparecendo nas 

vinhas, quer por canadas já existentes quer por divisão de terrenos. A proximidade 

antes mencionada, associada aos novos caminhos que começaram a aparecer com o 

parcelamento das grandes propriedades, foram as responsáveis pela continuada 

manutenção nesta área do território.  

 

 
Ilustração 44 - Organização dos terrenos de cultivo perpendicularmente à linha da costa (Açores, 2004, p. 45) 
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Na costa Oeste estes aglomerados também existem, embora numa lógica mais 

privada. Nestes casos desenvolvem-se consoante a escala dos aglomerados rurais, 

encontrando-se atualmente em grande parte abandonados, o que impossibilita o seu 

estudo em virtude do processo de erosão da costa ou por falta de referências 

concretas, principalmente com o abandono em massa, decorrente de fenómenos 

relacionados com a emigração ou a diferente organização, como são os casos da 

Furada e do Mingato65 

Um facto curioso entre a zona Norte e a zona Oeste da ilha, sendo a sua separação 

estabelecida pela Vila da Madalena, é que os respetivos aglomerados divergem na sua 

génese de organização. O único em que é possível observar uma organização que 

obedece à lógica da respetiva comunidade será o dos Fogos [ilustração 46], 

pertencente à freguesia da Candelária, sendo no entanto de âmbito privado. As 

funções de cada zona na paisagem encontram-se disseminadas um pouco por todo o 

território, sendo a sua leitura fornecida pelos elementos isolados. 

Atendendo às características singulares da costa Oeste e à dispersão dos elementos a 

esta associada, é possível observar a existência de diversos equipamentos vinícolas 

desagregados dos aglomerados rurais ou solares. Nestas circunstâncias podem 

também ser observados alambiques, lagares e armazéns isolados, sendo utilizados por 

diversos viticultores, os quais não possuindo equipamentos próprios partilhavam 

alguns de carácter comunitário, ou então negociavam com os proprietários o uso. 

 
Ilustração 45 – Vinhas da Casa (Açores, 2001a, p. 94) 

 
Ilustração 46 – Fogos (Açores, 2001a, pág. 115) 

Estes pequenos núcleos de produção mais recôndidos [ilustração 45 e 46], Estão 

localizados nas ligações mais próximas entre os povoados fixos, consoante as antigas 

estradas, estabelecendo sempre uma relação com os elementos isolados e utilitários. 
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 Furada e Mingato são dois aglomerados de produção que situados na Costa Norte, sendo o último 
apelidado de Cemitério das Adegas. O seu levantamento é recente e a informação sobre estes 
aglomerados difícil de encontrar. Tendo em conta os que existem na Costa Oeste, estes também possuem 
diversas relações entre o ordenamento de produção associada a grandes propriedades. 
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A variação e adaptação das diversas tipologias, descritas ao longo da paisagem 

cultural, são consequência das relações que a população local estabelece com a 

geomorfologia do terreno e com a organização dos aglomerados, caracterizando por 

esta via e numa escala maior as duas tipologias de unidade paisagística, relativizando 

o impacto que a adaptação funcional da adega implicou no que concerne à evolução 

da paisagem. 

A edificação com maior relevo na PCVIP, o Solar, é resultado do estabelecimento das 

diversas ordens religiosas, e também da construção de conjuntos edificados 

associados a um proprietário resultado do crescimento económico proveniente da 

produção. Esta tipologia, estruturada como equipamento vitícola, atinge no decorrer do 

tempo uma maior complexidade no que respeita à organização funcional, articulação 

entre usos e à própria hierarquização social [ilustração 47]. 

São construções antigas, em regra do séc. XVIII e XIV, marcadas por significativos 

trabalhos de cantaria basáltica, volumosos cunhais e vergas que lhes dão um aspecto 

bastante sólido e austero. Estas casas dividem-se em dois pisos, sendo o inferior 

destinado à adega e à actividade vitivinícola, e tendo o piso superior funções de 

habitação. A ligação dos dois pisos faz-se através de uma escadaria com balcão. 

(Pereira e Luis 2004, p. 29) 

 
Ilustração 47 - Parte destinada à habitação dos proprietários “Solar dos Lima” (Lima, 2012b) 

Os solares do verdelho [ilustração 48], de carácter mais privado, são exemplos que 

apresentam um conjunto de espaços dedicados ao cultivo de vinha e à habitação. 

Estes podem ser divididos em diferentes blocos, sendo mesmo possível nos mais 

complexos encontrar todo o tipo de espaços destinado à vivência dos seus utilizadores, 

como espaços destinados à habitação, elementos de produção, armazém, capela, e 
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em certos casos lago de maré66. A sua localização concentra-se na parte oeste da ilha, 

devido à produção e ao facto de “[...] Na sua maioria pertenciam a proprietários da ilha 

do Faial, que apenas os habitavam na altura das vindimas.” (Pereira e Luis 2004, p. 29) 

 
Ilustração 48 - Solar dos Salemas (Açores, 2001a, p. 140) 

O aparecimento destes solares remonta ao tempo inicial de formação da paisagem em 

estudo, correspondendo ao ciclo do verdelho. A sua descontextualização em certas 

partes da paisagem dá-se com a organização a que estavam associadas. Os Solares 

são edifícios para gerir parcelas de produção de uma escala muito mais ampla, os 

latifúndios. O consequente parcelamento, após as crises supracitadas, retirou-lhes 

alguma função, tendo inclusive muitos deles sido completamente abandonados. Estas 

estruturas arquitectónicas revelam, normalmente, a mesma lógica de organização no 

que respeita às dinâmicas de produção. 

Assim, a volumetria do edifício caracteriza-se por: 

1- Um edifício principal, destinado à habitação de veraneio, constituído por 

dois pisos, sendo o 1º dirigido à actividade vitícola e o 2º à habitação. 

Sendo a planta em L remete para um 2º edifício onde ficaria localizada a 

cozinha, forno e a copa. Algumas destas casas teriam capela. O acesso é 

por uma escadaria em basalto, colocada num dos topos do edifício 

principal, coberto por alpendre; 

2- Edifícios de 1 piso, destinado ao apoio da actividade vitivinícola: adega, 

lagar e alambiques. Normalmente, possuem um poço de maré ou cisterna, 

jardim e árvores. (Açores, 2004, p. 77) 

Tanto os núcleos de produção como os solares poderão ser associados aos portinhos 

existentes para posterior exportação. É através destes que se estabelece a distinção 

entre os dois tipos de unidade-paisagem: o núcleo de produção da unidade-paisagem 

identificada na costa Norte organiza-se de acordo com o porto de exportação e as 

lógicas com o interior, e na costa Oeste segue os mesmos princípios, embora exista 
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 Por Lago de Maré entende-se um lago que funciona consoante o nível da água do mar. 
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um isolamento maior em relação à organização do restante território, possivelmente 

por já estar povoado em algumas zonas. 

Estes solares podem apresentar todas as características da unidade-paisagem, no 

entanto organizam-se à escala de um aglomerado urbano ou de simples conjuntos de 

edifícios. O seu núcleo principal é constituído normalmente pelos alambiques, lagares, 

articulados com as casas senhoriais, possuindo uma ligação direta com o porto, bem 

como à freguesia a que estão associados. As ligações entre estes solares foram 

estabelecidas posteriormente, facto que conduziu a que essa articulação tenha 

potenciado um papel ativo aos atuais núcleos urbanos relevantes, uma vez que estes 

surgem devido à sazonalidade do ciclo das vindimas, para onde a população se 

deslocava. 

Na zona Oeste, as dinâmicas com este tipo de aglomerados eram diferentes, visto que 

as adegas eram simplesmente associadas ao vinho, devido a uma maior proximidade 

com as freguesias altas. Não se verifica uma migração como a enunciada na costa 

Norte. Na parte Norte as pessoas começaram desde cedo a utilizar a adega como casa 

de veraneio, mesmo quando ainda associada ao vinho devido às longas distâncias a 

percorrer. 

A partir das evoluções nos territórios onde a cultura vitícola ganhou relevo, muitos dos 

seus elementos organizativos passaram a ficar isolados em relação ao seu contexto 

que foi se alterando com o tempo, inserido por este facto referências da paisagem que 

existiu inicialmente. 

Os elementos que ficaram isolados: solares, adegas, alambiques, poços de maré, 

cisternas, portos/portinhos, abrigos, solares e até mesmo zonas de cultivo, acabam por 

ser os últimos testemunhos das relações entre o cultivo de vinha e os diversos 

equipamentos que esta proporcionou. Estes revelam uma importância ao nível do 

ordenamento do território, estando, neste momento, grande parte abandonado ou 

simplesmente desagregado da envolvência do património como conjunto das unidades 

paisagem devido à evolução das mesmas. 

A evolução da paisagem em termos naturais e culturais, levou a que muitos poços de 

maré, abrigos, portos e rola-pipas perdessem a utilidade, tendo sido, mais tarde, 

absorvidos pela vegetação. A sua presença serve de testemunho e contribuem para a 

inserção de memórias no lugar, utilizados como referências à existência de uma cultura 

associada àquela paisagem. Alguns destes elementos contribuem para a dimensão 

caracterizante do território e tendem a adaptar-se consoante as influências culturais. 
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Não é possível estudar cada uma dessas componentes de forma isolada uma vez que 

todas elas se inter-relacionam. Um exemplo disso é a expressão plástica dos moinhos 

de vento existentes na zona classificada, de inspiração flamenga, ligada à 

nacionalidade de parte dos primeiros colonizadores que constituíam a comitiva de Joz 

de Hutra, primeiro capitão-donatário das ilha do Faial e do Pico. (Canelas, 2009, p. 152) 

A presente investigação procura enquadrar uma referência a cada um deles de modo a 

perceber como a sua presença contribui para a percepção da paisagem cultural, tendo 

em conta o desenvolvimento desta.  

As paisagens culturais relacionadas com o cultivo têm a particularidade de viver em 

constante mutação por representarem uma ligação entre os objetos tomados como 

património por parte da população, neste caso as adegas, e a contribuição destas para 

a organização e construção da paisagem, que se reflete na materialização tanto da 

adega, como também proporciona alterações no seu todo como aglomerado rural, e 

até mesmo unidade paisagística. 

Dos diversos elementos utilitários relacionados com a paisagem cultural que surgem 

espontaneamente consoante a necessidade, também se destacam os dedicados ao 

armazenamento de água. Estes são resultado da fixação da população na ilha, tendo 

influ ncia na pr pria organi ação dos alambi ues. “Devido à escassez de água, o 

Picoense sentiu necessidade de escavar a rocha em busca deste precioso bem, dando 

origem ao poço de mar .”(Açores, 2004, p. 85). 

Surgem duas tipologias: o poço de maré [ilustração 49] e a cisterna [ilustração 50]. 

Os poços de maré distribuem-se, na sua maioria por toda a costa Oeste sendo 

utilizados para a recolha de água doce.  

«Poço de mar » — poço, de secção  uadrangular ou apro imadamente circular, para a 

captação de veios de água  ue correm em galerias subterr neas com pendente para o 

mar, e ecutado junto à costa e onde a água acumulada se ressente da influ ncia das 

mar s, apresentando por ve es um grau de salinidade apreciável […] (Decreto 

Regulamentar Regional n.º 7/2014/A) 
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Ilustração 49 - População em torno do poço anexo ao solar dos 

Limas para recolha de Água. (Lima, 2012a) 

 
Ilustração 50 – Poço de maré (Ilustração Nossa, 2014) 

A falta de água doce na costa Oeste, bem como a necessidade de a obter para a 

subsistência das populações e posteriormente para a produção de aguardente e vinho 

no alambique, deram origem à construção de poços de maré em grande número, 

muitos deles já subterrados.  

“[...] A escolha do local para a construção dos poços de maré é um fator muito 

importante. Primeiro era necessário procurar indícios de escorrências de água doce nas 

zonas costeiras: através da observação de manchas espraiadas no mar junto à costa 

em dias de mar muito manso e sem vento, ou através da temperatura da água do mar 

junto à costa, e por intermédio de vestígios em fendas de rochas da costa. (Garcia, 

2012, p. 17) 

Ainda é possível encontrá-los, até muito próximo uns dos outros, de uso privado e 

público, símbolo da grande adaptação com o lugar. A água doce que corre para o mar, 

acaba por ficar à superfície da água salgada, devido ao seu peso, pelo que este 

sistema tira proveito das marés, que permitem a recolha destas águas à superfície nos 

poços.  

Na produção de aguardente a água era muito utilizada, pois era necessária para colocar 

dentro da caldeira, na tina que possuía a serpentina e também para lavar os 

recipientes. Como a maioria dos alambiques e adegas existiam em maior quantidade no 

litoral, os poços de maré são mais comuns nessas áreas. O transporte de água dos 

poços de maré para os alambiques foi documentado fotograficamente pela família 

Dabney nas últimas décadas do século XIX. (Garcia, 2012, p. 17) 
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A falta de água doce no território picoense, principalmente na zona Oeste levou à 

construção de diversas estruturas para o seu armazenamento. (cisternas, poços de 

maré) A construção tradicional adapta alguns elementos na arquitetura relacionada 

com o vinho. No caso das adegas, estas “[...] nasceram por necessidade, nos s tios à 

beira-mar. [...] Foi à beira-mar que os habitantes fizeram os poços de maré, razão por 

que os alambiques de aguardente, ao lado deles nasceram” (Lima, 2010, p. 113)  

A cisterna67 surge como resultado do difícil acesso à água potável para consumo, 

fundamental para as necessidades primárias das comunidades se fixarem na ilha. 

Além dos poços de maré existentes junto à costa, nas zonas mais altas, é possível 

encontrar diversas cisternas associadas a uma ou mais casas, comprovando que esta 

construção funcionou como elemento utilitário e de subsistência das populações 

inserindo-se tanto nas construções relacionadas com o vinho como nos aglomerados 

superiores.  

Normalmente e na maioria das adegas, no seu [...] exterior, existe uma cisterna 

(pequeno tanque para a captação de água) e, por vezes, também espaços, decorados 

com pedras lisas, onde as pessoas descansam e conversam, nas longas e agradáveis 

tardes de verão.” (Pereira e Luis 2004, p. 27), estas também podem ser observadas 

em grande escala ao longo de todo o território. 

 
Ilustração 51 – São Vicente, cisterna com lavadouro e abrigo do 

carro (Tostões e Caldas, 2000, p. 410) 

 

 
Ilustração 52 – Toledos, cirterna quadreangular (Tostões e 

Caldas, 2000, p. 410) 

 

Esta construção normalmente consiste em quatro muros de contenção, que formam 

um tan ue profundo, impermeabili ados com “barro, cal e areia”, como os alambi ues. 

Para a recolha é depois construída uma estrutura rectangular, informalmente em pedra 

                                                        
67

 Por cisterna entende-se uma “[...] estrutura para arma enagem de água, de planta retangular, 
quadrangular ou circular, construída em alvenaria de pedra com cobertura côncava revestida a 
argamassa, para recolha das águas da chuva e dos telhados dos edif cios ane os” (Decreto Regulamentar 
Regional n.º 7/2014/A) 
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simplesmente entulhada, para o acesso e proteção do respectivo tanque, as paredes 

laterais e algum abrigo que possa surgir [ilustração 51 e 52].  

No seu todo possui uma forma rectangular em planta, com uma altura de um piso 

normalmente, sendo a sua cobertura invertida com o objetivo de a recolher a água para 

um ponto central, o ponto mais baixo. [ilustração 54] A respetiva cobertura é 

impermeabilizada, podendo adquirir uma forma parabólica na maioria dos casos. 

 
Ilustração 53 - (Garcia, 2012, p. 188) 

 
Ilustração 54 - Cisterna em corte (Tostões e Caldas, 2000, p. 

410) 

Estes tipos de estrutura foram posteriormente utilizadas na construção das próprias 

casas, e também dos alambiques que se encontram nas partes mais altas. A sua 

associação às construções, conduz a que estas aproveitem as suas formas, quer por 

adições resultantes da evolução aqui descrita quer pelos respectivos pormenores 

construtivos, como seja o de usar as coberturas destas como área de recolha 

[ilustração 53]. Este tipo de pormenores, normalmente encontrados nos alambiques, 

também existem nos abrigos, demarcando a importância que água adquire nesta 

Paisagem [ilustração 55]. 

De espontaneidade similar, mas com uma utilidade diferente, são as diversas casas de 

abrigo (ou simplesmente abrigos) que surgem na paisagem. Estas construções servem 

de igual modo para guardar as ferramentas de cultivo, como para abrigar os viticultores 

na eventualidade de más condições climatéricas surgirem. 

[…] «Casa de Abrigo» — pequena construção em pedra seca num curral, de meia 

água, com porta de entrada, estando normalmente associada a uma cisterna e tendo 

como função principal servir de abrigo ao viticultor e aos instrumentos de trabalho; (...) 

(Decreto Regulamentar Regional n.º 7/2014/A) 
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Ilustração 55 – Abrigos na unidade paisagem do Lajido 

(Açores, 2008, p. 70) 

 
Ilustração 56 – Abrigo. (Açores, 2001, p. 137) 

Assumindo-se como construções pontuais na paisagem cultural surgiram como apoio a 

vinha, encontrando-se em maior quantidade na Unidade Paisagem do Lajido da 

Criação Velha e fazendo parte da  ona de maior proteção. “Nas  onas de vinha, a 

pedra solta, foi arrumada na construção dos muros, e utilizada na construção de 

“abrigos”, tendo como principal função servir de abrigo ao viticultor e aos instrumentos 

de trabalho.” (Açores, 2004, p. 83) [ilustração 56]. 

Os portos/portinhos serão o principal foco de ordenamento do território na paisagem 

cultural de uma ilha, constituindo a sua principal porta de entrada e saída. Estes foram 

responsáveis pelas relações entre as freguesias sub-litorais e os pequenos 

aglomerados que surgiram ao longo da costa. Considerando as fases de povoamento 

enunciadas por José Manuel Fernandes, os aglomerados surgem consoante a primeira 

fase, onde são estabelecidos os portos, tornando-se no principal equipamento de 

organização territorial. A partir deste momento serão formadas pequenas construções 

utilitárias de apoio à exploração e consequente fixação das populações. 

Tanto na zona de vocação vitícola como na baleeira as aldeias organizam-se em torno 

do seu porto, residindo a grande diferença na sazonalidade destas atividades. No que 

respeita à cultura baleeira a disposição e a imprevisibilidade do momento obrigavam ao 

fácil acesso ao porto e à concentração fabril em torno deste para proceder ao 

desmantelamento do animal, enquanto que na zona vinhateira a necessidade do porto 

era crucial na época das vindimas, como o ponto para o transporte até ao porto da 

Horta.  

Na unidade-paisagística Oeste, em que a costa é mais alta e o acesso mais difícil, 

estes portinhos começaram a ser abandonados com a criação de melhores portos ao 

longo dos tempos. As primeiras freguesias, São Mateus e São Caetano 

desenvolveram-se mais próximo do litoral, devido a um desenvolvimento a par com a 
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cultura da vinha, e também com o próprio relevo destas zonas da ilha. Entre São 

Mateus e o Monte (freguesia da Candelária) os aglomerados de produção 

característicos desta zona perdem utilidade, o que poderá ter sido influenciado pela 

melhor ligação estabelecida com o porto de Calhau, no Monte, associado ao relevo da 

linha da costa, e a sua denotada erosão, situação que conduziu ao abandono destas 

infraestruturas na freguesia da Candelária. 

Na unidade paisagística Norte, este foram adaptados ao longo do tempo, sendo alvo 

de diversas intervenções, que visaram melhorar as condições de manobrabilidade dos 

barcos. 

 
Ilustração 57 - Rola-Pipas do Cachorro (unidade-paisagística 
Norte) (Açores, 2016) 

 
Ilustração 58 - Rola-Pipas Lajido Criação Velha (unidade-

paisagística Oeste) (Açores, 2016) 

As rilheiras consistem em pequenas marcas resultantes da erosão provocada pela 

passagem continuada das rodas dos carros de bois que eram utilizados para o 

transporte de vinho. Estas continuam visíveis em várias zonas, e mostram as relações 

entre os diversos elementos da paisagem. Muitas destas marcas foram esquecidas, 

devido à construção de caminhos melhores e mais diretos, pela erosão, ou pelas 

mudanças da propriedade privada ao longo dos anos, podendo no entanto ser 

encontradas nos dois núcleos principais de proteção, Lajido da Criação Velha e Lajido 

de Santa Luzia. 

É também possível perceber que o aparecimento de elementos isolados, ao ritmo da 

evolução da ilha, provocado pelo abandono dos terrenos dedicados ao cultivo 

condu em ao surgimento de pe uenas “ilhas” de patrim nio num conte to diferente, 

caracterizado pela vegetação densa, traços de uma cultura abandonada que foi 

absorvida pelos elementos naturais [ilustração 57 e 58], resultando eixos espaciais 

fortes que reforçam relações na paisagem picarota. Estes elementos isolados podem 

ser encontrados por toda a ilha, mas no concelho da Madalena, aparecem com 
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regularidade na chamada zona tampão68, zona que serve de prevenção aos elementos 

de maior relevo classificados pela UNESCO. 

3.2 AS CONSTRUÇÕES/EQUIPAMENTOS VINÍCOLAS
69

 E A ADEGA 

Nas diferentes tipologias resultantes do desenvolvimento da cultura vitícola, surgem as 

que têm uma função, as vinícolas, revelando uma maior especificidade de adaptação 

aos mecanismos para produção do vinho, resultado do produto proveniente da vinha, 

as uvas.  

Estas construções são o resultado das relações do território com as próprias pessoas, 

visto que surgem da necessidade dos viticultores darem continuidade ao processo de 

modo a produzir o vinho que será exportado e consumido localmente. 

O processo de produção implica a construção de equipamentos vinícolas, pelo que a 

utilização de adegas e armazéns está, normalmente, associada aos latifúndios iniciais, 

configurando construções de carácter claramente utilitário, justificados pelo tempo da 

vindima, altura em que são exigidos um maior número de trabalhadores. 

Existem duas realidades que se cruzam em relação ao desenvolvimento do património 

arquitectónico da ilha. As construções da costa Norte são reveladoras de uma 

organização diferente daquela encontrada nos conjuntos que evoluíram até hoje. As 

principais formas de organização no território utilizado para produção de vinha 

acontecem paralelamente à população que se fixou no resto da ilha. 

Nas construções/equipamentos vinícolas que se destina à produção do vinho e a água-

ardente, existem duas que adquirem uma maior importância na evolução da adega 

como mecanismo ao longo dos anos, os Lagares e os Alambiques. O Lagar entende o 

equipamento vitivin cola no  ual “[...] São espremidas e prensadas as uvas, atrav s de 

um sistema de prensas de madeira, com auxílio de uma grande pedra 

basáltica”(Pereira e Luis 2004, p. 32). É um equipamento tradicional utilizado para a 

                                                        
68

 The nominated area of 987 ha comprises two thin coastal strips approximately 50 meters deep on the 
north-west and north of the island. It is surrounded by a buffer zone of 1924 ha, very narrow in places, 
stretching to the south and south east of the nominated sites and providing a buffer between the nominated 
coastal sites and he interior of the island. (ICOMOS, 2004, p. 21) 
A área classificada de 987 ha compreende duas faixas até 50 metros da linha da costa no noroeste e norte 
da ilha. Está rodeada por uma zona tampão de 1924 ha, muito limitada em certos locais, alargando-se 
para sul e sudoeste dos sítios classificados proporcionando uma zona tampão entre os sítios classificados 
e o interior da ilha. (Tradução Nossa, 2015) 
69

A diferença entre Vitícolas e Vinícolas está na utilização da uva (fruto) e da vinha (planta). Vitícolas tem a 
ver com o cultivo em si, vinícolas com a utilização da uva para produção. Enquanto nas escalas anteriores 
há uma explicação que se relaciona com o cultivo em sim, neste capítulo pretende-se fazer estabelecer 
uma aproximação à produção, e consequente impacto no património. 
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separação da casca do sumo da uva, produzindo o mosto, utilizado para a produção do 

bagaço. 

Esta tipologia possui a particularidade de ter sido o mecanismo característico do 

resultado da construção de uma paisagem ligada ao cultivo da vinha, associando-se às 

estações da planta, ganhando uma importância no produto final resultado da vindima. 

Os ambientes do lugar passam pela associação da imagem que o lagar, como 

artefacto, transmite [ilustração 59]. A sua construção pode interagir com o próprio 

edifício, como já supracitado, resultante da adaptação dos métodos construtivos da 

arquitetura relacionada com a função do edifício. 

 
Ilustração 59 - Pisa da Uva, Antigo Lagar 

(Ferreira, 2005) 

 
Ilustração 60 – Lagar na Calheta de Nesquim (Tostões e Caldas, 2000, p. 418) 

O ciclo do Verdelho foi responsável pela grande produção. Como resultado foi 

construído um património para produção vinícola dando origem a diversas ferramentas 

de produção que completaram e integraram a adega. Os lagares são o elemento que 

maior importância possui relativamente à adega. “Do restante patrim nio relativo ao 

“Ciclo do Verdelho”, destacam-se os Lagares, que podem estar instalados nas próprias 

Adegas ou constituir edif cios aut nomos, constru dos com essa função.” (Pereira e 

Luis 2004, p. 32) 

Os lagares são objeto de processos que conduzem à sua evolução, decorrentes do 

modo como são construídos e adaptados. Podem ser construídos domesticamente, 

consoante a necessidade e as quantidades de uva, utilizando-se diversos materiais, 

normalmente pedra, ou madeira, variando de proprietário para proprietário consoante 

os utensílios que dispõem [ilustração 59 e 60]. 

Em termos funcionais a uva   depositada no tan ue, no interior do  ual “[...]   

esmagada, através de utensílios construídos para o efeito, ou pisada com os pés 
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diretamente no lagar” (Pereira e Luis 2004, p. 27) em seguida, a casca separa-se do 

vinho e é colocada no cincho70, que serve para espremer os restos de vinho. É neste 

processo que o mecanismo se torna importante, a trave trolha é usada para fazer 

pressão sobre o cincho, utilizando-se a força de uma pedra na extremidade de um 

torno que, ao fazer girar a pedra faz com que a trave desça ou suba consoante a 

direção pretendida [ilustração 61]. 

 
Ilustração 61 - Vários elementos de um lagar associado à Paisagem Cultural da Vinha da Ilha do Pico (ilustração Nossa, 2014) 

A relação inicial do lagar com a adega limitava-se à produção e por este ser um 

equipamento que envolve estrutura e uma manobrabilidade com as diferentes funções, 

o espaço que lhe era destinado resume-se aos utensílios necessários e ao 

armazenamento. A construção mais elaborada do lagar acontece com o crescimento 

das grandes casas de produção, como solares ou núcleos rurais. 

corresponde a adegas de maiores dimensões relacionadas com explicações mais 

extensas. Têm vulgarmente um só piso (embora também haja de dois pisos com 

habitação por cima), com planta livre e uma organização semelhante à das adegas 

mais rudimentares, mas com as necessárias diferenças de escala. (Tostões e Caldas, 

2000, p. 419) 

Com o passar do tempo e a evolução dos materiais, a exploração por parte de famílias 

exteriores à ilha, introduziu novos elementos na cultura da vinha, importadas através 

                                                        
70

 É apelidado de cincho ao sitio onde se mete as cascas para a produção do mosto. Este nem sempre era 
utilizado, podendo a uva ser pisada dentro do lagar. 
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do contacto de certos proprietários com outros locais mais evoluídos. São introduzidos 

os alambiques, alargando o espólio de produtos, e até de culturas. O lagar ajusta-se a 

um único mecanismo e a adega com lagar passa por diversas adaptações, desde 

simples armazéns, nos quais o vinho é produzido até lagares com mecanismos mais 

modernos que não necessitam da adega para se sustentarem. 

A construção de lagares pressupõe a aquisição de elementos específicos para o bom 

funcionamento do mecanismo (cincho) que é montado para separar a uva do sumo, 

exigindo a utilização de pedra bem trabalhada ou madeira no lagar. Estes lagares 

poderiam variar nos tamanhos consoante resposta à produção. Nas zonas limitadas 

aos solares, em que a relação com a área que a produção abrangia era maior do que 

nas adegas privadas, eram utilizados os lagares destes, com uma maior capacidade.  

 
Ilustração 62 - Lagar mais simplficado, (Açores, 2008, p. 92) 

 
Ilustração 63 – Mosto a sair do Lagar (Açores, 2008, p. 93) 

A introdução de novos materiais na ilha, de mecanismos de produção e a 

aprendizagem dos populares do respectivo manuseamento, conduziu ao 

aperfeiçoamento dos lagares utilizados [ilustração 62 e 63]. A sua utilização melhora 

a qualidade do trabalho, mas tem uma consequência natural na evolução cultural da 

população. Os tempos dos processos de produção associados ao vinho, as ambiências 

resultantes e as tradições ainda associadas a uma imagem perdem-se. A mecanização 

resulta no aceleramento e simplificação de processos, alterando os costumes 

associados às fases do cultivo da vinha. 

O Alambique respeita ao aparelho utilizado para a destilação. A sua presença física 

ganha relevo na paisagem cultural da ilha, devido à plantação de outras culturas de 

frutos. A necessidade de água para a utilização do alambique, implicou que o  seu 

aparecimento, no contexto do ordenamento existente e também em relação às duas 
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tipologias de unidades paisagem, está relacionado com alguns elementos utilitários 

existentes, uma ve   ue foi à “[...] beira-mar que os habitantes fizeram os poços de 

mar , ra ão por  ue os alambi ues de aguardente, ao lado deles nasceram” (Lima, 

2010, p. 113) 

O alambique ganha protagonismo mais tarde, na paisagem cultural do Pico. Este teve 

sempre uma utilidade devido à necessidade de conservar o vinho na exportação, 

recorrendo-se à aguardente por questões de conservação, “Tornou-se um método, e 

existem registos históricos desta complementaridade, de aplicar água ardente no vinho 

[…] (Goulart, 2012) 

A produção de aguardente ganha, posteriormente, maior relevo embora não tendo a 

mesma relevância que a do vinho. O alambique estava inserido nas construções 

existentes. Os diversos elementos que constituem o alambique ocupam um espaço 

considerável tendo em conta o manuseamento exigido. Desde o acesso à parte 

superior do forno onde se encontra a caldeira, ao tanque que arrefece a serpentina, na 

parte inferior a saída da água-ardente e o forno. 

Todo este processo caracteriza o ambiente dos alambiques. As antigas adegas ou 

outras construções que adaptaram-se a este equipamento, acabam por se destinar 

unicamente a essa função, não só pelo manuseamento mas pela atmosfera pesada de 

fumos, cheiros, vapores [ilustração 64 e 65]. 

 
Ilustração 64 - Alambique de caldeira (tradicional). Núcleo Museológico do 
Lajido. Santa Luzia (Garcia, 2012, p. 204) 

 
Ilustração 65 - Alambique com lentilha (pratos). 

Cachorro – Bandeiras (Garcia, 2012, p. 205) 

Embora seja considerado um equipamento vitícola relevante na PCVIP, não surge 

como uma construção autónoma, mesmo que o seu funcionamento e tamanho iniciais 

não permitam outro tipo de funções tendo beneficiado com a crise da vinha, embora a 

sua utilização já acontecia por se relevar uma alternativa económica: 
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No início de 1800, mais propriamente em 1804, o pagamento de algo que estava em 

divida era feito em aguardente. Logo podemos verificar que nesta época era grande a 

produção desta. Com estas pragas o homem do Pico sentiu a necessidade de fazer 

algo para conseguir o sustento da sua família, então começa a produzir aguardente de 

bagaço, figos e pêssegos (Garcia, 2012, p. 41) 

Associados ao alambique, aparecem outro tipo de culturas, além do mosto resultante 

da vinha, também são utilizadas em grandes quantidades o figo e o pêssego71, as 

 uais ganham relevo com a crise da vinha, já  ue “surgem com grande força na época 

em que aparece a doença da vinha, primeiro o Oidium e mais tarde a Filoxera. 

[...]”.(Garcia, 2012, p. 85) 

Outro aspecto significativo que relaciona o alambique com a evolução cultural da 

adega decorre do facto da utilização dos Lagares possuírem um carácter doméstico, 

pela facilidade na sua manufaturação, com o objetivo de criar o mosto, que era 

conseguido com as mesmas lógicas, interpretadas pelos populares na sua execução. 

Em relação ao alambique, o facto de requerer um instrumento mais caro por ter uma 

confecção mais artesanal, no caso a caldeira, existe a necessidade de estruturas de 

apoio [ilustração 66 e 67], e  de uma construção mais especializada acaba por torna-

lo mais raro, o que de certo modo conduziu a que tenha tido uma utilização mais 

comunal. 

 
Ilustração 66 - Capacete do alambique de caldeira. Núcleo 

Museológico do Lajido. Santa Luzia (Garcia, 2012, p. 208) 

 
Ilustração 67 - Serpentina. Cachorro - Bandeiras (Garcia, 2012, p. 

209) 

A utilização dos alambiques continuou a fazer parte da paisagem cultural associada ao 

cultivo da vinha, pela menor dependência da produção desta, e pela importância 

comunitária de muitos desses alambiques: 

Na década de 90 iniciaram-se os processos de patrimonialização e a reconversão 

museológica de alambiques, como o caso do existente no Museu do Vinho, na 

                                                        
71

 Em 1889, os 34 aparelhos de destilação do concelho da Madalena utilizaram bagaço, figo e pêssegos 
no valor de 2.265$000, enquanto os 28 aparelhos do concelho de São Roque do Pico alambicaram 
apenas figos, no valor de 708$000. (Garcia, 2012, p. 22) 
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Madalena do Pico (1991), o do Núcleo museológico do Lajido, em Santa Luzia (1993), e 

mais recentemente a Adega “Rodilha”, na Mirateca (2002).(Garcia, 2012, p. 7) 

A importância do estudo das construções que com a paisagem ganharam relevo na 

evolução cultural centra-se na adega. A sua estrutura evolutiva como parte da 

transmissão do património ao longo das gerações viu a sua função ser adaptada 

consoante a normal evolução social, económica e cultural. 

A interligação entre o exercício da arquitetura e a influência que a cultura exerce no 

trabalho projetual dos arquitetos é uma reflexão atual que ganhou relevo ao longo dos 

anos, passando por diversos fundamentos relativamente sobre como a arquitetura 

deverá representar numa sociedade, pelo que a particularidade da adega na paisagem 

acaba por refletir estas temáticas para no trabalho efetuado na Ilha do Pico. 

A adega assume-se como um elemento construtivo que liga a vertente cultural da Ilha 

do Pico à paisagem através de uma materialização da evolução cultural que adiciona 

referências no conjunto edificado em estudo ao longo do tempo. Além dos mecanismos 

de produção descritos, a sua situação perante os mecanismos de produção vinícola 

deslocam-se na paisagem devido à alteração da sua função no que é considerado 

como património matriz, apresentando características segundo o território em que se 

insere. 

[...] estes edifícios são compridos e estreitos, no fim isto é uma forma que, no fim é uma 

forma que, partindo da leitura dos recursos disponíveis, enquanto a arquitetura 

tradicional, arquitetura vernacular do sítio, tem toda a lógica, que é o material disponível 

era a pedra, sabemos que com a pedra para nós é mais fácil construir edifícios com 

formas regulares do que irregulares, este tipo de construção ou de abrigo é mais fácil 

de moldar com as arquiteturas da terra, com taipas ou com barro do que por exemplo 

com pedra especificamente, depois em termos de estruturar uma cobertura, se calhar a 

medida que te permitia vencer o vão, com as árvores disponíveis se calhar não se 

conseguia ter edifícios com o dobro da largura, a não ser que com uma parede mestra 

ao meio. É muito objetivo, muito funcional, muito direto, o que se tem disponível, na 

forma mais rápida de fazer. (Goulart, 2015) 

A dinâmica entre as propriedades e o parcelamento provocou o zonamento da 

paisagem e o ordenamento do território, passando a ser estabelecido consoante a 

produção reduzida e de caráter mais privado. Nos novos terrenos constroem-se casas 

e, aproveitando por vezes o facto de possuírem vinhas, também adegas. Esta nova 

adega para a produção do vinho já não corresponde exatamente às necessidades que 

o território obrigava, não existindo uma exigência na deslocação, visto que a introdução 

do carro permite percorrer maiores distâncias entre o terreno e a adega, bem como a 

própria exportação do vinho.  
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Esta evolução da adega acaba por ser elemento que comprova a continuidade da 

cultura do vinho na ilha, não representando a imagem a que normalmente se associa, 

pois a cultura do vinho evolui com a paisagem, encontrando novas formas de tirar 

proveito do território por forma a garantir algum meio de subsistência.  

Estes mecanismos e a sua evolução acabam por fazer evoluir a construção e a 

organização do espaço dentro da adega, o que a desloca do contexto em que é 

conhecido. Uma adega é essencialmente um espaço cuja função é a produção de 

vinho, a sua localização e tipologia construtiva deixam de corresponder exatamente ao 

contexto do lugar onde surgiram. 

As construções iniciais na paisagem revelam a origem do ordenamento que o território 

sofreu. A influência que a paisagem cultural teve na sua organização poderá ser 

descrita pelos diversos elementos que evoluíram com esta, e pelos restantes que 

ficaram abandonados ou, de alguma maneira, conseguiram manter-se fiéis à 

construção original. 

A adega assume-se como a tipologia fundamental e objeto de estudo nuclear da 

presente dissertação. Esta construção modifica-se ao longo do tempo como resultado 

da evolução cultural da própria ilha, conseguindo revelar as características, apesar de 

ter vindo a sofrer diferentes mutações, na sua dimensão e pela fácil transformação da 

sua função, o que raramente se observa com o resto do património edificado. 

A escolha desta tipologia advém do facto de ser um elemento arquitectónico com 

importância no quotidiano da população que habita nesta paisagem cultural. Sendo 

considerado um elemento significante na procura de uma referência ao património, 

como herança. A sua adaptação revela as diversas fases de evolução cultural da 

população desde o seu povoamento até ao presente.  

Segundo diversos relatos dos habitantes locais, “As adegas nasceram por 

necessidade, nos sítios à beira-mar” (Lima, 2010, p. 113) pelo que na caracterização 

das unidades paisagísticas, as primeiras construções [ilustração 68], aparecem com a 

primeira fase de ocupação. Neste sentido e segundo Fernandes (1992, p. 61), “uma 

primeira fase de ocupação esteve subordinada às necessidades de aportarem e de 

fixação imediata, junto ao litoral, escolhendo-se as pequenas enseadas naturais que 

permitissem uma fácil acostagem das pe uenas embarcaç es então utili adas.”, facto 

que justifica o seu posterior desenvolvimento em torno de portinhos. 
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Ilustração 68 – Primeiras construções de adegas (Ilustração Nossa, 2015) 

As Adegas são pequenas construções de pedra seca. Geralmente só apresentam uma 

porta num dos lados laterais. O seu interior é um espaço único, todo aproveitado para a 

produção e conservação do vinho, sendo nele sistematicamente arrumados barricas, 

pipas, quintos, potes e garrafões onde são colocados o vinho, a aguardente e a 

Angelica. (Pereira e Luis 2004, p. 27) 

A adega surgiu como objeto de apoio à produção e armazenamento, adaptou-se mais 

tarde para habitação e evoluiu consoante as necessidades da comunidade, sendo uma 

construção de pequenas dimensões, normalmente de carácter privado, continua a ser 

(re)utilizada.  

Num primeiro momento, com a implantação desta tipologia a estabelecer-se nas zonas 

mais altas, a construção das adegas define-as como espaço funcional de produção no 

apoio à atividade vinícola. A sua evolução, ao longo dos tempos, refletiu a melhoria das 

condições por parte das populações, utilizando-a de acordo com as características da 

paisagem. “O chão da Adega   coberto de “rama” de pinheiro, o que dá um cheiro 

muito característico a este espaço, que se transformas muitas vezes, também, em local 

de conv vio.” (Pereira e Luis, 2004, p. ) 
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Ilustração 69 - Construção típica de uma adega com 

habitaçlão no piso superior (Tostões e Caldas, 2000, p. 
418) 

 
Ilustração 70 - Construção de uma adega com dois pisos na zona da 

Calheta do Nesquim(Tostões e Caldas, 2000, p. 418) 

  
Existem diversos relatos sobre este tipo de adegas e a sua singular caracterização. As 

distâncias entre os vários pontos da ilha e a falta de acessibilidades, implicou que as 

construções expressem diferentes configurações de freguesia para freguesia. O 

resultado das fases de povoamento e o prolongamento da fixação, nas zonas mais 

altas influenciou o seu carácter utilitário resultando numa configuração mais adaptada 

à habitação [Ilustração 69 e 70]. 

Existe uma variante grande de exemplos, desde, por exemplo, as adegas na pontinha, 

que têm 30, 40, no máximo 50 metros quadrados, com um piso, com um único 

compartimento interno, onde existe o lagar e um pequeno canteiro para as barricas. 

Existem outros exemplos onde as adegas já têm uma estrutura quase de casa, dois 

pisos, o rés do chão, destinado à produção, o primeiro piso que é uma habitação 

sazonal. Normalmente estão aglomeradas por núcleo, como no cabrito, vê-se que os 

edifícios têm na sua generalidade dois pisos, as adegas. Santa Luzia em cima, apesar 

de ser a freguesia, ainda é um bocadinho distante, e temos que ter noção que aqui em 

Santa Luzia havia muito curral de figueira, a produção de figo em associação com a 

vinha, sabe-se que o trabalho da vinha tem etapas quase diárias, mas o figo aqui em 

Santa Luzia, era um trabalho diário, porque se tinha que untar figos, para ir controlando 

de uma certa forma o amadurecimento dos figos, enquanto que a vindima era naquela 

estação e ia tudo para a vindima, era natural que (para o figo) as pessoas passassem 

muito mais tempo aqui em baixo. E para isso tinham que ter condições, quer dizer, 

apesar desta habitação ser uma coisa muito ligeira, e de as pessoas se acomodarem, 

mas não deixava de ser um espaço de permanência para a habitação. (Goulart, 2015) 

Essas distâncias físicas tiveram influência direta nos processos de aculturação e nas 

relações entre as adegas e os aglomerados fixos. O estudo da relação entre a 

paisagem e a evolução cultural de quem a habita, consoante a atualização construtiva 

desta tipologia torna possível compreender melhor as adaptações que as adegas 

sofreram no decorrer do tempo, quer ao nível da sua função na particularidade de 

continuar a ser parte ativa na relação com os seus habitantes, quer como se adaptou 
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às novas exigências de conforto que foram introduzidas ao nível da construção nos 

conjuntos urbanos fixos.  

No conjunto das adegas é possível verificar a reconfiguração que algumas delas 

sofreram [ilustração 71 e 72], este fenómeno é devido não apenas ao abandono do 

cultivo mas também pela importação de ideias, de tipologias características da 

habitação, mas mais concretamente pela imagem que a aplicação de materiais 

mimetiza as casas para habitação no resto da ilha, mais concretamente nos conjuntos 

edificados altaneiros.  

Os rebocos, as faixas coloridas em torno dos vãos para aludir à utilização de cantarias 

em pedra trabalhada, elementos decorativos introduzidos por parte da população da 

diáspora, representam inicialmente uma nova condição de utilização deste património, 

mais adaptado a habitação. 

 
Ilustração 71 - Conjunto de adegas na Baía de Canas (Tostões e 

Caldas, 2000, p. 380) 

 
Ilustração 72 – conjunto de adegas na Manhenha (Tostões 

e Caldas, 2000, p. 381) 

Este tipo de elementos são testemunhos que revelam a normal evolução sociocultural 

e económica do território. O estabelecimento de uma regra geral como a utilização de 

pedra, implica a desconsideração relativamente aos métodos construtivos que a 

população adquiriu e que representam a evolução da arquitetura vernacular na relação 

com sitio, denuncia uma preocupação inicial com uma imagem pré-estabelecida: 

As marcas no território e na paisagem daquela realidade, por não terem sido 

devidamente acompanhadas pelas estruturas da administração pública competentes, 

por se terem expressado de forma incorrecta, face às componentes naturais e 

patrimoniais, pelo facto de expressarem falta de qualidade construtivo-paisagística não 

deveriam perder o direito a serem considerados, na mesma como sinais da vida da 

mesma comunidade que criou e sustentou a paisagem que se classificou. (Canelas, 

2009, p. 192) 

A morfologia, a topografia e os materiais naturais existentes, marcaram o carácter 

construtivo da paisagem e suportam a evolução, a funcionalidade e a importância das 
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próprias construções. A sua percepção é fundamental no processo de investigação dos 

casos de estudo, de modo a que a intervenção no património classificado respeite as 

lógicas de construção, melhorando o comportamento dos edifícios e a sua função na 

paisagem. 

A construção tradicional da Ilha do Pico começa com a utilização do basalto, material 

abundante e que caracteriza o carácter vernacular e a imagem das primeiras 

construções. Esta génese estruturante configura construções autoportantes, incluindo 

os equipamentos vinícolas. É nestas circunstâncias materiais e construtivas que são 

realizados os abrigos, adegas e todas as edificações de menor dimensão e pontuais de 

apoio aos terrenos da vinha.   

O facto de serem utilizados os materiais locais alterou desde logo a paisagem, mas 

conferiu às construções um comportamento térmico mais eficiente, devido aos 

minerais, que absorvem o calor durante o dia, libertando-o durante a noite72, deixando 

assim o interior mais fresco. 

Este comportamento é fundamental na obtenção de um bom vinho e revelava-se eficaz 

a nível da construção, quer para habitação, quer para o próprio armazenamento. A 

construção em alvenaria de pedra era executada no sítio e, possivelmente, associada 

a uma pedreira local, onde a pedra era extraída e trabalhada para as construções. As 

pedras melhores, no que respeita ao tamanho, à solidez e sem fendas, são utilizadas 

na estrutura, ou trabalhadas para edifícios com maior importância na comunidade, 

como o caso dos de carácter religioso.73 

Como representado na [ilustração 73], a parede era executada, unicamente, em 

pedra, tendo como ligante a pedra solta de reduzidas dimensões, por vezes terra, 

resultando assim numa “alvenaria de pedra assente em seco.”74 (Branco, 1993, p. 123) 

                                                        
72 
“Verão adiante, o Sol ia maturando os cachos  ue da noite recebiam o bafo  uente  ue o basalto 

conservar, sa onando completamente.” (Duarte, 2001, p. 48)
 

73
 A religiosidade, elemento fundamental da vivência do povo Açoreano, está patente na enorme 

quantidade de monumentos religiosos existentes um pouco por toda a ilha. A área em apreço não é 
excepção, sendo frequentes os oratórios, ermidas, onde podem ser encontrados trabalhos de alvenaria de 
grande beleza, talhados em rocha basáltica. (Açores, 2004, p. 80) 
74
“Designa-se deste modo a alvenaria de pedra assente em seco, isto é, sem argamassas de enchimento 

dos vazios entre as pedras. A argamassa, neste tipo de alvenaria só pode aparecer no revestimento dos 
paramentos vistos,  uando esse for o caso.” (Garcia, 2012, p. 22) 
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Ilustração 73 - Sistema de alvenaria em pedra seca, o método mais utilizado na construção feita na ilha, caracterizante dos sistemas 

construtivos (Ilustração Nossa, 2014) 

As paredes neste tipo de construção devem executar-se com espessuras sempre 

superiores a 0,40m, salvo nos muros de vedação ou revestimento de taludes que 

podem descer até 0,30m. Os antigos artífices usavam para a determinação de 

espessura das paredes a relação de 1/3 de altura.”  (Branco, 1993, p. 123) 

Todo o património correspondente às construções em alvenaria de pedra apresenta 

características específicas relativamente aos mecanismos de produção, como os 

lagares, alambiques e armazéns, tanto na sua execução como também em relação à 

implantação dos edifícios. Grande parte desta arquitetura nasce com a topografia, 

tratando-se de muros de contenção e aterros que obedecem às alturas da circulação 

entre edifícios (privado) e deixam os caminhos envolventes e exteriores por vezes fora 

do alcance, possivelmente por questões de propriedade, ou para construções 

posteriores. 

As primeiras obras são realizadas em pedra seca, sendo as argamassas introduzidas 

com a fixação da população, nas localizações às cotas superiores, sendo  ue “Todos 

os edifícios destes aglomerados eram construídos com alvenaria seca de basalto, 

sendo alguns deles revestidos com argamassas de barro e cal, e as suas coberturas 

eram compostas de estrutura de madeira coberta com telha de canudo de barro [...]” 

(Açores, 2004, p. 68) 

O tipo de argamassa aplicada nas diferentes estruturas e acrescentos acabam por 

assimilar imagens de outras construções dos conjuntos edificados, nomeadamente os 

solares. Em obras de maiores dimensões, como é o caso dos solares, a alvenaria em 

pedra era rebocada e caiada na cor branco. As cantarias dos vãos eram, na grande 

parte dos casos, trabalhadas com pedra de melhor qualidade. 

Os métodos construtivos relacionam-se com os que decorrem da experimentação da 

arquitetura tradicional, inseridos desde o povoamento inicial das ilhas. Estes são 

adaptados conforme a função e utilização dos equipamentos, manifestados ainda na 
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relação com o mecanismo como é o caso do travamento do lagar 75 , onde são 

posicionadas pedras que suportam a trave utilizada para fazer força no esmagamento 

das uvas [ilustração 74]. 

 
Ilustração 74 - Construções em pedra seca originais, suportes 
para trave de lagar (Ilustração Nossa, 2014) 

 
Ilustração 75 - Diferentes detalhes construtivos na Paisagem 
Cultural da Vinha da Ilha do Pico (Ilustração Nossa, 2014) 

Estes processos construtivos são úteis ao revelar os traços de uma paisagem cultural e 

da respectiva arquitetura. Segundo fonte popular, é possível ainda identificar, mesmo 

em contextos urbanos, a presença de elementos relacionados com a utilização das 

casas para lagares e outros equipamentos vitícolas [ilustração 75]. 

Estes tipos de elementos inseridos, na construção das adegas, carecem do 

levantamento do seu processo construtivo ou tipologia, o que poderá ser importante na 

consideração da paisagem cultural da vinha em núcleo urbano. Estes factos 

comprovam a adaptação dos equipamentos vitícolas a outras funções, demarcando-se 

do património considerado característico na sua relação mais indireta com as unidades 

paisagem. 

A utilização de ligantes e diferentes revestimentos revela a experimentação de 

materiais ao longo do tempo, revelando e reforçando a adaptação das edificações, 

neste caso particular as adegas, no uso. Essas mudanças poderão ser verificadas na 

adaptação das diversas portas, inicialmente a grande parte das construções detinha 

uma função associada à relação entre o cultivo e a produção, a parte vitícola e a 

vinícola, o que ditava a abertura de vãos largos, para facilitar o transporte para os 

carros de bois e o possível armazenamento destes [ilustração 76, 77 e 78]. 

                                                        
75

 mecanismo ao qual se refere a trave que exerce pressão na prensa do lagar, mecanismo que era 
utilizado para espremer o restante mosto da uva. Nos grandes lagares ou nas adegas pensadas como 
mecanismo a trave suportava-se na parede da adega. 
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Ainda é observável o resultado das várias adaptações do património à evolução 

socioeconómica da população. As adegas passaram a ser privadas e a organizarem-se 

consoante a habitação, o que possibilitou a consequente mimetização. Esta 

mimetização, na maioria dos casos não altera a volumetria das edificações, mas a sua 

imagem através da aplicação de novos ligantes e acabamentos sobre o património 

construído existente. 

 
Ilustração 76 – Aspeto inicial de uma 
adega associada à sua função original 
(Ilustração Nossa, 2014) 

 
Ilustração 77 – A adaptação funcional e o 
seu impacto na estrutura da casa. 
(Ilustração Nossa, 2014) 

 
Ilustração 78 – A adaptação funcional e o 
sei impacto na utilização de materiais 
tradicionais. (Ilustração Nossa, 2014) 

A experimentação caracterizada pela aplicação de novas soluções construtivas é 

executada com diversos materiais locais, sendo que já aparecem novos elementos nas 

construções mais recentes, situação que caracteriza o restante arquipélago: 

Os principais materiais utilizados correntemente na construção tradicional do 

Arquipélago dos Açores até meados do século XX foram a pedra e a argamassa nas 

paredes, a madeira nos pavimentos e coberturas e ainda as telhas regionais nas 

coberturas. Estes materiais encontram-se devidamente caraterizados após os 

levantamentos realizados na sequência dos eventos sísmicos ocorridos nas ilhas 

Terceira (1980) e Faial e Pico (1998). (Oliveira, 2012, p. 12) 

Segundo José Carlos Oliveira (2012, p. 12):  

As argamassas de ligação, destinadas à camada de assentamento da alvenaria e às 

camadas de regularização de rebocos de paredes, eram obtidas com misturas de 

“barro”, areia-da-terra e água, com eventual adição de cal apagada. O “barro”   uma 

designação popular utilizada para caraterizar um leque alargado de materiais, 

provenientes de jazidas do solo e podem corresponder a argilas associadas a siltes, a 

solos pomíticos ou ainda a pozolanas.  

A utilização de cal e outros ligantes começou a ser relevante na procura de um melhor 

comportamento estrutural das habitações. A sua aplicação visava melhorar a 

resistência dos edifícios relativamente à sismicidade do lugar e aos fenómenos do 

clima, principalmente na impermeabilização o que, de certo modo, começou a 
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caracterizar os conjuntos edificados nas partes superiores da ilha, extensível para a 

adega com a eventual adaptação às novas funções habitacionais.  

A argamassa76 mais tradicional encontrada na construção picoense era uma mistura 

feita com barro, cal e areia, sendo depois utilizado o cimento [ilustração 79 e 80]. A 

sua utilização reforçou assim o comportamento estrutural das adegas, tendo em conta 

as ocorrências sísmicas que ocorreram durante o séc. XX. A sua utilização comporta 

também a primeira mudança nas adaptações funcionais, uma vez que as adegas 

possuíam uma porosidade das paredes para arejar o interior destas, melhorando a 

qualidade do vinho. 

 
Ilustração 79- Adega revestida posteriormente com cimento e 
areia, sendo utilizado pó de pedra, Cachorro (Ilustração Nossa, 

2014) 

 

 
Ilustração 80- Adega revestida com cimento e areia sendo 

utilizado pó de pedra, Cachorro (Ilustração Nossa, 2014) 

 

Segundo a população local, a cal vinha de Santa Maria e era comprada em blocos, 

derretida com água dentro de um bidão, onde ficava durante alguns dias em repouso. 

Quando pronta, aplicava-se a argamassa na parede, sendo as fendas de maior 

dimensão preenchidas com bagacina 77 , para poupar material exteriormente eram 

revestidas interiormente. 

Muitas destas construções foram sendo camufladas, pelo que hoje é uma tarefa difícil 

a percepção e o levantamento de todo o património relativo à produção de vinho. As 

exigências, das entidades da classificação, na utilização de pedra à vista não 

considera a qualidade estética de diversas construções que já utilizavam revestimentos 

e ligantes, possibilitando outra base de experimentação aos arquitetos. 

                                                        
76

 “Entende-se por argamassas as misturas plásticas obtidas com um aglomerante (gesso, cal ou 
cimento), areia e água, que servem para ligar entre si as pedras naturais e artificiais das construções de 
alvenaria e para revestir com camadas protectoras e/ou decorativas.” (Branco, 1993, p. 111) 
77

 bagacina é a designação dada aos piroclastos com determinadas dimensões, é um tipo de material 
normalmente encontrada na região devido à sua atividade vulcânica. 
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A experimentação continua, começando a ser utilizados os mais diversos materiais 

quer no edifício, quer para simples ornamentação a gosto local. Os materiais típicos da 

arquitetura popular acabam por chegar à adega [ilustração 81 e 82]. 

 
Ilustração 81 – Armazém abandonado associado a 

a núcleo de produção, Criação Velha (Ilustração 
Nossa, 2014) 

 
Ilustração 82- Utilização de reboco em alvenaria de pedra (Ilustração Nossa, 

2014) 

A Pozolana78, material relacionado com a geologia das ilhas, é muito encontrado na 

construção tradicional de carácter mais urbano. “Ao longo das geraç es,  os açorianos 

habituaram-se  a identificar como “terra”   a pozolana, era misturada  com cal e 

respectivos ineres, em percentagens distintas conforme as bases  de aplicação e sua 

função.” (Vale, 2013, p. 19) 

A utili ação do termo serve para identificar as cin as resultantes do carvão.“ […]   por 

isso que nos anos 50 os habitantes das antigas casas açorianas com chão em terra 

batida, em dias de chuva viam os seus progenitores espalhar cinza por cima do 

mesmo, aumentando o seu endurecimento e resist ncia”(Vale, 2013, p. 19), o que 

demonstra a constante evolução dos métodos construtivos relacionados com a sua real 

adaptação ao clima. 

3.3 A ADAPTAÇÃO FUNCIONAL DA ADEGA NA EVOLUÇÃO CULTURAL 

Na adaptação funcional que a adega sofre, tendo em conta as influências culturais no 

séc. XX, a escala da paisagem afeta a toda a construção descrita e a sua evolução 

gerou a uma identificação, por parte da UNESCO, com o objetivo de proteger os 

métodos que representam a paisagem, que começava a ser transformada consoante a 

adaptação funcional destas tipologias. 

                                                        
78

 “Po olana   um combina- do de resíduos naturais existente em zonas vulcânicas, localizada em 
profundidade variável, dependendo dos lugares. Nos Açores encontra-se em todo o subsolo, sendo 
extraída atualmente, para efeitos de integração na composição e fabricação do cimento” (Branco, 1993, p. 
123) 
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Na Madalena, um ancestral “povoamento da vinha” – consagrado em 2004 com a 

classificação de uma parte da área concelhia como Património da Humanidade pela 

UNESCO – definiu vastos espaços produtivos, com conjuntos ou edifícios isolados de 

adegas, de alambiques e de armazéns, em articulação com a portentosa dimensão de 

unidades paisagísticas e mesmo com algumas construções de escala monumental, 

embora utilitária: são exemplo o conjunto de aglomerados de adegas e currais de vinha, 

na Pontinha, ou o conjunto de adegas e alambiques de Fogos, na Candelária, ou ainda 

idêntico conjunto, com seus armazéns e terrenos, junto ao Porto de Ana Clara, na 

mesma Candelária; [...] (Janeiro, 2009, p. 30-31) 

Para compreender com exatidão os acontecimentos que terão incentivado a 

preocupação com o controlo da construção nestas unidades paisagem, desde a 

classificação como paisagem protegida até à classificação como Património da 

Humanidade, estabeleceram-se um conjunto de regras a que os edifícios construídos 

de raiz e as intervenções no património já existente devem respeitar. Esta 

circunstância está na base da evolução dos aglomerados rurais, nas diversas unidades 

paisagem, nomeadamente a adega, enquanto elemento que inscreve referências 

culturais que relatam a evolução da população. (comunidade) 

O abandono das vinhas, mencionado anteriormente, associado às dinâmicas 

socioculturais da Ilha do Pico, mais propriamente as transferências de propriedade, 

implicou uma adaptação do património aliado à sua paisagem cultural, o qual ao 

reconverter-se expressa linguagens e estilos que, segundo o livro Arquitectura Popular 

dos Açores, “[...] mimetizam e miniaturizam as formas exteriores das diversas casas da 

ilha, ora tomando como modelo a habitação tradicional, ora recorrendo a modelos 

recentes de inspiração norte-americana.” (Tostões e Caldas, 2000, p. 381) 

Esta mimetização é influenciada pelo intercâmbio das populações culturalmente a 

outros contextos, pelo que, são absorvidos os costumes resultantes dos processos de 

aculturação  ue os flu os migrat rios geraram. A “[...] Am rica surge como um lugar 

mítico – ou mais ainda – de pertença histórica.” (Milheiro, 2012, p. 25) 

A diáspora que surgiu, associada à procura de melhores condições de vida, que levava 

ao estabelecimento de grandes comunidades na costa Leste dos Estados Unidos da 

América começou a ganhar relevo na cultura local através do posterior contacto que os 

emigrantes estabeleceram, quer em termos sociais, a partir do contacto mais frequente 

com a terra, com os familiares, quer em termos de utilização do próprio território, sendo 

que a sua nova condição possibilitava a implementação de novas ideias absorvidas no 

estrangeiro, replicadas na construção que alguns fizeram na ilha. 

A realidade histórica demonstra a existência de dois tipos de retorno:1º o resultante de 

uma ascensão económica, configurado no emigrante endinheirado ou rico que, de 
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forma ostensiva, impregnava a terra natal com os símbolos da diáspora e os hábitos 

estrangeiros que interiorizara; 2º o do regresso do emigrante pobre, envergonhado, que 

não logrou vencer na vida por influência das oscilações e das crises conjunturais que 

abalavam o mundo ocidental, como a 1ª Guerra Mundial ou a crise de 1929. (Silva, 

2002) 

 

o “americano” correspondia a um perfil de preserverança, trabalho, iniciativa e 

honestidade, sendo útil a sua influência. Era aplicado e laborioso, dedicava-se a 

grandes iniciativas, introduzindo maquinaria e outros produtos americanos que 

procurava naturalizar, cultivando ainda a vida familiar, a educação dos filhos e um 

comportamento generoso para com a comunidade. A sua casa prima pela elegância e 

solidez do mobiliário e por um ambiente arejado e muito iluminado. (Silva, 2002, p. 354) 

As lógicas construtivas têm grande relevo na construção em madeira, utilizada 

tradicionalmente nas construções rurais associada ao contexto da cultura baleeira e à 

própria construção naval, na cidade da Horta e na Vila das Lajes do Pico. A construção 

com este material afirmou-se com o Museu dos Baleeiros. “Tornando-se gradualmente 

prestigiada e emblemática ao longo do tempo, desde a obra inicial de 1986, esta 

pequena mas representativa edificação recuperou, no centro da vila, várias casinhas 

de botes dedicados àquela faina pesqueira, dentro de uma linguagem neo-vernácula” 

(Janeiro, 2009, p. 109), contribuindo para uma posterior caracterização da Arquitetura 

Baleeira como um novo movimento associado à cultura. 

Introduzida posteriormente ao povoamento e ao aparecimento da cultura da vinha, este 

material começa a ser utilizado, tendo por base elementos característicos da 

arquitetura tradicional, neste caso de estilização portuguesa, adicionando diversas 

características singulares às construções, normalmente em contexto urbano, e fora da 

sua função e construção inicial, tais como torrinhas79, gaiteiras, ou até um novo piso 

aproveitando as águas furtadas [ilustração 83 e 84]. 

 
Ilustração 83 - Madalena, casas urbandas com gaiteiras 
(Tostões e Caldas, 2000, p. 402) 

 
Ilustração 84 – “Chalets”na Ribeira Grande (Janeiro, 2009, p. 28)  

                                                        
79

 “As «torrinhas» não eram verdadeiramente águas furtadas, mas uma esp cie de andar mais curto  ue o 
corpo da casa e debruçado aos  uatro ventos sobre as grandes abas dos telhados.” (Nemésio, 1944, p. 
34) 
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A arquitetura popular portuguesa é parte do património cultural da Ilha do Pico. Esta 

arquitetura integra materiais, linguagens, processos construtivos no lugar, passados 

diretamente da paisagem para as construções, embora nem sempre tenha sido este o 

processo. Se as construções mais pobres, resultado da necessidade de apoio ao 

cultivo, foram executadas com os materiais locais e de fácil recurso, as construções 

mais nobres introduzem acabamentos e técnicas mais avançadas, o que demonstra a 

importação de conhecimentos e a consequente introdução destes ao longo dos anos.  

A importação de costumes, inseridos na passagem pelas diversas culturas que se 

estabeleceram em variadas zonas do arquipélago, influenciam até os pequenos 

detalhes na construção vernacular associada às respetivas ilhas. As práticas de 

arquitetos trouxeram novos conhecimentos e linguagens contemporâneas. A 

adaptação destas ao contexto cultural açórico, tornavam contraditório80 as construções, 

uma vez que a imagem apresenta outro tipo de linguagens, mas os materiais utilizados 

continuem a ser os mesmos aplicados nas construções de arquitetura tradicional.81  

Embora o carácter insular, várias vezes referido, possa ser um obstáculo ao 

desenvolvimento da arquitetura no lugar, este foi o principal responsável pela 

preservação de culturas perdidas no tempo. O povoamento português dita uma base 

tipológica da casa açórica, adaptada consoante a geomorfologia dos lugares. As rotas 

comercias e a posição geográfica dos Açores abrem-nos a outras influências, 

contribuindo para a evolução de diversas linguagens na Cidade da Horta e na Vila das 

Lajes do Pico [ilustração 85]. 

                                                        
80

 “ [...] Note-se que (como sucedia no Continente), a expressão arquitectónica externa, em volumes lisos 
e puristas, assentava, no interior, contraditoriamente, em tecnologias tradicionais, com uso de alvenarias 
de pedra e madeiramentos – mostrando  ue a vontade “cultural” de mudar e inovar era então superior à 
capacidade (ou necessidade) t cnica de o fa er.” (Janeiro, 2009, p. 45) 
81

 ar uitetura tradicional da região ou vernacular: “A arquitetura vernacular caracteriza de forma particular 
uma comunidade, o seu modo de habitar e de intervir no território. Na sua pluralidade de tipos manifestam-
se diversos condicionalismo - geográficos, económicos, sociais e culturais - dos locais e das comunidades 
 ue as constroem e habitam.” (Mateus, 2011, p. 205) 
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Ilustração 85 - Conjuntos edificados onde a baleação ganhou relevo e a sua influência nos conjuntos associados à Paisagem Cultural da 

Vinha da Ilha do Pico ([adaptado a partir de] Fernandes, 1992, Fig. 26) 

As evoluções das edificações caracterizantes da arquitetura doméstica no contexto 

açoriano no que respeita aos conjuntos urbanos, revela uma influência na definição 

das linguagens néo-vernáculas que surgiram na Vila das Lajes, facto que não  

descaracteriza a arquitetura vitícola, visto que o seu aparecimento se verifica, em 

contexto urbano. 

O património referenciado como, “arquitetura do vinho” 82 , engloba a adega, o 

alambique e o lagar, bem como as diversas construções de carácter mais pontual, que 

com o tempo foram desaparecendo nesta paisagem cultural. A evolução dos materiais 

e dos conhecimentos em termos de processos construtivos é importante, não só pela 

qualidade da construção em si, mas também pela imagem, gerando mimetizações e 

reinterpretações por parte das pessoas. 

Perante tudo isto, de um modo filtrado, selectivo e restrito os emigrantes foram 

interiorizando novos costumes, adoptando outros hábitos de consumo e de vida 

quotidiana, em conformidade com o novo status social que o seu nível de vida lhes 

conferia, mas em tudo distintos daquilo que a terra natal lhes proporcionava. Se o 

emigrante regressava tra ia “patacas no ba ”, gravata escarlate, rel gio e cadeia no 

colete e logo empregava as economias na compra de terras e casas que decorava 

segundo os modelos estrangeiros. E quanto furor faziam entre os insulares! (Silva, 

2002, p. 356) 

Os novos modelos estrangeiros, resultado de diversos fenómenos de aculturação, 

representam uma influência direta sobre o património edificado e o ordenamento do 

território. A incidência destes fenómenos poderá ter um maior impacto consoante o 

modelo mais utilizado de freguesia para freguesia, não havendo uma ideia 

                                                        
82

 A e pressão “ar uitetura do vinho”   utili ada para caracteri ar o seu estudo referente à paisagem 
cultural estudada, tendo em conta que o seu contexto difere do que é caracterizado por arquitetura 
baleeira. 
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generalizada de que forma se exteriorizam em relação à influência da arquitetura de 

um sítio específico. 

Quando falas no processo de aculturação, de aculturações, de identidade de 

identidades, de incorporações, sedimentações, de processos em camada, porque aqui 

há quase seis séculos recebemos influências da Europa e do Atlântico, da América, dos 

orientes profundos, das especiarias, dos cheiros, das cores, do mundo asiático. Nós 

somos uma síntese, nós açorianos somos uma síntese cultural. Mas cuidado com isso 

porque nós não estamos no Atlântico, somos Atlântico, temos a atlanticidade como 

pano de fundo mas depois pelo nosso espaço geopolítico, geoestratégico, a nossa 

geografia somos de sínteses culturais de todo o globo. (Junior, 2015) 

O maior impacto destes fenómenos está na forma como se começa a intervir no 

território. O património que se constrói passa a ter em conta as novas ligações com a 

introdução do carro na ilha, sem que estas tenham origem no traçado existente. A 

partir do momento que o novo contexto de expansão do território estabelece um novo 

plano sobre o existente, surgindo das dinâmicas socioculturais, a construção que surge 

é feita consoante o gosto dos proprietários, que no seu direito à propriedade privada, 

passam a ser os decisores do que se constrói sem que o contexto seja relevante. Aliás, 

ao que as aculturações influenciam na ideia de evolução, o contexto passa a ser a 

nova forma de intervir. 

O desenvolvimento das acessibilidades e das infraestruturas que a ilha sofreu na 

segunda metade do séc. XX, acarretou uma maior proximidade entre as zonas típicas 

de adegas e as zonas de fixação da população em geral proporcionou, 

consequentemente, o aumento do turismo e que muitas pessoas procurassem casa 

nestas zonas83. Esta repentina procura começou a revelar-se nas diversas adições 

realizadas nas adegas, sem qualquer tipo de regra ou controlo de implantação. 

 Esses factores, conjugados com a circunstância de a identidade da paisagem desta 

zona se encontrar ameaçada pelo progressivo desaparecimento dos sistemas 

tradicionais de utilização do solo, justificam plenamente a sua classificação, por forma a 

salvaguardar os valores naturais, paisagísticos e culturais aí existentes e, 

simultaneamente, promover o desenvolvimento sustentado da zona e a qualidade de 

vida das populaç es.” (Decreto Legislativo Regional nº 12/96/A, 1996) 

As influências destes processos transformadores do património, associadas a 

processos de aculturação, auxiliam a compreender a evolução da paisagem como um 

todo, caracterizado pelo contexto das regiões licorosas demarcadas84. Nos Açores a 

                                                        
83

 “numa primeira fase, n s reparávamos  ue as pessoas procuravam a paisagem da cultura da vinha da 
ilha do pico com um objetivo principal que era construção, construção de primeira habitação, são zonas 
muito apetec veis para primeira habitação, mas tamb m para habitação de veraneio” (Goulart, 2014b) 
84

 “A legislação comunitária obrigou à criação de área de Denominação de Origem Controlada (DOC) e à 
classificação qualitativa dos vinhos através das categorias V.Q.P.R.Q., Vinho regional e Vinho de Mesa. 
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sua génese inicial de povoamento começou pela adaptação da arquitetura popular 

portuguesa às contingências topográficas e morfológicas das ilhas. 

Um olhar sobre a casa açórica deve em primeiro lugar inscrevê-la no mais amplo 

espaço atlântico da Macaronésia (como se refere na Encyclopedia of Vernacular 

Architecture of the World/ EVAW, 1997, págs 1535-1536), verificando-se vários 

aspectos comuns às ilhas que constituem estes arquipélagos, os quais reflectem-se no 

carácter da casa [...]" (Janeiro, 2009, p. 25) relacionando-se deste modo os métodos 

construtivos e as tipologias das casas,  uer rural,  uer urbana. No entanto “Deve ainda 

fazer-se a distinção entre a casa urbana e a casa rural, dado que, embora a partir da 

matriz comum atrás referida, elas se podem distinguir por aspectos concretos.” 

(Janeiro, 2009, p. 25) 

A adaptação da casa a determinados contextos açorianos passa a caracterizar a 

influência do território na arquitetura, dando enfoque à sua vertente vernacular.  

[...] Raquel Soeiro de Brito estudou São Miguel (1955), Carlos Alberto Medeiros o Corvo 

(1967), António de Brum Ferreira a Graciosa (1968). Em todas estas aproximações por 

geógrafos foi referida a casa ou habitat tradicional açórico, sobretudo nas suas 

expressões rurais, quase sempre com uma visão influencialista, procurando ver nos 

elementos formais dessas habitações, de forma directa, a origem regional dos 

coloni adores (por e emplo, algarvios ou predominantemente do norte do “continente”). 

(Janeiro, 2009, p. 25) 

A estratificação da paisagem consoante as tipologias existentes procura compreender 

o estados e os contextos associados às diferentes escalas em que a paisagem cultural 

se define. A arquitetura de contexto insular acompanha os diversos movimentos 

arquitectónicos em Portugal, dando depois origem a regionalismos.85 Neste âmbito a 

                                                                                                                                                                   
Foram criadas Comissões Vitivinícolas Regionais: associações Interprofissionais sediadas em cada região 
DOC e responsáveis pela aplicação e regulação das normas aplicadas ao sector vinícola. 
A Junta Nacional do Vinho foi substituída pelo actual Instituto da Vinha e do Vinho (IVV), organismo que 
reúne as exigências da política de mercado europeia. O IVV definiu os mapas vitivinícolas nacionais. A 
partir de 2002, e istem 33 Denominaç es de Origem Controlada.” (Portugal, 2016a) 
85

 Regionalismos segundo a definição de Hamilton: “Fundamentally regionalism is a state of mind. 
This state of mind may be induced by poverty, resulting in meager proportions; by isolating, producing 
ignorance of developments on more favored localities; by lack of transportation, restricting the choice of 
building materials to those native to the region; by iron-clad traditions, imposing living patterns rooted in a 
vanished past. Such regionalism prides itself on its exclusiveness. 
It cares more for preserving an obscure dialect than for expressing an idea. It is anti-cosmopolitan and anti-
progressive. Such regionalism becomes a cloak for the misplaced pride of the region and serves to build-in 
ignorance and inferiority. Happily, such regionalism is being destroyed as we become more nearly one 
world. Let’s call this type of regionalism the “Regionalism of Restriction”. 
Opposed to it is another type of regionalism: the Regionalism of Liberation.  
This is the manifestation of a region that is especially in tune with the emerging thought of the time.” 
(Harris, 2007, pp. 56-57) Fundamentalmente regionalismo é um estado de espírito. Este estado de espírito 
pode ser induzido pela pobreza, resultando em fracas proporções: pelo isolamento; produzindo 
desenvolvimentos ignorantes nas localidades mais favorecidas; pela falta de transporte, restringindo a 
escolha dos materiais de construção para os habitantes locais; por tradições fechadas; impondo-se 
costumes tradicionais enraizados num passado desaparecido. Este tipo de regionalismo orgulha-se da sua 
exclusividade. 
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investigação pretende enquadrar as evoluções da adega e das construções que 

decorreram da configuração desta tipologia para uma compreensão da influência do 

património existente na construção atual. 

A arquitetura vernacular açoriana é caracterizada como referido, pelo contexto da 

Macaronésia. A insularidade provoca que a ar uitetura, considerada no seu “espaço 

atl ntico” mais amplo, se adapte consoante as funções, podendo vir a adquirir 

utilizações mais específicas consoante a paisagem encontrada nas diversas ilhas. À 

PCVIP, é importante associar o seu carácter rural, devido ao tardio povoamento da 

zona associada ao cultivo, e à sua adaptação consoante a geomorfologia da paisagem 

caracterizante da costa Oeste da ilha [ilustração 86 e 87]. 

Como José Manuel Fernandes afirma (2009, p. 26):  

No campo da casa rural conhecem-se os tipos primevos, já desaparecidos, ou que 

foram relegados para funções meramente complementares ou utilitárias: a casa 

escavada na rocha, ou “furna”, ligadas aos mais antigos e costeiros habitats do 

povoamento; e a casa de pedra à vista, com cobertura de palha, que ainda nos inícios 

dos anos 1980 se podiam ver exemplos habitados [...]  

 

Ilustração 86 – Exemplo de primeira habitação em alvenaria de 
pedra e cobertura de palha. (Ferreira, 2005) 

 

Ilustração 87 – Tipologia da adega na sua vertente inicial. 
(Lima, 2010, p. 115) 

O mais rudimentar é constituído por construções muito pequenas, de um só piso, 

com cobertura de duas águas, uma porta e, raramente, uma janela. O interior parece 

mais amplo, devido ao pleno aproveitamento, abrigando um lagar (com tanque em 

madeira ou alvenaria de pedra), pipas e outros utensílios de apoio à produção do vinho. 

(Tostões e Caldas, 2000, p. 419) 

                                                                                                                                                                   
Preocupa-se mais em preservar um dialecto obscuro do que expressar uma ideia. É anti-cosmopolita e 
antiprogressista. Este regionalismo torna-se um manto para o orgulho deslocado da região e serve para 
cultivar ignorância e inferioridade. Felizmente este regionalismo está a ser destruído à medida que 
evolu mos mundialmente. Chamemos a este tipo de regionalismo “Regionalismo da restrição”. 
Em oposto existe outro tipo de regionalismo: o regionalismo da liberação. 
Este é a manifestação de uma região que está em sintonia com o pensar do tempo atual. (Tradução 
Nossa, 2015) 
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A adega conforma uma versão das construções rurais com uma função de produção 

na zona específica da ilha que se dedica ao cultivo da vinha, sendo uma construção de 

cariz mais pobre, com carácter utilitário, ficando susceptível a alterações consoante o 

normal desenvolvimento do território. Esta fácil adaptação acabou por facilitar um 

fen meno marcante de adaptação desta pe uena construção: “A adega passou a ser 

um lugarzinho de encontro familiar, um lugar para es uecer a dure a da vida.” (Lima, 

2010, p. 114) 

Inicialmente, a dependência senhorial dos trabalhadores resultante de uma 

determinada feudalização do processo de produção, impedia que as construções 

associadas ao cultivo refletissem a população em torno desta atividade. Depois das 

grandes crises, principalmente nesta parte da ilha, a Madalena, a transferência e 

parcelamento de propriedade resultava numa acelerada mudança dos usos do solo e 

da adaptação funcional das edificações. 

Neste sentido pode ser encontrado nos aglomerados de produção uma mutação de 

vários elementos. A adega é mantida em certos casos, relatando-se uma mecanização 

e melhoramento dos elementos típicos para produção, por forma a garantir uma melhor 

higiene do espaço. Com isto, o ambiente mais rudimentar das adegas, que poderão 

estar mais próximo das tipologias iniciais, é precisamente as que passarão a ter uma 

utilização de veraneio. Muitas das que continuaram com a produção, passaram a ser 

melhoradas com o intuito de uma maior funcionalidade e higienização da produção. 

A cultura da vinha, apesar da decadência em que se encontra há muito tempo, deixou 

marcas indeléveis no território do Pico que, a par dos marouços e das grandes 

extensões de terreno organizadas em currais, ficou disseminada de adegas. Porém, ao 

contrário dos terrenos de cultura que se inserem, frequentemente abandonados, muitas 

das adegas não só continuaram a ser utilizadas, como foram renovadas e adaptadas a 

novos costumes. (Tostões e Caldas, 2000, p. 418) 

A sazonalidade associada à adaptação da adega para casa de férias, foi também 

responsável pelo crescimento destes aglomerados costeiros, pois “  noite, estavam 

muito cansados e foram construindo adegas para nelas passarem a noite, em vez de 

irem dormir a casa e voltarem de manhã cedo para começarem a labuta da apanha 

que costumava ser de sol-a-sol.” (Lima, 2010, p. 114) 

Lentamente verifica-se a transferência para a habitação de veraneio, sem grandes 

alterações,  ue “ [...] Com o rodar dos tempos, a vida mudou. Porém a adega passou 

do  til ao agradável.” (Lima, 2010, p. 114)sendo este o ponto de viragem para os 

processos de aculturação que a adega viria a ser objeto.  
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É de referir que na unidade paisagem Oeste também se verificou a alteração dos 

aglomerados rurais em virtude dos mesmos fenómenos. Em relação à zona dos Fogos, 

a mais conservada, as construções que se concentram em torno do porto mantêm 

muitas das características iniciais, sendo que: 

Alguns núcleos situados na costa Norte apresentam uma maior consolidação urbana, 

pelo facto de estas costas terem aptidões naturais que permitiam um acesso mais fácil 

do que o existente na costa Oeste ou Sul. Estão neste caso os núcleos urbanos do 

Cachorro ou do Lajido de Santa Luzia, no qual, por esse motivo, foi efectuado o 

inquérito à população. (Canelas, 2009, p. 153) 

Estas alterações implicaram a adição de corpos de apoio, destinados à casa de banho, 

diversos acrescentos que aumentam a capacidade e transformam aos poucos a adega 

numa habitação com a implementação de cozinhas ou quartos. Estes compartimentos 

são realizados com a própria estrutura do edifício e por vezes destacam-se por uma 

construção mais recente ou pela aplicação de outros materiais [ilustração 88 e 89]. 

 
Ilustração 88 – Acrecscento de uma adega 

para uma ampliação (Ilustração nossa, 2014) 

 
Ilustração 89 – Diferentes materiais que caracatrizam a evolução construtiva dos 

conjuntos edificados. (Ilustração nossa, 2014) 

Como supracitado, a situação cultural relativamente à organização do território 

associado à PCVIP associa duas realidades diferentes. O território litoral foi 

inicialmente povoado pela comunidade faialense, detentores de grandes terrenos que 

se estendiam até ao interior, sendo os conjuntos fixados interiormente a estas parcelas 

costeiras. A transferência de propriedade para os habitantes locais, através do 

parcelamento, conduz a que as dinâmicas entre a organização pretendidas para o 

território mude de contexto. 

Tendo em consideração o carácter utilitário decorrente da funcionalidade das adegas 

inseridas na área classificada, revelou-se fundamental, na presente investigação, 

proceder à ampliação da escala do estudo com o objetivo de perceber a transformação 

que o conjunto de adegas pontuais sofre em consequência da evolução cultural da 
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respetiva população. A complexidade de uma paisagem cultural como a do Pico deve-

se inequivocamente ao facto dos seus utilizadores não a habitarem permanentemente. 

Os conjuntos edificados representam um momento importante na evolução cultural da 

população afeta à vinha. Estes são os núcleos permanentes das populações. E com o 

desenvolvimento das acessibilidades, reforçando as ligações entre eles, representada 

com o aparecimento da circunvalação da própria ilha. Esta circunvalação torna-se o 

principal motor à nova construção. 

Na segunda metade do séc. XX revela-se uma maior transformação da paisagem, 

considerando as novas condições dos habitantes, um dos factores mais importantes é 

o contacto reestabelecido com a comunidade da diáspora. 

Nos anos 1960 e 1970, com a abalada dos emigrantes, muitas casas ficaram vazias, os 

povoados desertificaram-se e os campos foram abandonados. Porém, a partir de 

meados dos anos 1960, os emigrantes, regressados definitivamente ou de férias, 

investiram as suas poupanças na renovação de uma casa no povoado antigo ou, mais 

frequentemente, na construção de uma nova casa na periferia da sua aldeia, de 

características mais urbanas, primeiro de traço tímido, mas que se foi tornando mais 

audaz, testemunho da sua ascensão social, do seu novo estatuto, da sua nova 

identidade e urbanidade. Retomo aqui duas questões sobre este novo tipo de casa, em 

menor ou maior ruptura com o edificado antigo. Até que ponto se trata ainda de 

construção popular e qual o seu valor patrimonial? Ou até que ponto ele constituiu uma 

agressão à paisagem rural, provocando a sua degradação, como afirmavam à época os 

seus detractores? (Raposo, 2013, p. 181) 

Na utilização ou adaptação das edificações para a produção de vinho, foi aproveitado 

algum do património relativo aos conjuntos edificados existentes, visto que muitas das 

vezes, são ainda encontradas vinhas junto ao património agora consolidado como 

centro urbano, existindo relatos de edifícios que ainda possuem vestígios de lagares e 

outros utensílios associados à vinha. 

As casas senhoriais, em maior concentração na zona da Madalena são as que 

comprovam melhor esta situação. “Nos Casos em que a adega é simultaneamente de 

habitação, a parte habitável é no piso superior, ficando a zona de lagar e adega 

implantada no rés-do-chão.”(Açores, 2004, p. 73). Acabando por surgir nos 

aglomerados costeiros com o parcelamento dos terrenos e, posteriormente, produção 

de carácter mais privado. A demarcação das regiões vitícolas já não é propriamente 

identificável através da arquitetura associada à paisagem em estudo. 

Independentemente de ser uma construção pontual de reduzidas dimensões tendo em 

conta a sua relação com a dimensão do território, acabou por se alastrar um pouco por 

toda a ilha, comportando adegas com as mais variadas características. A função da 
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adega continua a cumprir a sua relação com a paisagem ou com a cultura vitícola, mas 

não está implícita na imagem que se identifica e constrói em torno da arquitetura e da 

paisagem e com a qual se deveriam relacionar. 

A tipologia da adega, como elemento fundamental para a produção do vinho, e 

associado à casa rural picoense acabam por se fundir em determinadas situações. As 

comunidades, completamente dedicadas à produção, acabam por adaptar a casa rural 

típica portuguesa, introduzindo na cave os lagares em vez dos animais. O vinho 

demarca a cultura mas acaba por evoluir com esta e passa a ser uma atividade que 

passou para segundo plano no quotidiano picaroto, constituindo hoje mais uma forma 

de sustento do que propriamente um modo de vida. 

Nesta nova condição, muitos dos sistemas do conjunto deslocaram-se do contexto de 

grande produção, foram construídas pequenas adegas de raiz, adaptaram-se 

construções mais recentes e em contextos que já não estão relacionados com a antiga 

organização do território, (normalmente as adegas estavam junto ao mar nos 

aglomerados rurais) para responder a uma produção mais reduzida e de carácter mais 

privado. Os lagares são menos utilizados, adaptados ou até mesmo substituídos por 

novas ferramentas. 

Ao ampliar-se a escala de observação do território em estudo é possível definir uma 

percepção da evolução do território e de que modo as arquiteturas praticadas 

influenciaram a zona que em tempos se caracterizou pela cultura associada ao cultivo 

da vinha. A adaptação funcional da adega reflete-se nas relações dos habitantes entre 

os conjuntos edificados onde habitam e o exterior, transferindo os modos de 

construção para os aglomerados de produção costeiros, aglomerados essencialmente 

rurais, representando num segundo momento a adaptação funcional da adega para 

habitação de veraneio. 

Estas construções mimetizam e miniaturizam as formas exteriores das diversas casas 

da ilha, ora tomando como modelo a habitação tradicional, ora recorrendo a modelos de 

inspiração americana. (Tostões e Caldas, 2000, p. 381) 

A situação da PCVIP revela uma contradição relativamente à arquitetura que surge nos 

conjuntos edificados. A partir do momento em que a vinha decai, a ruralidade 

associada às construções do património vitícola reforça o seu abandono, visto que as 

populações concentravam-se nestes conjuntos edificados. 

Esta segunda adaptação consequência da primeira, dá inicio às mimetizações, o que 

resultou no transporte de costumes na construção feita pelos populares no restante 
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território, alterando o modo de construir segundo os processos de aculturação que a 

normal evolução cultural manifesta [ilustração 90]. 

A adega/habitação, igualmente pequena, organiza-se em dois andares com diferentes 

funções. No piso térreo instala-se a adega propriamente dita, com uma dimensão e 

organização semelhantes às do tipo anteriormente descrito, enquanto que no piso 

superior fica a habitação com um ou dois minúsculos compartimentos e o mobiliário 

indispensável para organizar a vida doméstica. (Tostões e Caldas, 2000, p. 418) 

Esta tipologia de adega ganha mais destaque nos aglomerados de produção cujas 

distâncias com a parte superior da freguesia são maiores, desenvolvendo-se 

posteriormente em habitação. A utilização para habitação leva a que as adegas 

continuem em parte a ser utilizadas, mesmo quando as respetivas vinhas deixaram de 

produzir [ilustração 91 e 92]. 

Actualmente, tem-se desenvolvido o pendor para casa de férias das pequenas adegas 

com habitação, não só melhorando as suas condições de habitabilidade, como através 

da renovação do aspecto exterior. Esta renovação é especialmente significativa nas 

áreas em que as adegas seguiam modelos habitacionais do Pico reproduzindo-os em 

ponto pequeno, porquanto a sua modernização implicou o recurso a modelos mais 

recentes, mas sempre realizados em miniatura. (Tostões e Caldas, 2000, p. 418) 

 
Ilustração 90 - Esquema de evolução da paisagem associada às transferências de novas formas de apropriação do património dos 

conjuntos edificados para os aglomerados rurais. (Ilustração Nossa, 2014) 
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Ilustração 91 – Porto Cachorro, adega 
com habitação (Tostões e Caldas, 
2000, p. 379) 

 

 
Ilustração 92 – Adega com introdução de novos materiais associados aos conjuntos 
edificados (Sofia Ávila, 2012) 

 

O aparecimento dos conjuntos edificados é tardio em relação às restantes estruturas 

relacionadas com o vinho, resultando da fixação da população, numa cota em que 

possam ser coordenadas todas as atividades de subsistência. A PCVIP vive com as  

épocas estivais, cujo edificado se encontra maioritariamente junto ao mar, resultando 

na permanência da população. 

A partir do desenvolvimento destes fenómenos, que numa escala da paisagem 

passaram a caracterizar os aglomerados rurais consoante os conjuntos edificados 

fixos, estes passam a ter uma maior relevância ao longo do ano, começando a haver 

uma maior procura por habitação definitiva. 

O terceiro momento da adaptação funcional da adega reverte para a classificação da 

paisagem como Património da Humanidade. A radicalidade de algumas intervenções 

no sítio, que usaram as adegas como bases para um segundo piso na tentativa de as 

converter à imagem de uma habitação comum, deixando o piso térreo para arrumos ou 

produção e o superior para habitação, ou até de situações em que estas são 

completamente ignoradas para dar lugar a construções de raiz, começa a suscitar uma 

atenção reforçada para a descaracterização da arquitetura dos aglomerados inseridos 

na paisagem vitícola [ilustração 93 e 94]. 
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Ilustração 93 – Habitação de Veraneio em zona considerada 

património, apelidada localmente de adega pelo seu 
enquadramento paisagístico (Ilustração Nossa, 2016) 

 

 
Ilustração 94 – Habitação de Veraneio em zona protegida, Lajido 

(Ilustração Nossa, 2016) 

 

A consolidação de todos estes fatores que fizeram a paisagem evoluir como um todo 

tornam-se um caso de peculiar interesse para a arquitetura contemporânea. A 

necessidade de interiorizar uma cultura que se represente no pensamento de projeto 

ganha destaque numa classificação em que se reconhece no conjunto uma carga 

patrimonial.  

Neste contexto, a noção do todo foca o peso que uma intervenção terá no território. Na 

sua arquitetura, nesta nova condição, é imposto uma estratégia que além de 

reorganizar o espaço por forma a adaptar as construções existentes aos novos 

tempos, é exigido um diálogo conceptual que o faça sem descaracterizar a paisagem. 

A legislação aparece como forma de aplicar um filtro, numa primeira fase, com uma 

regra para educar a população para a importância de preservar a paisagem. O modo 

como esta se aplica requer uma evolução e um equilíbrio, visto que na imagem que 

agora se protege não se pode negar o tempo. As normas impostas vêm utilizar a nova 

procura desta paisagem para construção, cada vez mais de habitação para turismo. 
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4. ESTUDOS DE CASO 

A escolha dos estudos de caso para desenvolvimento da presente dissertação de 

mestrado teve em consideração as temáticas desenvolvidas nos capítulos precedentes 

e a contextualização das diversas escalas do território. Desde o processo de 

aculturação descrito para os conjuntos edificados, em que a paisagem cultural é 

entendida na abrangência do gentílico, os costumes revelam influência na componente 

estética da área classificada, tendo sido fundamental a compreensão do que é 

classificado, legalmente, como unidade-paisagem da costa Norte. 

Estas adaptações colocam o problema da necessidade de perspectivar uma visão 

geral da arquitetura nos contextos paisagísticos resultado da constante mutação do 

território provocado pela ação do ser humano. A compreensão desses fenómenos 

torna-se estruturante para a arquitetura, enquanto matriz no modo de atuar, pelo que a 

escolha de outros dois estudos de caso, pretende revelar o peso que as temáticas 

aliadas à classificação da própria paisagem poderão exercer na praxis dos arquitetos e 

de que modo estes não deixam de adicionar algo que representa a evolução dessa 

mesma paisagem. 

A primeira abordagem à PCVIP passa por descrever em que consiste um contexto 

paisagístico classificado, e por consequência as ferramentas de intervenção, com as 

quais o arquiteto poderá ter um papel fundamental na evolução que a unidade-

paisagem da costa Norte, eleita como estudo de caso, tem vindo a sofrer ao longo dos 

anos. A partir desta premissa, e porque a escala da arquitetura assim o requer, 

considera-se uma leitura crítica à obra e a interpretação de dois arquitetos, nesta 

unidade-paisagem. Esta eleição torna-se fundamental para perceber o trabalhar de 

uma identidade associada à influência que a área da paisagem exerce no modo de 

atuar por parte desses arquitetos. 

O primeiro caso incide sobre um dos arquitetos mais relevantes e singulares no 

contexto açoriano, Paulo Gouveia86. O seu trabalho é caracterizado por incorporar uma 

vertente néo-vernácula que surgiu depois da arquitetura moderna87. A partir da sua 

obra é possível compreender a noção do espaço contemporâneo associado às 

tipologias construtivas nos Açores e a sua influência na posterior noção de que a 

                                                        
86

 Paulo Gouveia   um ar uiteto açoriano  ue nasceu em Angra do Hero smo, foi “considerado 
considerado o expoente do pós-modernismo nos Açores” (Lopes, 2009) 
87

 Numa época em que a arquitetura perdia a sua relação com o lugar, devido à austeridade imposta pelo 
modernismo, surgem uma série de linguagens, caracterizadas de arquitetura pós-moderna que metem em 
causa os seus valores, tentando dotar a arquitetura de uma escala mais humana. 
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paisagem cultural manifesta. Do Museu dos Baleeiros 88  ao Museu do Vinho 89  é 

perceptível a noção de espaço, as proporções e a sua influência quando adquire uma 

escala da paisagem na percepção deste arquiteto e dos respetivos projetos. 

Por outro lado, o trabalho dos SAMI90 arquitetos situa um outro nível da praxis da 

arquitetura contemporânea, revelando uma forma de atuar com um consentimento 

generalizado do que se exige a uma arquitetura de autor, não deixando esta de se 

relacionar com a paisagem, quer pelo trabalho conceptual, como pelo trabalho no 

gabinete que controlava a paisagem em si, até ser classificada como Património 

Mundial. 

O centro de Interpretação da PCVIP revela o consagrar de um estudo realizado, 

resultando numa intervenção harmoniosa com a paisagem e com o património 

edificado. Tratando-se de um edifício com funções similares ao próprio Museu do 

Vinho de Paulo Gouveia torna-se pertinente o estudo dos dois visto que a paisagem 

em questão possui o mesmo carácter cultural, embora construídos em tempos 

diferentes. 

Neste ponto e no que a unidade paisagem representa na evolução de um território, a 

escolha de Paulo Gouveia e dos SAMI, decorre não só pelo trabalhar uma identidade 

resultado do tempo em que vivemos mas no conflito que o arquiteto poderá ter em 

adaptar um tempo sedimentado na memória e na contemporaneidade. 

4.1 UNIDADE-PAISAGEM (COSTA NORTE) 

O estudo da unidade-paisagem considera o território demarcado pela PCVIP, focando-

se na zona norte de toda a área demarcada, de modo a compreender como esta 

poderá constituir-se como objeto que possibilita contextualizar a arquitetura e o 

impacto que a sua ação construída representa no todo. 

                                                        
88

 Museu dos Baleeiros é o polo principal do Museu do Pico. Consiste num conjunto de edificações 
utilizadas para botes baleeiros. A sua intervenção restaura as casas dos notes e adiciona outros dois 
conjuntos edificados. É a primeira intervenção museológica de Paulo Gouveia que depois veio a intervir no 
Museu do Vinho. 
89

 Museu do Vinho é um dos polos do Museu do Pico situado na Madalena do Pico. Consiste num antigo 
solar associado à ordem conventual dos carmelitas sendo posteriormente intervencionado para fins 
museológicos. 
90

 SAMI Arquitetos é o atelier composto por Inês Vieira da Silva e Miguel Vieira. Foram responsáveis pela 
candidatura da Paisagem Protegida a Património Mundial integrando o Gabinete Técnico. Em 2005 é 
formado o atelier SAMI na cidade de Setúbal. Desde então já foram distinguidos com diversos prémios, de 
onde se distinguem o tektonica 2009 para o centro de visitantes da gruta das Torres e as nomeações para 
o European Union Prize for Contemporary Architecture. Também foram vencedores e finalista de várias 
edições da Bienal Ibero-Americana de Arquitectura e Urbanismo. 
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Uma das questões associadas à paisagem está relacionada com a sua consideração 

temporal. A arquitetura rural e doméstica é pontual, pelo que quando o problema é 

ampliado, à totalidade da paisagem que a caracteriza, torna-se necessário representar 

a sua escala [ilustração 95]. 

 
Ilustração 95 - Esquema de evolução dos aglomerados rurais na sua relação com a unidade paisagem da costa Norte (Ilustração Nossa, 

2015) 

Os aglomerados rurais nesta zona norte em estudo, situam-se na vila da Madalena e 

freguesia das Bandeiras, concelho da Madalena, freguesias de Santa Luzia e 

Sant’Ana, concelho de São Ro ue. São parte da zona de classificação, e representam 

os respetivos aglomerados rurais resilientes, caracterizando-se pela sua sazonalidade,  

“[...] não sendo geralmente habitados durante o ano, ad uirem uma din mica e vida 

muito pr prias entre os meses de Julho e Setembro ou Outubro.“ (Pereira e Luis, 2004, 

p. 27) Este facto confere-lhes movimento, especialmente no verão, tendo sido grande 

parte das adegas convertidas em habitação de veraneio, e posteriormente em 

moradias para habitação. 

A adaptação funcional da adega caracteriza os dois principais momentos em que uma 

mudança, no contexto sociocultural da população, teve consequências na paisagem, e 

que acabou por se revelar no tipo de arquitetura. Esta mudança de comportamento 

pode ser ameaçadora tendo em conta a preservação do património edificado, mas com 

ela poderão surgir elementos que venham adicionar algo arquitetonicamente relevante 

num contexto da evolução de uma identidade, traduzida na experimentação dos bens 

materiais. 
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O estudo destes aglomerados, de um modo genérico, revela as diferenças que a 

adega adquire desde o povoamento e consequente introdução da vinha até à data da 

sua classificação. Partindo da descrição da generalidade que esta paisagem contém, é 

importante a referência aos diversos aglomerados que compõem a unidade-

paisagística da costa Norte para consideração da adega como elemento evolutivo. 

Devido à proximidade com a vila da Madalena, onde predominam solares para 

produção de vinho, os aglomerados de povoamento fixos mais dispersos situados nas 

partes altas e a sua distância tanto da vila da Madalena como da costa, contribuíram 

para uma melhor preservação devido ao difícil acesso a estas áreas da paisagem onde 

se situam os aglomerados de produção cujas dimensões denotam a sua relação 

isolada com um território mais amplo, sendo os que se situam entre Cais do Mourato e 

o Cabrito, incluindo estes dois [ilustração 96]. 

 
Ilustração 96 – Aglomerados rurais pertencentes à unidade paisagística da costa Norte (Açores, 2004, p. 68) 

A unidade-paisagem da costa Norte integra aglomerados de produção recentes, pelos 

diversos tipos de construção, e pela mutação que muitas das suas edificações 
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sofreram ao longo do tempo. É também a zona onde os campos de cultivo se 

encontram mais abandonados. “ […] to the north the area was formerly used for 

growing vines and figs but has since been largely abandoned and is now extensively 

covered by vegetation, mainly clumps of heather as much as several metres high.”91 

(ICOMOS, 2004, p. 21) 

O abandono destes campos de lava dão origem a uma vegetação de características 

particulares, já que são na sua maioria cobertas por espécies também elas endémicas, 

nomeadamente a urze [ilustração 97]. Esta planta torna esta paisagem ampla por não 

atingir grandes altitudes e em determinadas áreas permite a visualização de elementos 

abandonados pertencentes à cultura da vinha. 

 
Ilustração 97 - Unidade paisagística da costa Norte (Açores, 2008, p. 39) 

Caracterizam-se pelo momento em  ue as propriedades senhoriais foram “vendidas ao 

desbarato” (Goulart, 2014), e com estas as grandes propriedades divididas. A 

adaptação funcional para habitação de veraneio começou a transformar as pequenas 

construções que no entanto continuam a ser apelidadas de adegas devido à sua 

anterior função na paisagem e vida comunitária local, o que se deve à sua localização. 

A participação ativa de uma população para com a função de um determinado território 

marca o modo como esta passa a relacionar o património com a paisagem, 

independentemente da função atual até ter sido alterada. 

Nas vivências com o património subjacente ao território picaroto, a aptidão do território 

que tornou a adega fundamental, fez com que as construções posteriores nas áreas  

                                                        
91

 A área norte foi antigamente utilizada para o plantio de Vinha e Figueira, mas desde então terá sido 
amplamente abandonada, estando completamente coberta de vegetação, muito arbustos de faia, com 
alguns metros de altura (Tradução Nossa, 2015) 
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que ganharam relevo pela atividade vitícola determinem ao que é tido como adega 

independentemente do aspecto ou função: 

as pessoas só continuam a dar mais uso à adega pelo vinho e pela paisagem cultural 

da vinha deve-se mesmo ao facto de as adegas terem sido todas construídas à beira-

mar, e as vinhas são todas à beira-mar, porque no mato por exemplo, não se chamam 

adegas às quintas, às casas que lá existem, mas, por acaso também gosto muito de 

várias quintas que os meus tios têm no mato e não lhe chamam adegas, porquê? 

Porque lá não se fazia vinho, mas o que se faz é o mesmo que nas chamadas adegas. 

(Goulart, 2015) 

A importância que o objeto arquitectónico possui prende-se com a noção de que surgiu 

num território em que a organização, em relação à paisagem atual, utiliza-os com o 

intuito de fomentar atividades costeiras, especialmente no verão, em que também é 

realizada a vindima. 

A própria relação com os currais de figueira dão uma noção da evolução cultural 

associada ao cultivo, constatando-se que quando a necessidade de produção 

aumenta, a própria construção adapta-se na paisagem como é caso destes outros 

tipos de culturas. As dinâmicas e diversificação do plantio ajudaram a minimizar 

diversos problemas relacionados com as doenças que apareceram ao longo dos 

tempos. 

Todos os aglomerados possuem características distintas no que respeita aos tempos e 

à estilização das diversas tipologias construtivas. O primeiro aglomerado rural existente 

na unidade-paisagem da costa Norte é o Cais do Mourato [ilustrações 98 e 99]. Este 

revela uma edificação mais consistente que deu origem a pequenas ruelas que se 

encontram todas num ponto comum, o porto. É o primeiro aglomerado associado a um 

conjunto edificado, depois da vila da Madalena, e está relacionado com esta e também 

com a freguesia das Bandeiras. 

 
Ilustração 98 - Paisagem envolvente ao Cais do Mourato, 

maioritariamente resultado do abandono das vinhas (Ilustração 
Nossa, 2014) 

 
Ilustração 99 - Zona central do Cais do Mourato (Ilustração Nossa, 

2014) 
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A arquitetura presente neste aglomerado revela a passagem do tempo, o que ressalta 

a dinâmica entre as construções antigas adaptadas aos novos usos e a novos 

materiais. Um facto curioso é que o cais do Mourato, ao contrário dos outros 

aglomerados, não revela a presença de um grande solar associado à posse das 

vinhas. Esta circunstância traduz uma construção menos pronunciada ao nível da 

feudalização que normalmente define uma matriz de organização do território, através 

da hierarquia tipológica descrita no capítulo 3. 

A feudalização pronunciada na organização do território acontece tendo em conta a 

divisão do território em diversas parcelas, onde as construções a que estão associadas 

adaptam-se consoante as novas delimitações da propriedade. A apropriação de 

diversos donos abre portas a uma maior densidade de construção o que revela uma 

maior variedade nas diversas construções e uma organização mais adaptada às novas 

relações com o território [ilustração 100]. 

 
Ilustração 100 -  Ortofotomapa do Cais do Mourato (Açores, 2015) 

A exceção poderá ser o crescimento segundo novos acessos, o que resulta em 

edificações de estilo unifamiliar, de crescimento linear, que descaracterizam parte do 

conjunto que preserva o traçado de acordo com os limites das propriedades mais 

antigas. Neste aspeto sofre igualmente com o impacto da nova via de acesso junto à 

costa. 
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Enquanto que nos aglomerados de maior dimensão em relação ao conjunto de 

produção, como é o caso do Lajido e dos Arcos, o crescimento aconteceu segundo a 

organização original do edificado, no que concerne o Cais do Mourato existe um maior 

impacto nas restantes vias, o que provoca uma nova regra na organização e 

construção do território. 

Em termos arquitectónicos e construtivos no antigo traçado “Todos os edif cios destes 

aglomerados eram construídos com alvenaria seca de basalto, sendo alguns deles 

revestidos com argamassas de barro e cal [...]” (Açores, 2008, p. 39) no entanto, a 

grande parte das construções com a pedra à vista acabaram por receber este tipo de 

ligantes para reforço das próprias estruturas, sendo introduzido mais tarde o cimento, o 

que aconteceu em grande escala no Cais do Mourato. 

No que toca às construções que surgiram com os novos alinhamentos impostos, estas 

já consistem em habitações de veraneio, na linha do que é feito em torno das vilas ou 

mesmo das freguesias com novos modelos possibilitados pela construção em betão e 

alvenarias em blocos, sendo poucos os casos feitos posteriormente à classificação. 

Tendo em consideração que o Cais do Mourato é, possivelmente, o que menor ligação 

manteve com a cultura do vinho, no que respeita à produção, momento que se 

relaciona com a maior área de cultivo, assim como o que se encontra mais 

abandonada. 

O Cais do Mourato organiza-se em torno do seu porto, e as suas construções revelam 

vestígios de arquitetura associada ao vinho. O seu centro configura-se na relação entre 

o que teriam sido antigos armazéns associados ao vinho, mais tarde possivelmente 

associados à pesca, o caminho principal, que liga ao centro da freguesia sub-litoral e o 

porto. Este estabelece uma relação com a freguesia das Bandeiras sendo a que 

abrange uma maior área de cultivo entre o seu centro e os seus aglomerados 

costeiros, o que potenciou o aparecimento predominando os currais destinados ao 

cultivo da figueira. 

A seguir ao Cais do Mourato, o Cachorro [ilustração 101] apresenta também 

conjuntos edificados ligados ao vinho, onde se destacam os conjuntos dos núcleos de 

produção, o solar e os diversos apoios para a produção. Desenvolvem-se consoante a 

geomorfologia do terreno acentuado junto à costa alta que sofre com a erosão. 
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Ilustração 101 - Ortofotomapa do Cachorro (Açores, 2015) 

Também estará associado à freguesia das Bandeiras, e já concentra um maior número 

de construções com tipologias associadas a latifúndios. O grande abandono dos 

terrenos e a construção do aeroporto tornam difícil a possível delimitação dos terrenos 

segundo as antigas propriedades. Sendo ainda hoje possível encontrar alguns 

vestígios consoante caminhos utilizados antigamente para se deslocarem das cotas 

mais altas até aos aglomerados. 

A situação topográfica do Cais do Mourato influencia a organização do próprio 

território. Sempre relacionado com as ligações entre o porto e os núcleos de produção. 

Este é mais similar à ocupação comum da costa Oeste (Furada e Mingato). Facto que 

também poderá explicar a produtividade dos próprios terrenos. Os aglomerados que se 

situam nas costas mais altas, resultado de uma formação mais recente serão, por 

ventura, mais propícios ao cultivo das Figueiras. 

Este aglomerado adapta-se à morfologia específica daquela zona de paisagem. A 

recente formação do território relacionado com esta unidade-paisagem torna o 

Cachorro diferente dos outros aglomerados desta parte da costa, sendo inclusive o 

próprio acesso ao mar mais difícil. Neste aglomerado surgiu um crescimento linear, 

semelhante ao do Cais do Mourato, que adaptou-se ao novo traçado da via de acesso, 
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limitado pelo aterro do aeroporto, o que torna, atualmente, difícil a percepção da antiga 

paisagem envolvente ao aglomerado. 

O crescimento deste aglomerado está também associado à primeira via de ligação ao 

aeroporto, hoje cortada com a sua ampliação, o que poderia ter reforçado o seu 

crescimento no sentido do Cais do Mourato não estivesse em zona considerada e 

definida como protegida. A partir do Cais do Mourato e do Cachorro os aglomerados de 

produção mudam de aspeto quanto à dinâmica da população que permaneceu em 

contacto com o património edificado. 

A escala da paisagem nesta área na relação com as freguesias altas conferem novas 

formas às adegas, que adotam um segundo piso para habitação. A cultura da figueira 

terá uma influência também no tempo de permanência dos trabalhadores, pois exige 

um acompanhamento mais frequente. 

O Lajido é o primeiro aglomerado a atingir uma escala considerável na construção, o 

que em muitas casos resulta em edifícios com dois pisos e com elementos construtivos 

e decorativos variados. As tipologias em muitos destes casos no que toca às adegas já 

estarão deturpadas. 

Por entre algumas construções de sistema construtivo tradicional – pedra de basalto 

com junta seca, formando uma estrutura autoportante e cobertura em telha cerâmica 

assente numa estrutura de madeira – aparecem edifícios de habitação com estrutura de 

betão armado e paredes de tijolo cerâmico, com assentamento argamassado e 

rebocado, em que as tradicionais caixilharias e vãos de madeira pintada, deram lugar a 

aros e vãos em alumínio anodizado. (Canelas, 2009, p. 154-155) 

Nesta zona, a adaptação funcional da adega ganha relevo na evolução cultural da 

população. Esta passou a inserir novas formas de apropriação do património tendo em 

conta o que se fazia fora do seu contexto quando perdeu a atividade, ou seja, A 

adaptação funcional acontece como reflexo do que a paisagem representa em termos 

de produção. A partir do momento que esta acaba, a escala a que o património 

abrange as influências da população que o habita aumenta de referência, absorvendo 

os costumes que a mesma população acultura com o tempo. 

No núcleo museológico do Lajido, a elevação da paisagem cultural da vinha a 

património da Humanidade impediu a proliferação de diversos exemplos de arquitetura 

informal, as quais misturavam materiais recentes com os originais, tendo as pessoas 

começado a utilizar os materiais característicos da zona para decorar as construções. 

Ao nível da produção, esta zona apresenta na sua maioria currais de figueira que 

aparecem com outra forma, mais altos e redondos, para proteção da árvore que ocupa 
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maior área, possivelmente uma das razões para a subsistência destes aglomerados, 

visto que a produção de aguardente era uma alternativa à crise. O aparecimento da 

figueira na zona Norte, estará relacionado com as aptidões do território, estando mais 

exposto a ventos prejudicais à vinha. O mesmo tipo de currais podem ser observados 

na ilha de Lanzarote nas Canárias92 [ilustração 102 e 103]. 

 

 
Ilustração 103 - Paisagem Cultural da Vinha da Ilha do Pico 
-unidade paisagística da Costa Norte (Açores, 2004, p. 41) 

Como anteriormente mencionado, o Cais do Mourato, Cachorro, Lajido, Arcos e 

Cabrito surgem no contexto da unidade paisagística da Costa Norte. Ao contrário da 

zona mais oeste da área protegida, os aglomerados existentes continuaram, 

adaptando-se consoante as necessidades do proprietário. Na presente investigação 

considera-se importante utilizar um exemplo de uma ampliação, referente ao Lajido, 

para compreender a evolução construtiva resultado da adaptação a novos usos. 

Uma das situações comuns neste território, mencionada ao longo da dissertação, 

resulta do parcelamento das propriedades que foi acontecendo ao longo das crises 

socioeconómicas que esta zona protegida sofreu. Um dos exemplo recentes, é o de 

uma adega resultante da divisão de um armazém/adega, tornando uma construção 

com uma determinada função associada a um só proprietário, embora pertencente a 

três propriedades diferentes [ilustração 104 e 105]. 

                                                        
92

 “Inclu das na mesma tipologia e tradição mediterr nica  ue os currais do Pico, destacamos apenas as 
vinhas da Sicília, localizadas nas encostas do Etna e na vulcânica ilha de lanzarote no arquipélago das 
Canárias.” (Açores, 2004, p. 24) 

Ilustração 102 - Paisagem Cultural da Vinha em Lanzarote, Canárias (Con 
mucha gula, 2016) 
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Ilustração 104 - Ampliação de uma adega no núcleo museológico do Lajido 
(Ilustração Nossa, 2012) 

 
Ilustração 105 - Ampliação de uma adega no núcleo 
museológico do Lajido (Ilustração Nossa, 2012) 

Constituindo-se como um dos casos característicos da PCVIP, principalmente na costa 

Norte, no que respeita à adaptação funcional da adega que começou a ganhar maior 

expressão nos anos 70. O pequeno edifício, testemunho de uma adaptação funcional 

que a adega sofreu, apresenta uma intervenção, já em contexto de proteção, em que 

ressalta a questão relativa às consequências da imagem tendo em conta o conjunto 

edificado. 

Em épocas de maior esplendor vitivinícola e menor qualidade das vias de comunicação 

justifica-se a mudança, tanto pelo facto de os grandes proprietários residirem 

habitualmente na ilha, como devido à impossibilidade de deslocação diária, mesmo a 

curtas distâncias, dos pequenos proprietários. Actualmente, tem-se desenvolvido o 

pendor para casa de férias das pequenas adegas com habitação, não só melhorando 

as suas condições de habitabilidade, como através da renovação do aspecto exterior. 

Esta renovação é especialmente significativa nas áreas em que as adegas seguiam 

modelos habitacionais do Pico reproduzindo-os em ponto pequeno, portando a sua 

modernização implicou o recurso a modelos mais recentes, mas sempre realizados em 

miniatura. (Canelas, 2009, p. 158) 

As adaptações iniciais desta tipologia eram mais contidas, os proprietários de uma das 

adegas decidiram ampliá-la, adicionando um quarto e uma instalação sanitária. O 

acrescento é executado pelo gabinete técnico inserido no Parque Natural de Ilha que 

emite os pareces para as intervenções realizadas em zona classificada, garantindo as 

exigências em relação ao plano de pormenor tendo em conta a intervenção numa zona 

de elevada proteção. 

A situação envolve uma construção em confronto com a via pública, estando os índices 

de ocupação delimitados em plano de pormenor com uma afetação menor em contexto 

de aglomerado rural. Nestes casos é exigido o revestimento exterior em alvenaria de 

pedra à vista, cobertura com uma inclinação reduzida no alinhamento das existentes 

com o intuito de não deturpar o contexto envolvente. 
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Ilustração 106 - Ampliação de uma adega no aglomerado rural do Lajido ([adaptado a partir de] Goulart e Ávila, 2011) 

É com este plano de pormenor que se torna possível compreender as lógicas de 

crescimento da própria intervenção no Património Mundial. A construção em zona de 

aglomerado rural é permitida, desde que a sua imagem respeite as normas em vigor 

para construção. O volume proposto nesta situação [ilustração 106] acaba por limitar 

a nova adição à construção exigida, de modo a que fique camuflada com a restante. 

Ampliações deste tipo colocam questões sobre o modo como se realiza a intervenção 

sobre o património edificado classificado. A relação com a paisagem, num todo, surge 

pela consideração deste exemplo a uma escala maior. Neste caso particular, as 

exigências para um maior conforto e uma maior capacidade de uma adega já de si 

resultado de uma compartimentação reforçam a agressividade do que é a evolução 

construtiva do património em si, ou seja, a originalidade da construção em questão já 

não corresponde quer à função para a qual foi destinada, quer pela imagem que a sua 

construção inicial adquiriu. 

Funcionalmente, a nova intervenção consiste na adição de uma instalação sanitária e 

de um quarto, o que representa uma ampliação exterior à construção original 

[ilustração 107]. Este tipo de acrescentos, que acontecem e aconteceram ao longo 

dos tempos, são atualmente regulamentados segundo os parâmetros que o Gabinete 

Técnico da Vinha estabeleceu, levantando questões controversas. No que concerne à 

parte relacionada com a arquitetura, a lei generalizada revela uma menor abertura à 

experimentação de materiais ou linguagens que foram aparecendo, o que não significa 

que se enquadrem mas apenas definindo uma nova metodologia de atuar com o 

património. 
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Ilustração 107 - Adaptação interior relativa a um projeto inserido no aglomerado rural do Lajido ([adaptado a partir de] Goulart e Ávila, 

2011) 

Quando interrogados sobre estas questões de intervenção sobre o património edificado 

segundo uma legislação aplicada, Inês Vieira da Silva e Miguel Vieira (Silva, 2014) 

comentam a indefinição da situação, mas de algum modo deixam a questão em aberto 

para o futuro, visto que nas classificações, ainda para mais uma tão recente como a do 

Pico, será necessário uma primeira ação que posteriormente possa justificar qualquer 

outro tipo de alteração. 

A ideia de evolução faz todo o sentido, estivemos à cerca de um mês no Pico com uma 

equipa de estudantes de Londres a trabalhar sobre a paisagem protegida, fazendo 

projetos de uma adega pensado a paisagem. Era claro que o desafio é justamente 

pensar nessa lógica de evolução, ou seja, tentar-lhes dar o máximo de informação 

sobre o que é aquele território e perceber como é que ele pode evoluir. Há situações 

que não correspondem necessariamente a evoluções, é interessante perceber que uma 

evolução social faz com que uma coisa que era agrícola se transforme numa casa de 

veraneio, porque a sociedade se transformou e as pessoas querem ter segundas casas. 

As pessoas também querem uma casa à beira da costa quando antigamente queriam 

era distanciar-se ou proteger-se. Estas mudanças são uma evolução, a sociedade 

mudou, a pessoa trazer uma importação não é necessariamente uma evolução, e 

sobretudo no sentido em que, houve alguém que identificou uma qualidade àquela 

paisagem, que lhe disse que ela tem qualquer coisa de único que faz sentido preservar. 

Nesse sentido é preciso ser crítico relativamente àquilo que se pode fazer, passa a ser 

um sítio onde não se pode fazer tudo, e isso é legitimo. A forma de explicar isso às 

pessoas, é interessante, quando alguém de fora lhe atribui um determinado valor. O 

trabalho é também de interrogação, de tentar perceber isso e definir alguns limites do 

que se pode e do não se pode fazer, porque se corre o risco de perder as coisas, aliás, 

o trabalho que estávamos a fazer com os ingleses é o que está a acontecer, voltou a 

haver uma grande apetência para a vinha, seja por causa da conjuntura, seja por causa 

dos apoios, a verdade é que nos últimos seis meses, como nos explicaram entraram 

mais projetos para recuperação das vinhas do que em dez anos que existe, portanto 

qualquer coisa se está a transformar, as pessoas se calhar vão ter que transformar as 

adeginhas ou construir novas adegas outra vez porque se está a produzir, portanto a 

paisagem está de facto a evoluir, num determinado sentido mas é porque foi lhe 
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atribuído um valor, é preciso compreender e perceber realmente como é que de um 

ponto de vista intelectual, de reflexão, se pode ajudar esta paisagem a evoluir, é isso 

que nós tentamos fazer nos nossos trabalhos, de que maneira, é que nós de um ponto 

de vista não meramente funcional. Havia uma lógica construtiva que estava subjacente 

ao que havia à mão, ao objectivo que se queria cumprir, hoje parece que tudo é 

possível, com dinheiro faz-se tudo, traz-se um ovni de qualquer lado. Portanto, aquilo 

que sentimos é, de alguma maneira ajudar com o nosso trabalho a fazer evoluir esta 

paisagem e este território, mas respeitando porque houve um conjunto de pessoas que 

lhe reconheceram um determinado valor, e isso também é para se perceber que de 

facto aquilo é especial, ou seja, nós não podemos ter o mundo todo tratado, devíamos 

eventualmente, com toda a atenção, mas é verdade que isso não é possível, por 

questões sociais, mas naquele caso, houve alguém que fez com que aquele território 

fosse singularizado, e é um facto, não há outra paisagem como aquela no mundo 

portanto, a forma como, nem se congela porque essa é uma preocupação, nem 

congelar aquilo e só à custa de financiamento que se vai conseguir manter como se 

fosse um museu mas pago, pelos contribuintes porque não é sustentável, portanto isso 

talvez não seja a solução mas claramente qualquer evolução tem que ser a partir do 

reconhecimento do que ali está. 

Em relação ao segundo projeto de intervenção sobre o património edificado realizado 

nesta unidade paisagem [ilustração 106], este reflete o investimento que começou a 

surgir para “[...] recuperar as disson ncias ar uitect nicas” (Pico, 2012), tendo em 

conta os objectivos de classificação, canalizando-se investimento público com o intuito 

de reintegrar certas intervenções segundo as exigências regulamentares que 

pretendem estabelecer uma linguagem que integre certas edificações como a que está 

a ser referenciada no contexto do que é definido tradicional pela candidatura. 

A situação existente revela um acrescento fruto de uma adaptação que a adega sofreu 

para melhorar o conforto e a possibilidade de habitação. As novas construções com 

materiais mais resistentes são construídas segundo as necessidades que surgem e 

apoiam-se no património antigo. Esta situação é verificável um pouco por toda a 

paisagem, a sua correção torna-se questionável tendo em conta a ideia de evolução. 



A adaptação funcional da adega na evolução cultural da paisagem vitícola da Ilha do Pico 

João Xavier Ávila    148 

 
Ilustração 108 - Reconversão de uma adega no Cais do Mourato ([adaptado a partir de] Goulart e Ávila, 2011) 

O projeto tem em consideração uma construção anexa a uma adega [ilustração 108], 

corrigindo segundo os padrões exigidos pela classificação. A qualidade da construção 

existente poderá ser questionável, inclusive o modo como surgiu, o problema que se 

pretende realçar é até que ponto estes tipos de intervenções não funcionarão como 

destruição de património de características populares, e que expressa as evoluções 

correntes entre a comunidade e o meio natural, pressuposto de base para a 

candidatura a Património Mundial da Humanidade como Paisagem Cultural.93 

O antigo edifício comportava um terraço, que possibilitava um aproveitamento do 

espaço para tirar partido da paisagem, tendo a sua construção simples em alvenaria de 

blocos sido transformada e reconfigurada à imagem de uma adega, embora com um 

uso já completamente diferente. 

Constata-se a utilização de métodos atuais e baratos, caracterizando a transferência 

de um primeiro momento desta tipologia para o segundo, em que as adegas começam 

a transformar-se em habitações de veraneio, mesmo aquelas que, de algum modo 

mantêm a produção [ilustração 109 e 110]. 

 

                                                        
93

 “As Paisagens Culturais são um objecto cient fico de estudo  ue reflecte as interacç es entre homem e 
nature a, tendo como produto uma realidade f sica, ou uma construção social ou cultural,” (Aguiar, 2007, 
p. 14) 
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Ilustração 109 - Remodelação de uma adega na zona do Cais do Mourato, alçados do existente ([adaptado a partir de] Goulart e Ávila, 
2011) 

– 
Ilustração 110 - Remodelação de uma adega, alçados de demolição/construção ([adaptado a partir de] Goulart e Ávila, 2011) 

A referida correção arquitectónica poderá subverter a originalidade deste património, 

visto que estas correções têm sido realizadas no período posterior à referida 

classificação e aplicadas em estruturas que, possivelmente, não comportariam a 

imagem compositiva agora proposta, soluções que com a generalização da mudança 

de comportamento na comunidade torna o entendimento da noção geral mais difícil ou 

o próprios objetivos em que o património está a ser reconvertido considera a normal 

evolução da paisagem. A imagem é alterada em função de uma musealização que 

poderá alterar a evolução da própria paisagem. 

Este tipo de intervenções arquitectónicas revelam uma manipulação do tempo e da 

imagem que caracteriza a originalidade dos diversos conjuntos urbanos. As adegas 
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objeto destas intervenções anulam elementos chave para se compreender a própria 

arqueologia da paisagem. 

Esta situação entendida no contexto da evolução da paisagem e do seu edificado 

matriz coloca questões do ponto de vista do seu congelamento que poderá atingir as 

atitudes de quem controla a paisagem influenciando determinados pontos negativos na 

própria arquitetura, porque se o congelamento leva à repetição de formas de intervir 

generalizando uma regra independentemente dos contextos, tanto se repete o que 

poderá ser bom na perspetiva do património e na sua proteção imediata, como 

poderão estar desconsiderados o valor acrescentado de algumas intervenções sobre o 

património edificado como é o caso do Museu do Vinho e do trabalho do arquiteto 

Paulo Gouveia. 

A partir da noção de evolução contínua da paisagem natural e construída obtém-se 

assim uma noção ampliada do que a arquitetura configura à paisagem em estudo 

[ilustração 111], compreendendo a paisagem e as diversas intervenções que surgiram 

ao longo do tempo. A classificação aparece assim para restabelecer as relações 

iniciais com a paisagem.  

 
Ilustração 111 - Esquema de evolução da unidade-paisagem da costa Norte (Ilustração Nossa, 2012) 
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A evolução relativa ao aproveitamento das estruturas existentes para a cultura da vinha 

atual está por esta via relacionada com a recuperação da imagem que também 

qualificava as antigas construções associadas. A necessidade de garantir o tempo ao 

qual a arquitetura foi evoluindo entra em questão, sendo necessário um melhor 

acompanhamento por parte do controlo. 

4.2 MUSEU DO VINHO 

O Museu do Vinho é uma intervenção realizada num conjunto de produção relacionado 

com a PCVIP. O seu estudo representa a compreensão do modo de intervir do autor 

do projeto, o arquiteto Paulo Gouveia numa época em que já existia uma determinada 

proteção. 

O complexo em estudo representa a tipologia que mais sofreu em relação ao 

abandono posterior às grandes crises da vinha e ao parcelamento da propriedade. No 

que respeita ao Museu do Vinho, é delimitada segundo a hist ria de  ue foi “pedido ao 

Rei que lhe concedesse uma parcela com a área  ue a pele de um boi cobrisse” 

(Duarte, 2001, p. 108). A demarcação desta área corresponde ao latifúndio que o atual 

Museu do vinho utilizava para produção. 

Situado na zona do Carmo, na vila da Madalena, o Museu do Vinho é o resultado da 

restauração de uma casa conventual associada aos frades carmelitas, “Desta 

propriedade foi desanexada, recentemente a casa conventual, o armazém com 

alambiques e lagares e uma pequena faixa de terreno cultivado de vinha branca, o que 

constitui atualmente o Museu do Vinho da ilha do Pico.” (Machado, 2006, p. 2) 

 
Ilustração 112 – Maquete do Museu do Vinho, com as pré existências e os dois volumes adicionados. (Pereira, 2012) 
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Sendo uma construção que remonta a uma memória do ciclo do verdelho, a 

intervenção ainda foi executada com algum grau de manobra por parte do arquiteto, 

visto que os instrumentos para classificação ainda se encontravam numa fase inicial. 

Do projeto inicial, acabaram por ser construídos apenas dois volumes, resultando no 

que ainda é o atual Museu do Vinho [ilustração 112]. 

Com o intuito de conhecer melhor o autor e a sua obra, foi realizada uma entrevista 

com o Dr. Manuel Costa Júnior 94 com o objetivo de compreender o tipo de 

preocupações e temas que influenciaram a abordagem do arquiteto, nomeadamente os 

temas da paisagem e a influência da componente cultural na sua obra. 

O arquiteto Paulo Gouveia [ilustração 113] é dos primeiros autores a revelar no seu 

trabalho influências adquiridas na cultura açoriana, sendo um dos grandes autores que 

intervieram no património com o objetivo nuclear de enaltecer os métodos tradicionais 

sem deixar de o adaptar às exigências da arquitetura do seu tempo. 

 
Ilustração 113 – Autorretrato de Paulo Gouveia (Rodrigues, 2012, p. 16) 

A sua obra de maior relevo foi edificada nos Açores, tendo a atenção sobre o seu 

trabalho incidido na compreensão das influências que a diáspora açoriana poderá ter 

na arquitetura picoense. Estas aculturações para quem pretende trabalhar sobre a 

paisagem cultural poderão constituir um tema com o qual o arquiteto poderá reinventar 

a identidade local sem necessariamente anular a evolução que caracteriza as 

importações construtivas e estilísticas da arquitetura de carácter privado, mais 

concretamente os edifícios unifamiliares. 

                                                        
94

 Manuel Costa Júnior é o atual diretor do Museu do Pico, entidade que se distribui por três polos, entre 
eles o Museu do Vinho e o Museu dos Baleeiros, ambos da autoria do arquiteto Paulo Gouveia. Também 
esteve envolvido no processo de construção como diretor, onde trocou diversas impressões com o autor 
dos projetos sobre os diversos temas abordados na presente dissertação. 
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Acho que ele agora goza atualmente de uma espécie de consensualidade, eu não digo 

unanimismo que é uma dimensão servil e estática, bolorenta que eu me recuso e que 

ele não merece, mas essa consensualidade que a obra de Paulo Gouveia goza hoje em 

dia não foi sempre assim, portanto, há um período que eu lembro perfeitamente que 

quando ele nos anos 80 projeta o Museu dos Baleeiros e recria aquele apêndice e faz a 

reabilitação dos barracões, dos armazéns das velhas casas de bote do século XIX e 

depois faz aquele acréscimo que é a biblioteca e arquivo e mete aquelas torrinhas 

quase de feição norte americana da costa leste dos Estados Unidos. Uma arquitetura 

de feição baleeira, digamos americana, foi um gesto muito incómodo para o tempo, 

portanto nos anos 80 a arquitetura de Paulo Gouveia foi fortemente incompreendida. 

(Junior, 2015) 

O seu trabalho surge num período em que a arquitetura começava a ganhar 

expressões exteriores ao contexto da ilha, devido ao contacto com outras comunidades 

(costa Este dos Estados-Unidos, norte da Europa) adaptando-se os modelos de 

construção às características construtivas nas ilhas. É com esse conhecimento da 

construção local que Paulo Gouveia invoca uma certa nostalgia nas obras, o que 

permite compreender a posterior ligação de uma comunidade isolada com culturas 

exteriores, tomando o tema da paisagem e do lugar como princípios operativos de 

projeto. 

Uma arquitetura associada a uma cultura dessa época que, apesar das muitas críticas 

que sofreu, o tempo acabou por mostrar as qualidades do espaço contemporâneo 

executado com a utilização de materiais de construção locais. 

A manifestação de dois tipos de arquitetura referenciados na cultura da Ilha do Pico 

conduz a uma diferenciação entre espaços urbanos e espaços rurais. A propagação da 

arquitetura em contexto urbano é mais rápida e reveladora da evolução do que esta 

mesma situação em rural, tendendo neste ultimo caso a adaptar-se à cultura e à 

medida das necessidades. 

O desenvolvimento cultural assente na evolução da paisagem associada ao vinho 

coloca questões fundamentais aos arquitetos na identificação dos valores e padrões 

essenciais perante as pré-existências e especificidades do lugar. Na PCVIP 

considerou-se relevante proceder a uma leitura crítica do trabalho desenvolvido por 

três arquitetos e de que modo reconfiguram e pontuam, com o peso da memória, o 

património existente, sem o descaracterizar, atualizando-o. 

Os materiais de construção local são importantes para a compreensão da paisagem 

cultural relacionada à própria cultura. A sua manipulação advém de conhecimentos e 

técnicas implementadas pelos povoadores iniciais, pelo que a evolução desta 
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aplicação nas construções resulta de influências ao longo do tempo e de processos de 

aculturação. 

Paulo Gouveia é um dos arquitetos que dedicou a sua vida ao estudo da arquitetura 

local na Ilha do Pico. A sua obra construída trabalha na experimentação entre uma 

arquitetura contemporânea e vernacular95, utilizando as correntes de modo a configurar 

formal e espacialmente na sua essência funcional e contemporânea. Fascinado pela 

cultura baleeira96, usa a paisagem e o contexto como referência e trabalha os edifícios 

na sua componente tradicional [ilustração 114]. 

(re)colocou os Açores no mapa da arquitetura de autor. Por outro, a sua pesquisa sobre 

a especificidade da arquitetura corrente, num contexto de cruzamento de culturas, 

permitiu-lhe criar uma obra que reinventa a arquitetura vernácula da região, 

estabelecendo uma método de projetar que utiliza em todas as geografias. (Rodrigues, 

2012, p. 16) 

 

 
Ilustração 114 - Pormenores Técnicos na nova intervenção Museu dos Baleeiros (Rodrigues, 2012, p. 15) 

O Museu dos Baleeiros situado nas Lajes do Pico é o exemplo caracterizador da 

arquitetura baleeira e a sua principal obra. O Museu do Vinho, outra das suas obras 

importantes, embora com o carácter baleeiro implícito, revela-se o na identidade e na 

paisagem que confere ênfase à paisagem cultural da vitícola como museu vivo. “Em 

1987, Paulo Gouveia realiza uma viagem aos Estados Unidos da América, 

                                                        
95

 “...o seu trabalho   igualmente associado a um trabalho artesanal evocando-se mesmo a tradição arts 
and crafts” (Milheiro, 2012, p. 26) 
96

 A cultura baleeira é caracterizada pelos costumes associados à introdução da baleação na ilha do Pico 
em meados do séc. XX. Esta caracterizou os espaços de génese urbana normalmente situados juntos às 
localidades ribeirinhas, sendo mais comum na costa sul da ilha. Na arquitetura este introduz novos 
acrescentos aos edifícios, normalmente casas senhoriais em contexto urbano, resultando em elementos 
de génese norte americana por forma a adicionar um pisos ao edifícios através de torres, ou então 
simplesmente para o melhor aproveitamento da luz natural. 
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determinante no futuro  ue imprimirá ao seu percurso en uanto ar uiteto” (Rodrigues, 

2012, p. 15) 

É numa procura de identidade que, durante o desenvolvimento do projecto, Paulo 

Gouveia se lança nesta expedição norte-americana atrás dos lugares da emigração 

piscatória açoriana. A partir daqui, a sua obra ganha densidade sociológica – reflectindo 

uma condição histórica colectiva -, sem perder o carácter autobiográfico, colocando-se 

num plano de interpretação similar ao de outras experiências internacionais que lidam 

com a memória. (Milheiro, 2012, p. 25) 

Embora o projeto original tenha tido outra dimensão e intenção, o que resultou da 

experiência de Paulo Gouveia. É o exemplo de como adaptar o património a um 

programa, sem que este sofra alterações extremas, fazendo realçar o mesmo e um 

enorme respeito pelo lugar. 

A influência na arquitetura neo-vernácula picoense por parte de Paulo Gouveia reflete-

se no trabalho que efetuou em torno da cultura baleeira, o qual vincou a arquitetura 

praticada na segunda metade do séc. XX picaroto, sendo o responsável por lançar o 

tema na obra “A ar uitectura Baleeira nos Açores”. A necessidade de outro tipo de 

atividades que compensassem a crise da vinha, introduziu a caça à baleia na segunda 

metade do séc. XIX97, importando-se os elementos característicos dos revivalismos 

americanos, com influências da emigração norte-americana, transportando-se para as 

casas, sendo disto exemplo: 

em São Roque do Pico, a emigração para a costa leste dos Estados Unidos no séc. XIX 

deve ser responsável pela “casa a ul de São Ro ue”, edificação  ue provavelmente 

resultou de um projecto directamente importado daquele país nos finais da centúria, e 

que apresenta aspectos formais que recordam claramente as habitações correntes de 

Boston ou de New Bedford da mesma época. Exibe temas invulgares na ilha, como o 

uso de tábua de madeira aparente, pintada, na estrutura e no revestimento do volume 

exterior, acrescentado sobre a edificação existente, como sótão, com janelas 

geminadas e grande pórtico avarandado sobre a entrada; [...] (Janeiro, 2009, p. 31) 

A obra mais emblemática deste tipo de arquitetura é o Museu dos Baleeiros, que 

contempla duas versões de arquitetura tradicional, a de origem ibérica98 portuguesa e 

os elementos em madeira [ilustração 115 e 116]. Todo o conjunto do museu 

apresenta uma experimentação resultante das diversas fases e ampliações a que foi 

sendo sujeito. É importante ter em consideração o trabalho elaborado por Paulo 

Gouveia devido à sua influência no estabelecimento de um tipo de arquitetura na 

cultura picoense. Esta sempre existiu nas comunidades dedicadas à baleação, no 

entanto pouco teorizada ou experimentada por arquitetos. 

                                                        
97

 “S  o incremento da caça à baleia corresponde à descoberta de uma atividade [...] complementa o 
parco rendimento da agricultura de subsist ncia.”(Meneses, 2000b, p. 186) 
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Ilustração 115 - Museu dos Baleeiros, Lajes, Pico, 1ªFase 
(Caldas, 2012, p. 24) 

 
Ilustração 116 - Museu dos Baleeiros, Lajes, Pico, 2ª Fase  
(Caldas, 2012, p. 24) 

O projeto que caracteriza a arquitetura de Paulo Gouveia de neo-vernacular torna-se 

único no que fora praticado no Pico até aos dias de hoje. Este conseguiu, de certo 

modo, articular os temas que o sensibilizaram como arquiteto utilizando os métodos 

construtivos tradicionais para construir algo que fosse reflexo do seu tempo. 

Os dois projectos definem os limites da obra posterior de Paulo Gouveia. Se a capela 

lisboeta é uma revisitação de outras viagens, designadamente a Itália (onde permanece 

brevemente em 1982), os Baleeiros refletem uma consciência aguda da própria 

açorianidade de Paulo Gouveia. (Milheiro, 2012, p. 25) 

A escala, o contexto, as relações entre os diversos volumes, a volumetria contida 

revelam a atitude perante a paisagem e a arquitetura local, embora tenha sido no 

Museu de Vinho que estas relações demonstram uma maior influência nas decisões do 

arquiteto, como Sérgio Fazenda Rodrigues (2013, p. 131) descreve: 

A ideia da paisagem, aquilo que consideramos ou não como paisagem, provém de um 

juízo cultural que muda com o tempo. A sua definição remete-nos para as 

particularidades de um dado local, mas também para a possibilidade de o 

experimentarmos, à distância (visualmente) ou na proximidade. Do miradouro ao 

caminho podem ser vários os lugares que permitem e valorizam essa experiência; 

contudo, da “moldura” ao percurso,   fundamental perceber a maneira de “dar a ver”. 

O Museu do Vinho situado na vila da Madalena, zona do Carmo, é objeto de estudo 

principal no que toca ao trabalho do arquiteto tendo em conta a evolução cultural e a 

sua contribuição para a adaptação funcional do património associado à PCVIP. 

Este projeto surge associado a um latifúndio que foi sendo parcelado em minifúndios. 

Visto que a atribuição do terreno original considerou limites que hoje em dia são 

demasiado distantes, a respetiva área contém diversos terrenos que ainda estão 

associados a vinha. Inserido no contexto cultural da paisagem da vinha, na zona de 

maior proteção, torna-se um objeto isolado, como resultado do avanço da vegetação 

densa e o crescimento da vila da Madalena [ilustração 117]. 
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Ilustração 117 – Ortofotomapa da zona onde se insere o Museu do Vinho ([adaptado a partir de] Açores, 2015) 

As pré-existências remontam a uma organização territorial consoante o antigo 

latifúndio pertencente ao Museu do Vinho, associado a uma grande área de produção. 

O edifício em questão é composto por um núcleo de produção e habitação, segundo a 

organização dos solares que estavam associados às ordens religiosas, neste caso os 

carmelitas. 

Para instalarmos o Museu do Vinho dispúnhamos de duas casas antigas (morada e 

adega), um monumental dragoeiro (Draconi, Draco L.) com mais de trezentos anos e 

um extenso terreno com vinha, dividido por muros de basalto negro em pequenas 

parcelas quadradas. (Neves, 2008, p. 130) 

A ideia matriz do projeto utilizava as referências do lugar, nomeadamente o dragoeiro99 

imponente que se situa no meio dos edifícios. A presença de uma mata desta planta na 

zona circundante também é respeitada, inserindo um certo exotismo no lugar, por ser 

uma planta endémica e rara. Segundo os desenhos iniciais de Paulo Gouveia 

[ilustração 118 e 119] é possível observar a referência central do dragoeiro em 

relação à articulação dos espaços do projeto com a paisagem. 

                                                        
99

 Dracaena draco is widespread in cultivation and native to the Canary Islands, Madeira, Azores, and 

Cape Verde. Some authors doubt its native status in the Azores. It is also present in the southwest Atlas 
Mountains of Morocco, which recently has been segregated as subspecies ajgal. The area of occupancy is 
54 to 87 km². (Species, 2016) 
Dracaena Draco tem uma cultivação espalhada pelos arquipélagos das Canárias, Madeira, Açores e Cabo 

Verde. Alguns autores duvidam que tenha aparecido inicialmente nos Açores. Também está presente nas 
montanhas Atlas, no sudeste de Marrocos, que foram recentemente denominadas como a subespécie 
ajgal. A área de ocupação é de 54 a 87 km². (Tradução Nossa, 2015) 
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Ilustração 118 -  Esquiço da proposta inicial (Milheiro, 2012, p. 
26) 

 
Ilustração 119 - Esquiço do projeto inicial, o dálogo entre o projeto 

e o dragoeiro. (Neves, 2008, p. 132) 

A experiência do utilizador torna-se fundamental e a sua noção de espaço amplia-se 

nas referências: desde o momento da entrada, pontuada pelo portão, somos 

confrontados com um espaço pensado exteriormente, o que de certo modo impõe as 

características referenciadas na memória de um tempo que está associado à paisagem 

cultural onde se insere. 

E depois ele tinha isso assim, ele achava que o arquiteto tinha um dever cultural para 

com a identidade e a memória, que o arquiteto podia ser um guardião ainda que 

monótono do património e de uma inventiva. O arquiteto tinha essa obrigação, de 

respeitar o território, respeitar a comunidade, respeitar esse espírito de lugar e fazer 

uma espécie de síntese entre a sua contemporaneidade, a sua modernidade e essa 

memória vernacular e virginal que ele dizia como uma espécie de ADN. (Junior, 2015) 

O projeto inicial, de dimensões consideráveis, revela uma ligação muito forte com o 

sentido de paisagem, sendo que o que acabou por ser construído limitar-se ao 

existente, não pela falta de meios, mas segundo consta, pela própria decisão do 

arquiteto. É perceptível nos desenhos iniciais que o dragoeiro funciona como um centro 

que pontua a entrada. A partir daqui são projetados dois volumes. O primeiro consiste 

num edifício de raiz que completa o espaço de entrada em torno do Dragoeiro. O 

segundo consiste num miradouro que sai do espaço principal do museu permitindo ver 

as vinhas que envolvem o edifício e a paisagem sobre o canal e a ilha do Faial. 



A adaptação funcional da adega na evolução cultural da paisagem vitícola da Ilha do Pico 

João Xavier Ávila    159 

 
Ilustração 120 - Maquete da proposta inicial do Museu do Vinho 
(Neves, 2008, p. 132) 

 
Ilustração 121 – Implantação do Museu do Vinho em torno do 
Dragoeiro, Projeto Inicial. (Gouveia, 1991) 

As peças desenhadas revelam a chegada ao museu através do pátio que se forma, 

sendo que a passagem entre os diversos volumes o ponto nuclear [ilustração 120 e 

121]. A paisagem encerra-se no pátio e abre-se pontualmente, quer no miradouro que 

permite ao utilizador a possibilidade de contemplar a vinha, quer no segundo piso, 

aproveitando o pátio e a paisagem como reforço da ideia de que o espaço do museu 

não se reduz ao edifício. 

Quanto ao programa do Museu ficaram os edifícios antigos reservados, para além da 

adega e sala de provas, às exposições permanentes dirigidas principalmente ao público 

de fora. No edifício novo, para além dos serviços administrativos e reservas, existe uma 

ampla sala de exposições temporárias e atividades culturais destinadas aos habitantes 

da Vila e da ilha.” (Neves, 2008, p. 130) 

As intenções iniciais de projeto mostram uma intervenção mais abrangente do que o 

resultado final. A primeira ideia consistia na continuação do edifício existente através 

de um corpo suspenso [ilustração 120] que destacaria a paisagem envolvente, 

focando principalmente a relação entre o museu e a vinha adjacente. Este constituía 

uma ligação a outro corpo projetado, implantado de acordo com a topografia e limites 

do terreno, tirando proveito do muro existente e “Por respeito à idade do dragoeiro 

todos os edifícios (velhos e novo) se acomodaram à sua volta numa disciplina 

ortogonal herdada da  uadr cula dos muros  ue protegem as vinhas.” (Fernandes, 

2012, p. 39) 
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Ilustração 122 – Alçado frontal do conjunto de Museu do Vinho inicialmente projetado por Paulo Gouveia (Gouveia, 1991) 

 
Ilustração 123 -  Alçado frontal do edifício principal do Museu do Vinho inicialmente projetado por Paulo Gouveia (Gouveia, 1991) 

A escala do que fora pensado inicialmente para acrescentar ao existente teria tido um 

impacto no lugar muito diferente do que é hoje conhecido. O Pátio reservado que dá 

entrada ao edifício em termos funcionais ficaria encerrado com um terceiro elemento. 

[ilustração 122 e 123], A relação com o miradouro seria reforçada, sendo este um 

elemento de destaque, na observação da paisagem a partir do próprio edifício. 

O Museu do Vinho enquadra outro tipo de problemas com o lugar e a cultura. O gesto 

de Paulo Gouveia é notavelmente baleeiro, mas a sua preocupação com o existente 

define o grau de intervenção deste tipo de arquitetura. 

O corpo principal do edifício existente, o edifício conventual dos carmelitas, era 

composto por dois pisos, um destinado à produção do vinho, a adega, embora 

adoptado ao contexto da casa rural com habitação no primeiro piso. 

Mantendo a área de adega com as suas características tradicionais, a parte de 

habitação é integralmente reconstruída, na qual é possível observar as diversas 

referências na utilização dos materiais e na construção à arquitetura baleeira. O corpo 

destinado à recepção, e alambiques, mantém a construção original, onde são apenas 
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sobrepostos elementos que o adaptem à nova função, estes já com o cunho da 

arquitetura de Paulo de Gouveia, o que consiste na utilização de madeira trabalhada 

para o mobiliário de apoio à recepção posiciona-se solto no espaço que pretende 

representar o lagar.  

Nos novos edifícios construídos a experimentação é maior. É utilizado o betão como 

estrutura principal, com alvenarias de pedra, e coberturas em madeira na linha do que 

é feito no Museu dos Baleeiros e outros projetos deste arquiteto [ilustração 124, 125 e 

126]. 

 
Ilustração 124 – Miradouro do Museu 
do Vinho (Janeiro, 2009, p. 108) 

 
Ilustração 125 – Entradas de Luz no 
Miradouro do Museu do Vinho (Neves, 
2008, p. 140) 

 
Ilustração 126 – Sala de exposições temporárias 
do Museu do Vinho, antes destinada à habitação 
(Neves, 2008, p. 135) 

Tratando-se de um edifício significante no contexto da arquitetura local e restaurado no 

início da década de 90, aborda a requalificação de uma casa conventual, utilizada 

como unidade de produção, que contem evoluções construtivas e funcionais em 

relação à adega como elemento de produção, à construção tradicional do Pico, e ao 

núcleo de produção como resultado da grande produção de vinho. 

O Museu do Vinho foi concebido e desenhado em 1988-1991, e construído a partir de 

1992, sendo inaugurado (a parte executada) em 1999. Trata-se da que poderia ser uma 

das obras mais representativas do autor, pela sua pujança, sentido de lugar, materiais e 

formas utili ados.” (Fernandes, 2012, p. 38) 

O conjunto de maior relevo “[...] Trata-se de uma construção dos séc. XVII e XVIII 

constituída por dois edifícios paralelos : o primeiro é formado por dois pisos (sendo o 

superior adaptado para habitação e o inferior para a adega) (Pereira e Luis 2004, p. 

26), posteriormente aproveitados como sala de exposições temporárias do museu e 

adega tradicional de carácter museológico respectivamente [ilustração 127 e 128]. 

Todas as estruturas construídas procuram utilizar as já existentes, optando-se por uma 

construção executada essencialmente, com materiais locais. A construção integra 
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como elemento principal a alvenaria de pedra, sendo esta ligada interiormente no 2º 

piso, ficando aparente no primeiro, quer interior quer exteriormente. É utilizada a 

madeira para o piso e cobertura com telhado em telha canudo tradicional. 

 
Ilustração 127 – Perceptiva do pátio central do Museu do Vinho. (Milheiro, 2012, p. 26) 

 
Ilustração 128 - Museu de Vinho, organização dos espaços em torno do pátio de entrada com o dragoeiro à vista. ([adaptado a partir de] 

Neves, 2008, p. 132) 

O segundo corpo recupera: “A Casa de alambiques é de um só piso em alvenaria de 

pedra à vista com cobertura de duas águas em telha de meia-cana tradicional. 

Encostada, no tardoz, situa-se uma cisterna de apoio.” (Açores, 2001a, p. 169) e um 

possível armazém (aproveitado para recepção) o que acaba por representar a tipologia 

de um núcleo de produção [ilustração 128]. 

As outras duas construções existentes aproveitam a extensão do terreno, e recuperam 

as linguagens culturais utilizadas por Paulo Gouveia. É construído um terceiro edifício 
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para recuperação de um lagar como artefacto museológico100, no qual já é utilizado o 

betão armado para a estrutura, sendo as paredes executadas em alvenaria de pedra 

[ilustração 129 e 130]. 

 
Ilustração 129 – Edifício do lagar em obras (Neves, 2008, p. 
136) 

 
Ilustração 130 – Edifício do Lagar concluído com as os 
materiais tradicionais que caracterizam a arquitetura de Paulo 
Gouveia. (Neves, 2008, p. 137) 

O elemento que adquire mais destaque é o miradouro e o acesso que leva o visitante 

ao centro ao centro da vinha, aproveitando a topografia para oferecer uma vista de 

360º sobre o edifício principal, a vista para o mar e a atividade da cultura da vinha no 

ativo. Nesta estrutura é usado o betão armado e a madeira, pintados na cor laranja 

damasco. Este último elemento coloca em evidência as duas culturas marcantes na 

arquitetura da Ilha do Pico, o miradouro representa a influência maioritariamente 

baleeira que Paulo Gouveia expõe, assente sobre a cenografia característica da 

paisagem cultural da vinha. 

Na ilha do Pico, no Museu do Vinho (Museu Regional do Pico – Madalena do Pico), 

existe um curioso mirante que plana sobre as vinhas que o circundam. Este novo 

mirante, desenhado pelo arquiteto Paulo Gouveia, está contíguo a uma notável mata de 

dragoeiros e integra o conjunto da antiga casa conventual dos frades Carmelitas e seus 

respetivos edifícios de apoio, hoje convertidos no dito museu. (Fernandes, 2012, p. 38) 

O momento que se estabelece com o mirante revela, um pouco, a personalidade com 

que Paulo Gouveia desvenda na sua arquitetura. O mirante trabalha materiais locais 

assimilando as referências induzidas pelo autor tendo em conta o contexto paisagístico 

amplamente explorado [ilustração 131]. 

Eu acho que aquele passadiço é a peça que eu gosto mais do Museu do Vinho. A peça 

notável do meu ponto de vista como homem que não percebe disso e gosta muito por 

sensibilidade. Eu penso que é o passadiço mirante onde ele estabelece referências com 

um certo exotismo que está nos dragoeiros que é a imagem. Ele disse-me isso “Manuel, 

este museu está subordinado a esta planta”, claro  ue tem os currais e tem a vinha mas 

                                                        
100

 O lagar que foi utilizado para a exposição pertencia a outro edifício, sendo transportado para o Museu 
para fins museológicos, este não é utilizado para produção, ao contrário do que já aconteceu com outras 
partes do Museu. Entretanto o alambique também deixou de ser utilizado e a adega, deixada por Paulo 
Gouveia, onde ainda se podia encontrar de acordo com o original. 
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o elemento estruturante do meu olhar, o elemento inquietante e desassossegador do 

meu processo criativo foi este dragoeiro. (Junior, 2015) 

 
Ilustração 131 - Miradouro do Museu do Vinho, Sérgio Fazenda. (Rodrigues, 2013, p. 132). 

A intervenção com a paisagem acontece garantindo que o edifício enquadre as suas 

referências no lugar, respeitando o património construído combinando o diálogo com 

as novas características da arquitetura tradicional, embora a base do pensamento 

deste autor esteja apoiada em referências exteriores [ilustração 132 e 133]. 

Paulo Gouveia percebe que as temáticas sobre a paisagem e como a arquitetura está 

relacionada com esta nos diversos contextos culturais, implica um processo na procura 

em adaptar os edifícios aos contextos sem que para isso se recorra única e 

exclusivamente à construção sobre as características tradicionais dos edifícios. 

Ele muitas ve es falava comigo e di ia “Oh Manuel, há no territ rio uma esp cie de 

liquido amniótico, há uma espécie de seiva fundadora das coisas e não se pode rasgar 

essa seiva nem derramar fora esse liquido amniótico uterino, que é o líquido da nossa 

gestação e da nossa gen tica profunda” Há na ar uitetura de Paulo Gouveia um 

respeito por essa dimensão fundacional, primordial, vernacular. Há nele uma dimensão 

vernacular muito forte, um homem que respeita profundamente o território, mas depois 

não quer monotizar através de uma postura servil onde duma forma fácil e cómoda e 

interesseira e comercial. Ele procurava uma espécie de profundidade, de intimidade e 

de humanidade nas coisas. Era um homem de escala, era um homem da sensatez, era 

um homem da prudência, era um homem com uma interdizia de bom gosto e de bom 

senso que é no fundo a grande dificuldade da vida. O excesso era a falta dele, o que é 



A adaptação funcional da adega na evolução cultural da paisagem vitícola da Ilha do Pico 

João Xavier Ávila    165 

o bom senso e o bom gosto, o que é a escala certa, e Paulo Gouveia tinha isso como 

preocupação conceptual e metodológica. É metida no cérebro da sua vida e portanto 

era sempre o território, era sempre o Homem no território, a escala do lugar, a 

dimensão. Ele di ia “não temos  ue fa er coisas muito grandes. Não precisamos fa er 

museus enormes, não temos gente para isso, a ilha não é isso. Isso é uma afronta, uma 

pesporr ncia,   uma arrog ncia,   um acinte.” E, portanto, ele   um homem duma 

dimensão vernacular que se moderniza, que se repensa constantemente, que se 

reinventa numa humildade que não é simplismo, numa modéstia que não é tontice e 

provincianismo. (Junior, 2015) 

 
Ilustração 132 – Museu do Vinho na Paisagem envolvente (Portugal, 2014) 

 
Ilustração 133 – Cidade de Tóquio no Japão (Lopes, 

2015) 

Este é um exemplo comum a muitas outras áreas do património, que acabaram por 

resultar em elementos isolados, separando-se das unidades-paisagem. Nestes termos 

torna-se importante a utilização de pontos de reativação, funcionando como exercícios 

de acupunctura na paisagem, de modo a reintroduzir uma cultura em riscos de 

extinção. 

A ideia de um museu relacionado com a cultura da vinha incorpora uma parte 

recreativa mais apelativa de observação que outro tipo de museus temáticos. O facto 

de existir uma vinha ainda ativa confere a clara noção que a zona relevante do museu 

será a atividade exterior. Mesmo com a recepção e as salas de exposições tenham a 

sua importância, é com o exterior que este é pensado, sendo o elemento mais 

importante da visita o pequeno miradouro, construído no meio da vinha, alusivo à 

arquitetura baleeira pela construção e formas das suas coberturas.  

4.3 CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DA PAISAGEM DA VINHA DA ILHA DO 

PICO 

O centro de interpretação da PCVIP representa uma intervenção no património 

arquitectónico em estudo [ilustração 135]. A sua escolha como caso de estudo 

prende-se com o facto de ser uma intervenção recente e já em património classificado 

como mundial. Tanto o Centro de Interpretação da Paisagem da Vinha da Ilha do Pico 

como o Museu do Vinho são edifícios associados e organizados segundo as grandes 
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propriedades, estando estas atualmente fragmentadas relativamente ao seu contexto 

inicial. 

A carga patrimonial que a referida classificação induz em relação à intervenção dos 

SAMI é maior do que no caso de Paulo Gouveia. A propriedade em questão já estava 

descaracterizada do contexto, em virtude da fragmentação do latifúndio, com o qual se 

relacionava. O tipo de edificação é o similar, no entanto existem diferenças em relação 

ao contexto de intervenção. 

O projeto integra uma abordagem que permite uma leitura crítica da intervenção em 

património classificado, sem que a sua identidade seja descaracterizada. A utilidade 

desta reconversão pretende mostrar ao público o ambiente das casas solarengas e a 

interpretação que os arquitetos utilizam para reforçar estes ambientes no trabalho 

projetual. 

A entrevista com os dois autores foca aspectos com os quais estes se preocuparam 

tendo em conta a sua vivência daquele património e o seu contributo para a 

classificação. Torna-se claro que na intervenção que se relaciona com uma paisagem, 

a questão da arquitetura ganha uma escala tanto no território como na comunidade, 

por estar diretamente relacionada com a identidade do lugar. 

 
Ilustração 134 - Sami Arquitetos, Inês 
Vieira da Silva (esquerda), Miguel Vieira 
(direita) (Phaidon, 2016) 

 
Ilustração 135 – Centro de Interpretação da Paisagem Cultural da Vinha da Ilha do Pico 
(Guerra, 2011) 

 
Inês Vieira da Silva e Miguel Vieira [ilustração 134] representam um percurso 

diferente em relação a Paulo Gouveia. Este último está relacionado com a cultura 

açoriana, sendo natural da Ilha Terceira, e uma profunda relação com os temas da 

diáspora e da arquitetura tradicional. Os SAMI aparecem no momento em que a cultura 

vitícola começou a ganhar destaque no panorama da classificação da paisagem 
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resultante, tendo sido dos responsáveis pelo levantamento do património considerado 

na candidatura para classificação. 

Com um trabalho revelador de uma influência local, o atelier composto por Inês Vieira 

da Silva e Miguel Vieira projeta e constrói com os temas da identidade e da cultura 

associados à memória, adequando a interpretação do contexto e do lugar nas 

respetivas intervenções: 

Perante a pressão turística a que o frágil território está a ser sujeito, o trabalho que os 

Sami desenvolveram e continuam a desenvolver tem contribuído, pelo seu exemplo, 

para uma tomada de consciência da necessidade de rigor, profissionalismo e relevância 

da arquitectura. Sobretudo, se for tido em conta que a transformação pretende não 

descaracteri ar a paisagem, uma paisagem “protegida”, onde o e erc cio da 

arquitectura, desde o pensar ao fazer (ou não fazer...), é vital para o seu crescimento. 

(Barbas, 2014, p. 302) 

Tendo em conta a sua naturalidade101, o contato com os dois arquitetos revela a 

abertura a todo o tipo de influências, que por vezes os habitantes locais não possuem. 

A integração no gabinete da paisagem da vinha, que preparou e oficializou a 

candidatura a património mundial, deu-lhes as ferramentas necessárias para 

aprofundar o conhecimento do património vernacular, interpretando e utilizando nas 

posteriores intervenções em território picoense, tanto dentro da área delimitada como 

património da Humanidade, como em outras áreas: 

Fomos de facto viver para o Pico, não conhecíamos o Pico, não conhecíamos os 

Açores, não tínhamos qualquer ligação e fomos convidados a integrar o gabinete da 

paisagem protegida, que era também a equipa responsável pela da paisagem cultural 

da vinha a património. Foram dois anos muito intensos. Esses dois anos foram usados 

de uma forma muito intensa para compreender aquela realidade, portanto daí o oposto 

da nossa maneira de estar ou trabalhar fazer algo só pela imagem ou alguma coisa 

superficial, ao contrário nós só nos sentimos capacitados para procurar naquele 

território, porque tivemos que estudar a paisagem da cultura da vinha, no sentido em 

que tínhamos que conhecer a questão do património edificado, quer os edifícios que se 

destacavam, quer os edifícios mais comum de produção, quer as cisternas, os apoios, 

as ermidas, os rola-pipas, as rilheiras, tudo o que são marcas humanas ligadas não só 

à parte construtiva, mas à parte da produção. Também tivemos contacto com biólogos, 

com geólogos, com engenheiros do ambiente, e isso foi fundamental porque naquele 

território, digamos que finito, naquela ilha tão importante, naquele oceano, naquela linha 

do horizonte, não há forma de operar sem se tentar perceber um pouco, começando 

quase pela sua geologia e vulcanologia. (Silva, 2014) 

A noção de que o território demarca uma paisagem cultural é claramente entendida no 

seu processo de atuar, e perceptível como as técnicas construtivas são utilizadas para 

realçar o carácter patrimonial. Na Gruta das Torres utilizam o sistema construtivo 

                                                        
101

 Inês Vieira da Silva é natural da cidade de Setúbal e Miguel Vieira nasceu em Lisboa e viveu na cidade 
do Porto. 
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tradicional em pedra para proteger o edifício ao mesmo tempo filtrar a luz, que qualifica 

o desenho do espaço, assim como o do edifício em si [ilustração 136]. 

Outro edifício projetado no mesmo contexto, apesar de estar fora da zona classificada, 

foi o projecto para o Centro de Visitantes da Gruta das Torres. Estava em curso uma 

obra projectada por um desenhador técnico e, perante os resultados positivos que os 

arquitectos estavam a demonstrar, o Governo inverteu o curso das obras atribuindo o 

projeto ao Gabinete. (Barbas, 2014, p. 304) 

No que concerne ao seu percurso, o trabalho realizado concentra-se maioritariamente 

na Ilha do Pico, sendo responsáveis pelos primeiros estudos e acompanhamento local 

da PCVIP. Como Inês Vieira da Silva afirma: 

a gestão da paisagem protegida foi ainda mais interessante porque tínhamos contacto 

com a população e fazíamos uma espécie de fiscalização. Alguém que queria fazer algo 

nesta paisagem e tinha que submeter esse projeto ao gabinete da vinha, nós íamos ao 

sitio, falávamos com a pessoa, fotografávamos, percebíamos o que era pretendido e 

depois tentávamos dar uma resposta, obviamente em concordância com o regulamento 

em vigor, mas isso foi fundamental para termos este contacto direto e o feedback da 

população. (Silva, 2014) 

 
Ilustração 136 - Centro de Visitantes da Gruta das Torres (Bloc, 2006, p. 75) 

Outro dos seus projetos, o Centro de Interpretação, consiste numa intervenção sobre o 

património edificado e classificado. A utilização e a influência que a paisagem exercem 

sobre este projeto é relevante para as decisões tomadas tendo em conta o tema do 

próprio edifício e da paisagem cultural em que se insere. 

A ação dos arquitetos torna-se determinante na leitura do território. É necessário o 

projeto integrar o espírito do tempo com uma ambiência específica associada à 

memória exigindo sempre a necessidade de potenciar a paisagem como momento 

interpretativo público. No estudo da unidade-paisagística que a costa Norte caracteriza, 

o centro de interpretação representa uma intervenção em contexto patrimonial, o que 

influenciou estes arquitetos na interação estabelecida com o património construído. 
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O Lajido, um dos maiores aglomerados rurais de produção na paisagem da cultura da 

vinha, continua ativo nos dias de hoje, sendo considerado um núcleo museológico, 

contendo um espólio significativo da evolução cultural da vinha da Ilha do Pico. Como 

já abordado, a unidade-paisagística da costa Norte sobrevive ao abandono devido à 

constante transformação destes pequenos aglomerados. 

Neste centro, é possível observar a constituição de um núcleo de produção associado 

a um considerável número de adegas. O centro de interpretação aproveita um dos 

solares existentes e o que está mais diretamente relacionado com a exploração do 

conjunto, segundo a ideia de núcleo de produção. 

O Lajido é também o aglomerado rural no qual os edifícios, com diversas evoluções de 

foro privado, revelam mais contraste o que, possivelmente, motivou a intervenção por 

parte do governo regional nesta área. Em contraste é também o que possuí o núcleo 

museol gico, depois do Museu do Vinho, mais preservado. “Como o Governo Regional 

tinha “bens” dentro da paisagem candidata, considerou que essas reformas ou obras 

deveriam servir de e emplo dentro da l gica de recuperação” (Silva, 2014) 

Enquanto os espaços antigos terão os seus elementos construtivos como pontos 

fundamentais de identificação, os novos espaços terão um revestimento uniforme nas 

paredes e tectos, transformando-se em espaços contínuos que tornarão mais clara a 

leitura do objecto pré-existente sem quebrar a sua lógica definidora essencial. (SAMI, 

2011c) 

Situado na freguesia de Santa Luzia, lugar do Lajido, o Centro de Interpretação da 

Vinha da Ilha do Pico aproveita uma antiga casa solarenga associada a um conjunto de 

edifícios que fazem parte de um núcleo de produção. A recuperação do edifício é 

pensada com a intenção de aproveitar os espaços do primeiro piso para áreas 

destinadas a gabinetes de apoio ao gabinete técnico da vinha, sendo o piso térreo 

utilizado para uma exposição explicativa dos elementos que constituem a paisagem 

cultural, como zona de recepção, e espaço com vocação para provas de vinhos. 
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Ilustração 137 – Ortofotomapa do lugar do Lajido, zona onde ser insere o Centro de Interpretação da paisagem da Vinha da Ilha do Pico 
([adaptado a partir de] Açores, 2015) 

O Centro de Interpretação da Cultura da Vinha da Ilha do Pico, reabilita um antigo solar 

na zona do Lajido [ilustração 137], com o intuito de criar gabinetes para o controlo do 

Parque Natural da Ilha do Pico (Património da Humanidade incluído), e um centro de 

interpretação para receber turistas e mostrar um pouco da tipologia em estudo, 

normalmente abandonada na evolução cultural da vinha. 

O gabinete para controlo da PCVIP acaba por ser inserido nos serviços associados à 

Secretaria Regional do Ambiente e Mar com a criação de uma rede de parques 

naturais. O Parque Natural da Ilha do Pico não só insere o gabinete para aplicação e 

monotorização do plano de ordenamento da paisagem protegida classificada 

Património da Humanidade como as restantes zonas sob classificações associadas ao 

património natural. 

O edifício pré-existente, um solar associado à produção vitícola em grande escala da 

zona, caracteriza-se por se distribuir em dois pisos normalmente, sendo o piso térreo 

destinado à atividade agrícola, em alguns casos é totalmente encerrado. O piso 

superior destina-se a habitação, normalmente para as famílias do Faial, que utilizariam 

os solares para férias e assim controlar sazonalmente a atividade. 

Na sua adaptação a Centro Interpretativo da Paisagem da Vinha afigurou-se-nos 

importante manter o ambiente de Casa Solarenga e explorar a alternância entre este e 

o ambiente dos novos espaços ganhos à estrutura existente que, sem a desvirtuar, 

pudessem complementá-la. (SAMI, 2014) 

No piso térreo [ilustração 138], estes arquitetos utilizaram a orientação do edifício 

para destacar a paisagem, oferecendo um novo espaço, com mais luz, destacado do 

corpo principal do edifício. A decisão projetual é clara, no entendimento que é feito do 
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próprio edifício, No modo como o espaço agora tratado retira proveito do contraste 

entre os materiais originais que foram mantidos, e a nova condição de utilização do 

edifício. 

 
Ilustração 138 - Planta de Ampliação e Demolição do R/C Piso. (SAMI, 2011b) 

No piso térreo conseguiu-se ganhar um relevante espaço expositivo revestido pelo 

exterior com vidro escurecido de modo a evitar o desenho de vãos e a funcionar como 

prolongamento da imagem maciça do próprio edifício. O seu reforço estrutural foi feito 

com recurso a argamassas à base de cal, especificamente produzidas para este, e a 

varões de aço pontualmente aplicados junto aos elementos pré-existentes de madeira. 

(SAMI, 2011b) 

A lógica de reinterpretação do sistema construtivo do edifício justifica assim os volumes 

que se adicionam pela simplicidade do gesto. O volume em preto mistura-se na cor do 

envolvente mas com uma linguagem mais atual, abre o edifício por completo à 

paisagem, configurando o espaço principal para a chegada. 

Havia muita experiência da reconstrução em que se aplicavam nas estruturas pré-

existentes lâminas de betão por dentro e por fora e o resultado parecia-nos 

particularmente desinteressante, retirando aquilo que era a atmosfera do edifício. Foi 

feito um trabalho demorado e detalhado com o engenheiro no sentido de perceber 

como era possível manter os elementos, ou antes dizer, tendo percebido a forma como 

se constroem as coisas, essa tal simplicidade de que ali a razão de ser das coisas está 



A adaptação funcional da adega na evolução cultural da paisagem vitícola da Ilha do Pico 

João Xavier Ávila    172 

na escolha dos materiais, nas dimensões que eles permitem, na lógica construtiva, se 

nós conseguíssemos ao máximo respeitar essa lógica construtiva, conseguiríamos 

manter e respeitar esse ambiente. (Silva, 2014) 

Este gesto é identificável também no Museu do Vinho. A chegada a esta tipologia de 

edifício acontece normalmente por um pátio que distribui funções, existindo um 

primeiro contacto com o edifício, no entanto resguardado da envolvente. Ao entrar no 

edifício os arquitetos revelam a paisagem, focando o contexto e a função do espaço 

para o fim museológico que se pretende. 

Tendo em consideração a estrutura existente há um diálogo com o envolvente mas 

sempre no contexto a que se relaciona a nova função, ponto de partida para 

justificação dos gestos. O volume na cor preto mistura-se na cor do envolvente mas 

dialoga com a parte antiga do edifício para a exposição onde são utlizados os materiais 

tradicionais para dar a entender a relação entre o ambiente antigo da casa e as novas 

adições. 

No exterior o conceito de reinterpretação passa por redesenhar a volumetria 

normalmente associada às partes que dão alguma saliência ao edifício, utilizando-se o 

a expressão volumétrica dos balcões e até mesmo das cisternas como premissa para 

conseguir um bom resultado na conjugação de volumes com materialidades diferentes 

mas que na sua imagem não ferem ou destoam o conjunto e a sua relação com a 

paisagem. 

No r/c eram três lojas separadas. Este era o maciço onde assentava o forno do primeiro 

andar e isto era uma casa de banho, aquilo que nós fizemos foi abrir tudo para ir 

buscar, como era o centro de interpretação da paisagem, para vir buscar o tema para 

dentro do próprio edifício, e vir buscar luz, então por isso é que há este envidraçado 

todo escuro para deixar entrar a luz mas ao mesmo tempo funcionar como se fosse um 

maciço, como se fosse mais uma balcão adoçado ou um topo do edifício. Como já 

existem dois, portanto este novo espaço sem elementos estruturais à vista, um espaço 

novo. Este ao contrário tentando preservar ao máximo o ambiente antigo, fizemo-lo com 

estes elementos, estes anéis metálicos. Esta situação de que alguma maneira ao ser 

artificial nos escondemos e é por oposição que se descodifica um bocadinho da história 

do edifício, ou seja, é o contraste entre as zonas, depois vê-se nas outras imagens, é o 

contraste entre as zonas onde a estrutura tem toda a preponderância pela sua repetição 

e pela sua presença. Em oposição a este sitio onde há uma ausência total que é só 

como se fosse gesso, no tecto, nas paredes, há uma ausência total dessa presença dos 

elementos construtivos e é quase dessa forma que se descodifica um bocadinho a 

história, o que se procura descodificar os momentos do edifício. (Silva, 2014) 
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Ilustração 139 – Centro de Interpretação da Paisagem da Vinha da ilha do 
Pico, corpo ampliado (SAMI, 2011a) 

 
Ilustração 140 -  Zona de recepção do Centro de 
Interpretação da Paisagem Cultural da Vinha da Ilha 
do pico (SAMI, 2011a) 

A visualização da paisagem no edifício ganha relevo com a adição de um volume ao 

edifício original [ilustração 139 e 140]. Este volume é justificado pela interpretação 

proposta por estes autores, criando uma nova entrada de luz no interior do edifício. 

Este tipo de interpretação adquire relevo no processo de atuar dos arquitetos, e estudo 

das lógicas construtivas ajuda-os a perceber exatamente como intervir relacionando os 

diversos espaços do edifício com a paisagem circundante. 

A entrada revela um pátio, tal como acontecia no Museu do Vinho, em que a altura dos 

muros implica que a paisagem ganhe mais notoriedade quando o edifício se abre sobre 

esta, tanto no balcão pré-existente como no referido espaço envidraçado. 

Em relação ao primeiro piso [ilustração 141], foram utilizadas as mesmas premissas 

para a manutenção do ambiente tentando adaptar-se as diversas funções 

administrativas para controlo do Parque Natural de ilha. O corpo principal do edifício 

integra os escritórios, os antigos espaços recuperados com a mesma lógica construtiva 

onde permanecem a cozinha e uma pequena sala de apoio. 
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Ilustração 141 – Planta de ampliação/demolição do 1º Piso. (SAMI, 2011b) 

É proposta uma escada interior, situação nova em edifícios com estas características, 

servindo de apoio à parte expositiva do centro. O seu desenho possibilita escondê-la 

do público ao mesmo tempo estabelece diálogo com o espaço em que se constrói. 

A ambiência solarenga da casa é aproveitada na proposta contemporânea. A noção de 

que os materiais originais são fundamentais para ativar a memória revela-se na 

utilização da madeira, aplicada segundo os métodos tradicionais, pintada na cor 

branco, nas janelas de guilhotina, com o desenho tradicional, e nas pareces rebocadas 

pintadas na cor branco. A luz é manipulada para realçar os pormenores como o tecto, 

aberto sobre todos os espaços do edifício, dando continuidade e realçando os 

diferentes volumes que delimitam os espaços, servindo também para dividir os 

diferentes usos [ilustração 142 e 143]. 

O projeto do centro de interpretação é um exemplo como nós quisemos de facto manter 

o ambiente de uma casa solarenga no Pico. São casas que não existem assim em tanta 

quantidade, são mais de facto ligadas à vinha, porque têm depois essa dimensão de 

serem isoladas só com pequenas construções ligadas à produção, por exemplo, no 

Lajido era assim, havia aquela casa solarenga, havia o solar dos salgueiros, e depois 

havia as pequenas construções ligadas à vinha e no fundo, ao intervirmos naquele 

edifício, o que nós queríamos era abrir ao público e dar a conhecer o ambiente de uma 

casa que de outra forma as pessoas que visitam a ilha não têm acesso, porque são 

privadas ou porque já não estão em condições de serem visitadas ou ainda não estão 
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em condições porque podem vir a ser recuperadas e preferencialmente bem 

recuperadas e pronto, e pode haver de facto essa...essa generosidade de as mostrar a 

quem não conhece aquele realidade e vem de fora, portanto, ao fazermos aquele 

projeto o que é que nós quisemos? Manter e recuperar ao máximo o ambiente de uma 

casa solarenga, no piso térreo era toda a questão da loja e da ligação à produção de 

vinho e no primeiro piso era a habitação e todo o projeto vai no sentido de manter esse 

ambiente. (Silva, 2014) 

 
Ilustração 142 – Zona de escritórios, antigo espaço de habitação 
do solar. (SAMI, 2011a) 

 
Ilustração 143 – Sala de Exposições no R/C mantendo as 
características originais (SAMI, 2011a) 

Os detalhes associados a uma linguagem contemporânea são constantes. Aparecem 

nos novos elementos que partem de narrativa de adicionar algo menos comum aos 

que seriam construção tradicional e de acordo com a tipologia do edifício. Um desses 

exemplos são as portadas e os próprios vãos do rés do chão. As novas caixilharias em 

alumínio com o vidro escuro adicionam uma linguagem contemporânea, enquanto que 

as portadas, com uma nova forma de abrir, reforçam essa nova condição, mantendo a 

linguagem da cor normalmente utilizada nos vãos. 

Outrora destinado à parte agrícola e completamente fechado, a parte expositiva 

destinada ao centro de interpretação realça os ambientes antigos, abrindo-se agora 

pequenos vãos repensados noutras lógicas, para realçar o novo [ilustração 144 e 

155]. O trabalho dos SAMI assenta muito na ideia de adicionar algo que se destaque 

dos métodos tradicionais mas sem que tal atitude descaracterize a função ou o próprio 

material. 

A parte de baixo era agrícola, não haveria vidros. Eram só portadas de madeira, não 

era estanque, era bom que ventilasse porque era toda a zona agrícola, portanto havia 
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esse dilema de fechar, tornar estanque era a zona de exposição, mas como é que se 

encerrava? A solução foi optar por umas portadas exteriores de madeira que escondem 

esse vidro mas desenha-las de alguma maneira, ou seja, nós imaginávamos o edifício 

todo rebocado, era de alguma maneira descodificar que aquele edifício era um edifício 

de exceção, deixava de ser um edifício privado para ser um edifício público e 

emblemático e então era esse pormenor de colocação das portadas só num lado o que 

dava uma situação absolutamente invulgar. (Silva, 2014) 

 
Ilustração 144 – Pormenor das portadas utilizadas no piso 

expositivo. (SAMI, 2011a) 

 
Ilustração 145 – Pormenor das portadas utilizadas na entrada do 

edifício. (SAMI, 2011a) 

Na intervenção de Paulo Gouveia as decisões são tomadas durante a obra, por 

decisão do próprio, na maneira como o projeto vai sendo construindo com a própria 

paisagem. No processo dos SAMI, a PCVIP já consolidada e regulamentada, eleva a 

questão para a comunidade onde se insere. 

Durante o processo o projeto acabou por sofrer alterações inesperadas. No todo do 

processo conceptual que revela uma interpretação da lógica construtiva do edifício os 

arquitetos optaram por utilizar reboco nas duas fachadas principais, onde o edifício se 

confronta com a via pública. Sendo uma prática recorrente e documentada nos solares, 

com o passar do tempo os rebocos tendem a escurecer, pelo que, o seu impacto na 

paisagem diminui. Durante o processo de construção o reboco não foi bem recebido 

pela população local, exigindo que a pedra ficasse à vista. 

É uma questão importante tendo em conta o tempo e o impacto que a classificação 

surgiu. No Museu do Vinho as atitudes do arquiteto acabaram por ser aceites com o 

tempo, existindo algum descontentamento, mas nada que levasse a comunidade a 
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intervir de forma denunciada no projeto. No caso dos SAMI, a recente legislação e todo 

o contexto que introduziu regras na imagem dos edifícios levou à intervenção da 

população no processo. 

Um dos exemplos que é prática nestes edifícios relativamente ao tema do João é o 

facto de nós, nesse entendimento que tínhamos procurado fazer do edifício, 

reconhecemos nas fotografias antigas e era fácil de explicar que sendo um edifício mais 

nobre, era um edifício rebocado e em particular na fachada virada ao mar, o edifício era 

todo rebocado. Portanto o projeto foi feito nessa lógica, de não só fechar as juntas mas 

rebocar o edifício, portanto era isto que estava previsto no caderno de encargos e era 

isso que estava no projeto. Quando durante a obra se começou a rebocar o edifício 

houve uma manifestação pública das pessoas que escreveram no edifício, grafitaram o 

edifício a dizer que não era admissível que o Gabinete da Vinha, que a paisagem 

protegida tivesse obrigado toda a gente a construir em pedra e que depois disse, no seu 

próprio edifício fazer o edifício rebocado. Este tema é particularmente interessante no 

sentido em que não seria fácil explicar à população diretamente que o que se passava 

era um rigor conceptual. (Silva, 2014) 

O modo de atuar neste projeto comparado com o de Paulo Gouveia confronta a 

vivência do património e o modo como estes o estudam e sintetizam. A influência que 

os SAMI revelam na sua vivência prolongada na ilha, e no estudo detalhado do 

património. 

O centro de Interpretação serve como exemplo da influência que o pensar paisagem 

tem na arquitetura atual por forma a que esta se relacione com o lugar. O trabalho dos 

SAMI, é feito depois da classificação, o que distingue a diferença na abordagem 

quando comparados com Paulo Gouveia. 

Paulo Gouveia estuda o património relacionado com as suas raízes, tentando lhe dar 

uma nova linguagem, sem que o tempo em que intervém o exija com questões futuras 

no que a própria noção de património associado a uma classificação de paisagem 

cultural impõe. O centro de interpretação e a sua abordagem conceptual ficam 

comprometidas a partir da ideia que uma regra geral, imposta pela classificação, é 

cumprida e a delimitação da escala fica-se pelo último momento da adega, a de 

habitação de veraneio ou mesmo habitação. Neste caso, a tipologia mantém-se fiel ao 

original independentemente de ter uma nova função. 

Do ponto de vista da arquitetura o trabalho do Centro de Interpretação e dos SAMI 

revela o conhecimento exigido à profissão para que a paisagem possa evoluir com o 

maior respeito pelo património que se protege. As delimitações e as questões que 

envolvem o processo conceptual até à obra revelam os problemas da consideração de 

que a gestão de uma paisagem deixa aos arquitetos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O património vernacular associado à paisagem cultural é um importante testemunho 

para a preservação de uma identidade relacionada com uma população. O seu 

entendimento e a sua relação com o lugar têm influências diretas com a prática 

arquitectónica, de modo a não descaracterizar as memórias, consideradas importantes 

para definição da própria cultura. 

A institucionalização de uma paisagem cultural deve considerar a normal evolução do 

território, sem que para isso force necessariamente a população local a reativar um 

tempo que se repercuta na imagem de uma paisagem formatando o impacto que a 

nova arquitetura poderá provocar nesta. 

A Ilha do Pico e o arquipélago dos Açores possuem contextos paisagísticos fortes que 

reforçam o sentido da arquitetura tendo em conta a escala do todo. As pequenas 

intervenções que a adaptação funcional acrescentou às adegas acabam por ter um 

impacto maior no todo que na paisagem representam, estando associadas a uma 

cultura em atividade e em evolução. 

O arquiteto que intervém no seio da comunidade, ligada a um património singular e 

específico tem a responsabilidade de lhe intervir sem deixar de trazer um novo olhar 

que represente a evolução da paisagem. A zona da PCVIP e os arquitetos estudados, 

Paulo Gouveia e o atelier SAMI arquitectos representam, dentro do que a evolução 

desta paisagem se refere, o diálogo entre um património material resultado da 

condição do tempo em que se edificou e a exigida adaptação deste património às 

exigências dos dias de hoje. 

Em relação aos traços do que aconteceu na evolução cultural que a paisagem sofreu, 

a falta de consideração pela normal evolução do território tende a não representar a 

dinâmica da paisagem cultural em si. As construções adaptaram-se, evoluíram, a 

cultura vitícola persistiu. A classificação torna-se demasiado invasora no que respeita à 

consideração pelo que foi feito até então. 

As unidades-paisagem concentram um vasto património, o seu estudo afere o impacto 

que as intervenções tiveram, como as novas formas de o controlar. A necessidade que 

o território tem em preservar as memórias em relação à identidade da população é 

regrada através da legislação que regula todo o tipo de novas construções e 

acrescentos. O facto de ser uma classificação recente existem questões importantes 

que não são consideradas em legislação ou por parte das entidades que a controlam. 
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No estudo da unidade-paisagem da costa Norte, os novos modos de intervir acabam 

por caracterizar os aglomerados rurais segundo as freguesias, causando adaptações 

do património segundo modelos que não estão na mesma origem que a sua função 

original. 

O começo deste controlo aplica regras generalistas para proteção, acabando por ir 

mais além. As mudanças socioculturais que se repercutiram no património existente, 

aconteceram pela normal evolução dos acontecimentos, o facto de que “[...] No  mbito 

da gestão da paisagem cultural da cultura da vinha da ilha do Pico estão inscritos para 

a gestão da paisagem da cultura da vinha, 800 mil euros para fazer face à correção de 

dissonâncias arquitect nicas.” (Pico, 2012) fazem com que o controlo da paisagem 

interfira sofre o património existente por forma a recuperar uma imagem. 

 
Ilustração 146 – Solar dos Limas (Lima, 2012c) 

 

 
Ilustração 147 – Adega adjacente ao Solar dos Limas, 

construída segundo a regulamentação imposta pelo gabinete 
técnico (Ilustração Nossa, 2015) 

Torna-se limitador a delimitação de métodos construtivos para a manutenção de uma 

imagem tradicional pois, embora seja perceptível a intenção de não se descaracterizar 

futuramente, deve-se ter em conta que o existente está consolidado e não pode ser 

refeito segundo uma nova condição, o que muitas vezes nem corresponde às pré-

existências do lugar [ilustração 146 e 157]. 

Seria benéfico para o entendimento deste património, para as pessoas e para os que o 

monitorizam perceber o contexto destas linguagens, e documentá-las de modo a 

preservar o todo que esta paisagem cultural representa aquando da sua classificação 

sem que para isso se caia na ideia de mumificação, representando única e 

exclusivamente um tempo. 

Tendo em conta o estado em que se encontrava a arquitetura no contexto sociocultural 

na altura da classificação, esta foi feita consoando as políticas de marketing territorial 

subentendidas nas classificações relativas à UNESCO, de maneira a promover o 

turismo, tendo a afetação indiretamente relacionada com a arquitetura recaído para 
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uma ideia de cenário por parte de quem procede às legislações. Não terão as 

entidades negligenciado o direito de propriedade por parte dos seus donos, ditando 

assim um desenvolvimento que ponha em causa a sustentabilidade da paisagem e dos 

habitantes que a esta se relacionam? Como Miguel Vieira afirma: 

[...] é claro que deve existir uma evolução, essa é a chave da questão, ou seja, tornar o 

que é que seja congelado no tempo porque alguém decidiu? Alguém, um conjunto de 

pessoas ao singularizar o Pico ao dizer que ele era sujeito a património e depois foi 

classificado, isso ser igual a que de repente se congela naquele momento 2010, e 

depois tudo tem que ser a partir dali congelado e feito de uma determinada maneira é 

um péssimo princípio, porque a sociedade não é assim, isso está errado, eu acho é que 

é natural que numa primeira abordagem a imposição de regras, já percebemos que este 

contexto é adverso, é muito pequeno, as pessoas conhecem-se, portanto a ideia de 

entrar com regras, obrigar toda a gente a construir em pedra, e definir limites e lógicas 

para a construção, eu acho que se calhar até é a única forma de fazer, mas estou 

convencido que o processo tem que ser evolutivo, é isso que se está a passar com a 

paisagem, nós estamos sempre a falar da paisagem e falamos das casas, mas a 

própria paisagem protegida tem esse dilema neste momento, que é, existe a trama 

antiga dos currais mas ela não é financeiramente sustentável para a produção corrente 

de vinho, portanto até que ponto é que se vai deixar, até que ponto e que se vai fazer 

evoluir o desenho daquela paisagem, é admissível fazer currais maiores? Isso responde 

ou não responde às questões técnicas que os currais antigos respondiam, fazem-se 

canadas mais pertos umas das outras para permitir um acesso motor mais rápido? Isso 

destrói ou não destrói a paisagem? Faz-se isso em todo o lado? Faz-se isso em 

algumas partes? A questão é uma questão transversal a toda a paisagem não só aos 

edifícios mas também aos próprios currais, à própria imagem daquele território por isso 

é que é uma paisagem cultural, tem produção e tem construção, essas são as questões 

interessantes para colocar. Positivamente, a participação da população por 

implementação de um gabinete técnico, e as necessidades de promover a arquitetura 

de carácter vernacular aumentaram a interação entre o controlo público e o privado, 

alertando de alguma forma à importância dada ao património construído. (Silva, 2014) 

Muitas das obras, alvo de intervenções posteriores à classificação com o intuito de 

adaptá-las à imagem-tipo considerada representativa da paisagem cultural, deveriam 

ser consideradas no levantamento que deu origem ao plano de pormenor, em 

representação da evolução construtiva que a paisagem sofreu, possibilitando assim 

uma maior liberdade plástica para com os materiais utilizados na liberdade de criação 

do arquiteto. 

Seria benéfico para o entendimento deste a consideração de uma parte do património 

não construído tendo em conta um levantamento com uma maior abrangência das 

linguagens que surgiram com a evolução cultural, para a população geral e para os 

que o monitorizam perceberem o contexto destas linguagens, e documentá-las de 

modo a preservar o todo que esta paisagem cultural representa aquando da sua 

classificação. 
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A necessidade de discutir a nova condição torna-se importante para que todos os 

envolvidos consigam decidir as questões de futuro para a paisagem, continuando a 

uma metamorfose no seu todo e transformando assim alambiques, abrigos, solares, 

em novas construções alusivas e integrantes da paisagem dando mais apoio à própria 

produção, de modo a que esta se torne num motor fundamental de reativação do 

património cultural, não só pelo turismo. 

A forma como a componente social, entendida esta como aglutinadora de toda os 

aspectos ligados à natureza humana, que construiu e manteve a paisagem, se 

relaciona com as outras componentes, de ordem ambiental, mas também de ordem 

económica, é quase que ignorada. Significa isto que, ao não se descer à caracterização 

sociológica detalhada, incluindo os aspectos psicológicos e psíquicos (afectivos) da 

população, está-se a desprezar a possibilidade de entender as razões porque tantas 

das suas tradições, usos e costumes, muitas vezes mantidas com estoicismo e 

perseverança, chegaram aos nossos dias. (Canelas, 2009, p. 133) 

 

Perde-se também a possibilidade de entender os mecanismos da evolução económica 

através dos tempos; as razões políticas sociais e de outro tipo que determinaram os 

comportamentos ao longo dos anos, mantendo sempre, de forma mais constante 

possível, a actividade vitivinícola e construindo grão a grão a identidade e o espírito do 

lugar  (Canelas, 2009, p. 133) 

Na relação com a paisagem à qual o Museu do Vinho interessa como exemplo no que 

poderá ser feito com este património cultural, é importante salientar a recepção da 

população na altura em que o projeto foi executado. Paulo Gouveia é um arquiteto cujo 

trabalho nem sempre reflete a imagem tradicional da arquitetura vernacular açoriana. A 

sua arquitetura acaba por se relacionar com esta pela forma como é trabalhada tendo 

em conta o contexto, independentemente das referências formais que utiliza, 

transportadas para contexto urbano.  

Esta abertura revela que a arquitetura de autor também poderá contribuir de certa 

forma para uma reativação da paisagem cultural no sentido atual, sem que com isso se 

caia na difícil tarefa de restaurar um património segundo a sua versão original, tanto 

porque este diz respeito a um tempo em que a população fixa era o dobro da atual, 

confirmando a existência de muito património que não está a ser considerado. 

Em relação a este aspeto, Paulo Gouveia transmite um paradigma que está sempre 

presente nas gerações de arquitetos que começam a prática arquitectónica. A 

necessidade de responder aos problemas da sociedade tem no exercício do arquiteto 

como materializador de uma ideia cuja função responde às pretensões desta. O tempo 

torna-se fundamental. As ideias que se materializam refletem única e exclusivamente 

pretensões arquitectónicas e outras que revelam uma melhor adaptação ao tempo. 



A adaptação funcional da adega na evolução cultural da paisagem vitícola da Ilha do Pico 

João Xavier Ávila    183 

O Museu do Vinho, além de um projeto revelador de um conhecimento local, e que, no 

pensar local referencia uma consciência para com o potencial que determinados 

aspetos culturais estrangeiros poderão vir a ser parte do pensamento projetual, torna-

se um projeto mundial, conferindo uma evolução na adaptação funcional de um edifício 

existente, com novas linguagens sem que estas negligenciem o tradicional, refletindo 

as questões do tempo na representação e do que a musealização da PCVIP poderá 

resultar. 

O estudo do Centro de Interpretação revela a influência que a noção de paisagem 

cultural tem na maneira de atuar no projeto de arquitetura. O carácter da tipologia é 

trabalhado, ao reproduzir-se um pouco do que era o ambiente de uma casa solarenga, 

devido ao carácter expositivo que a sua nova função exigia. Torna-se num exemplo de 

motor que o turismo poderá representar, utilizado de modo a que intervenha no 

território de maneira a reativá-lo, abrindo a possibilidade de aplicação e exemplo a 

outras tipologias. 

Este projeto representa uma intervenção que adapta a função de um edifício marcado 

por esta paisagem na sua tipologia e uso. Tornando-o público, o projeto restaura o 

edifício com simplicidade adicionando uma nova linguagem. É uma nova visão que 

está associada ao pensamento do arquiteto em que o tempo deve ser atual, mas 

sempre com o respeito pelas memórias que induzem o significado da paisagem 

envolvente. 

Estes dois projetos trabalham as questões do tempo, a sua comparação confirma as 

questões da paisagem cultural em evolução, principalmente a diferença na abordagem 

projetual, e ao que a classificação influencia. Enquanto o Museu do Vinho o autor 

experimenta os materiais tradicionais por forma a trazer novas linguagens que se 

incorporem no diálogo com a paisagem, no caso dos SAMI, o projeto é feito num 

contexto de classificação como património mundial. 

A preocupação com a evolução também é clara mas, ao contrário de Paulo Gouveia, é 

feita consoante uma poética associada sempre ao tempo e às questões da arquitetura 

nos dias de hoje, evitando-se uma ideia de musealização. 

Embora este projeto tente evitar a ideia de congelamento, acaba por ser uma exceção 

em relação ao resto das intervenções que foram feitas na paisagem. O facto de ser 

público dá-lhes uma maior liberdade ao nível das decisões de projeto sem pesar no 

financiamento, podendo os arquitetos trabalhar o edifício com maior precisão. Em 
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relação ao resto da paisagem a legislação que se aplica torna difícil a tentativa de dar 

algo novo a este património. 

A preservação do existente é bem aplicada e deve ser monitorizada. A aplicação de 

um plano de pormenor para novas construções que se assemelhem às existentes 

deturpa o carácter temporal da paisagem.  
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A adaptação funcional da adega na evolução da Paisagem Cultural 
da Vinha da Ilha do Pico: 
 

A influência da PCVIP no trabalho dos SAMI arquitetos 
 

SAMI Arquitectos: Inês Vieira da Silva e Miguel Vieira 
 

Inês Vieira da Silva: Então eu acho que nós começava-mos pelo princípio, com a 

nossa chegada fomos de facto viver para o Pico, não conhecíamos o Pico, não 

conhecíamos os Açores, não tínhamos qualquer ligação. Fomos convidados a integrar 

o gabinete da paisagem protegida, que era também a equipa responsável pela da 

paisagem cultural da vinha a património. Foram dois anos muito intensos. Esses dois 

anos foram usados de uma forma muito intensa para compreender aquela realidade, 

portanto daí o oposto da nossa maneira de estar ou trabalhar fazer algo só pela 

imagem ou alguma coisa superficial, ao contrário, nós só nos sentimos capacitados 

para procurar naquele território, porque tivemos que estudar a paisagem da cultura da 

vinha, no sentido em que tínhamos que conhecer a questão do património edificado, 

quer os edifícios que se destacavam, quer os edifícios mais comuns de produção, quer 

as cisternas, os apoios, as ermidas, os rola-pipas, as rilheiras, tudo o que são marcas 

humanas ligadas não só à parte construtiva, mas à parte da produção. Também 

tivemos contacto com biólogos, com geólogos, com engenheiros do ambiente, e isso 

foi fundamental porque naquele território, digamos que finito, naquela ilha tão 

importante, naquele oceano, naquela linha do horizonte, não há forma de operar sem 

se tentar perceber um pouco, começando quase pela sua geologia e vulcanologia, 

como é que aconteceu, como é que se formou, e a topografia é sempre um tema 

essencial em qualquer projeto porque é quase imaginar metaforicamente aquela ilha 

formada a partir de uma grande erupção, portanto é como se houvesse uma pendente 

algures, o terreno tem sempre quase que uma razão de ser ligada ao todo da própria 

ilha, e portanto ao longo destes dois anos foi um trabalho muito intenso porque a 

própria candidatura exigia que soubéssemos destes temas e contactássemos com os 

vários intervenientes da equipa que eram ligados às várias disciplinas. Depois como 

nós fizemos atendimento ao público, fazer a gestão da paisagem protegida foi ainda 

mais interessante porque tínhamos contacto com a população e fazíamos uma espécie 

de fiscalização. Alguém que queria fazer algo nesta paisagem e tinha que submeter 

esse projeto ao gabinete da vinha, nós íamos ao sítio, falávamos com a pessoa, 

fotografávamos, percebíamos o que era pretendido e depois tentávamos dar uma 

resposta, obviamente em concordância com o regulamento em vigor, mas isso foi 

fundamental para termos este contacto direto e o feedback da população, claro que 

nesse caso muitas vezes fosse mais fácil por não sermos de lá, as pessoas terem um 

bocadinho mais de cerimónia e eventualmente se nós fossemos de lá era um 

bocadinho mais difícil, o confronto era eventualmente maior. Talvez as pessoas se 

sentissem um bocadinho mais à vontade de dizer aquilo que pensavam porque na 

altura a maior parte delas não compreendia o que se estava a fazer, creio que agora 

dez anos depois já há um pouco mais de sensibilidade relativamente a isso, mas foi 

muito gratificante, sempre essa experiência de explicar o porquê de utilizar-se pedra, 

sendo que esse é um assunto sempre sensível, também nós próprios temos dúvidas, 

não podemos estar a crer que tudo seja feito da mesma forma, de obrigar toda a gente 
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a usar a pedra em todo o lado, enfim, isto depois são discussões paralelas quase de 

pensamento relativamente à recuperação e que têm muito interesse, mas voltando a 

focar a questão da nossa experiência, eu acho que ter a oportunidade de explicar a 

pessoas que nem sequer sabiam, a maior parte delas, para que é que era preciso um 

arquiteto porque o volume da sua intervenção era uma casa de banho, era um anexo, 

era um coberto, era uma coisa simples que fazem ao fim de semana na sua adega à 

vontade. De repente, haver um conjunto de pessoas que está ali a direcionar essas 

suas rotinas normais de quotidiano era de facto, foi, interessante, podermos ter essa 

oportunidade de explicar às pessoas de uma forma que nós tentávamos que fosse 

sempre próxima, nunca em contraposição, nunca agressiva, pelo contrário, explicar da 

melhor forma o que é que aquele gabinete estava a pretender preservar naquela 

paisagem, porque é que ela era tão especial e porque é que era, naquela altura, 

candidata a património da humanidade. Depois foi de facto reconhecido esse valor de 

que é uma paisagem excecional e que tem que se ter um cuidado extremo mas, volto 

aqui se calhar a concluir a minha resposta, eu voltava a fechar, fechava um bocadinho 

a resposta com o início, que é o nosso trabalho consequente. Quando nós saímos, em 

2004 do gabinete da vinha, até hoje, 10 anos depois, nós continuamos a trabalhar para 

o Pico, a maior parte do nosso trabalho é para o Pico mesmo não estando lá e vamos 

lá muito regularmente e a questão é, não seria possível para nós termos um 

entendimento daquela ilha, não seria possível nós fazermos os projetos que 

continuamos a fazer se não sentíssemos que temos um conhecimento muito profundo 

e não nunca superficial daquele território e isso vem com tempo, é impossível fazê-lo 

só indo lá, qualquer pessoa fica esmagada pelo que vê em dois dias, mas a verdade é 

que para entender e perceber tudo o que esta ali subjacente, o amor, o apego das 

pessoas aquele território, a dificuldade, a dureza do que foi as pessoas apropriarem-

se, os antigos, como se diz, apropriarem-se daquele território, fazerem vinho da pedra, 

tudo isso só mesmo com uma vivência e com o interesse que nós tivemos desde 

sempre em perceber aquela ilha o mais possível, só assim é possível de facto projetar 

como nós gostamos de projetar. 

 

Miguel Vieira:  

 

Estava a tentar pensar sempre naquilo que o João estava a dizer e tentar perceber o 

que é que agente pode ajudar aqui. Acho que já podemos ir num instantinho ao caso 

de estudo porque eu acho que tem algumas situações paradigmáticas que vale a pena 

referir, não são coisas muito conhecidas mas que são interessantes claramente para 

esta linha de pensamento, antes disso era capaz só de dizer, acrescentando ao que já 

disseste que é essa nossa vontade de compreender aquela realidade, também é de 

alguma maneira apoiada ou ajudada pelo facto da natureza daquela ilha ser uma 

nature a muito simples. Ela nasceu uma ilha rural, vamos di er assim, como, o “jardim” 

do Faial, e isso dá-lhe uma condição muito própria mas que num certo sentido é muito 

arcaica, muito simples, e isso tem para nós particular interesse na medida em que, é 

quase como se fosse mais fácil, vamos dizer assim, não é claro mas só para me fazer 

entender, como se fosse mais fácil procurar descodificar a razão das coisas. Naquilo 

que nos interessa particularmente é perceber a razão de ser das coisas, porque é que 

um maroiço é um maroiço, porque é que um maroiço tem aquele desenho, porque é 

que uma cisterna tem aquele desenho, porque é que uma atafona tem aquele 

desenho, porque é que as adegas se colocam daquela maneira, não só por estar tão 
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bem conservado, poderia se dizer, abandonado, não só por estar tão bem conservado 

relativamente ao nosso território nacional mas também pelo certo lado mais arcaico e 

simples das coisas. Para nós foi muito estimulante essa pretensão se quisermos ou 

esse entusiasmo de compreender aquilo que estávamos a ver, perceber o sentido, 

porque é que se utiliza pau de incenso ou porque é que se utiliza a criptoméria mais 

recentemente, mas conseguir compreender a razão de ser das coisas também é um 

bocadinho acelerada por essa realidade de ser quase básica, diria eu, mas no bom 

sentido, por outro lado é continuarmos... acho que já passaram quase 10 anos desde 

que fomos para lá e continuamos a ser surpreendidos perante a nossa postura. Era só 

aí que poderia complementar ou continuar o que a Inês estava a dizer, a nossa postura 

ainda hoje é de compreender aquilo que lá está, e de saber que há coisas ainda que 

não descodificamos e há ainda muita coisa para compreender, e não é propriamente 

uma pretensão de dominar o território mas claramente essa humildade de saber que 

para atuar num território como aquele é preciso, conhecê-lo profundamente. 

 

Inês Vieira da Silva: Pois!, eu até estava a pensar naquilo que é o tema do João, que 

é, eu acho que nem uma pessoa que vive lá, se quiser fazer algo, se tivermos a falar 

de um arquiteto, porque este é uma tema de arquitetura, outra coisa é poder e se 

calhar não vai falar com arquitetos, vai falar com as pessoas da adega vinícola, vai 

falar com os produtores e isso é outro tema, agora, se quisermos abordar a questão do 

ponto de vista da arquitetura, eu acho que um arquiteto tem que ter sempre esta 

atitude de, ainda por cima sendo de um sítio como aquele, conhecendo-o 

profundamente, tem depois de dar o outro passo que é acrescentar-lhe algo dos 

nossos dias, ou seja, nós não vemos como os antigos naquele tempo, não vivemos 

naquele tempo, há, do ponto de vista da arquitetura, no mínimo, há uma questão de 

conforto que se impõe que não havia na altura, viviam em condições muito adversas, 

portanto, nós enquanto arquitetos, ainda que estejamos sempre a trabalhar em 

contextos de pré-existências, mesmo numa paisagem, a paisagem natural da vinha da 

ilha do Pico é altamente humanizada, não há quase um centímetro, o planalto talvez, 

mas tudo aquilo é mexido, é ganho, é vivido, é pertença de alguém, portanto, não há ali 

natureza virgem. Tudo aquilo é mexido pelo Homem, é ganho pelo Homem e portanto, 

ou um arquiteto mesmo vivendo na ilha do Pico, mesmo sendo do Pico, a sua 

obrigação é trazer-lhe mais valia, à ilha, ou seja, há uma visão contemporânea atual 

daquilo que se vai fazer, portanto, quer nós ou qualquer outro arquiteto que venha de 

fora tem a obrigação do nosso ponto de vista sempre, como nós, temos obrigação de 

tentar compreender ao máximo aquele contexto para depois poder propor algo que 

venha a enriquecer esse contexto, quer um arquiteto de lá que às vezes posa sentir um 

pouco um constrangimento por se sentir demasiado da casa, tem que ter, fazer o 

esforço oposto, quase de ser atual, de não ter medo de propor, claro que temos que 

falar sempre de propostas e de arquitetura que tem que ter quase que mais do que 

nenhum sítio, não vou dizer no mundo mas isto é um exagero, o que se faz no Pico 

deveria ser feito com uma responsabilidade ainda mais acrescida porque é um território 

finito, porque é um território muito delicado, porque a questão da escala é fundamental, 

se nós fazemos um edifício grande no Pico aquilo é notório, pelo mar, pelo avião, tu 

vês aquele território de uma forma que não é normal, porque a chegada por avião é 

natural, a chegada por barco é natural, mesmo a topografia faz com que tu tenhas uma 

noção da topografia e do que está construído muito grande, portanto eu diria que há 

aqui um meio termo quer sejamos arquitetos insulares, e trabalhemos para uma ilha, 
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quer sejamos arquitetos de outra ilha qualquer, mesmo que pertença a um continente, 

quer sejamos arquitetos de fora que devemos trabalhar para esse território tão forte, há 

aqui um meio caminho em que temos todos obrigação de nos exceder a nós próprios, 

ou seja, não ficarmos numa zona quase de conforto, o arquiteto de lá, pronto a fazer 

coisas assim, há uma obrigatoriedade quase enquanto arquiteto de perceber como é 

que se pode de facto acrescentar valor, se falarmos de uma paisagem, obviamente isto 

tem temas muito mais complexos porque há regulamentos, há constrangimentos que 

têm que ser acautelados mas ainda assim, o projeto do centro de interpretação é um 

exemplo em como nós quisemos de facto manter o ambiente de uma casa solarenga 

no Pico, que são casas que não existem assim em tanta quantidade, são mais de facto 

ligadas à vinha, porque têm depois essa dimensão de serem isoladas só com 

pequenas construções ligadas à produção, por exemplo, no Lajido era assim, havia 

aquela casa solarenga, havia o solar dos salgueiros, e depois havia as pequenas 

construções ligadas à vinha e no fundo, ao intervirmos naquele edifício, o que nós 

queríamos era abrir ao público e dar a conhecer o ambiente de uma casa que de outra 

forma as pessoas que visitam a ilha não têm acesso, porque são privadas ou porque já 

não estão em condições de serem visitadas ou ainda não estão em condições porque 

podem vir a ser recuperadas, e pode haver de facto essa generosidade de as mostrar 

a quem não conhece aquele realidade e vem de fora, portanto, ao fazermos aquele 

projeto o que é que nós quisemos? Manter e recuperar ao máximo o ambiente de uma 

casa solarenga, no piso térreo era toda a questão da loja e da ligação à produção de 

vinho e no primeiro piso era a habitação e todo o projeto vai no sentido de manter esse 

ambiente, ou seja, em baixo nós pusemos toda a zona expositiva, mais aberta, 

tentámos ir o máximo ao encontro de um ambiente de loja, as paredes ficaram em 

pedra, tentámos pensar num expositivo que não, que não ferisse demasiado aquele 

ambiente e depois no primeiro piso foi também intervir, porque se virmos os vermelhos 

e os amarelos nós interviemos bastante, abrimos espaços onde eles não haviam, não 

existiam, portanto, todo o projeto é tentar encontrar mais espaço dentro da própria 

estrutura e depois há uma solução muito simples que é de facto tirar partido dos 

elementos estruturais quer sejam em madeira no piso de cima ou no piso térreo, deixá-

los à vista, enfatizá-los e depois no grande espaço expositivo que nós de facto criámos 

ao retirar o embasamento do forno do primeiro andar, ao irmos até à vinha, abrimos 

aquele grande espaço expositivo e esse então depois não tem nenhum elemento 

estrutural à vista, é completamente um espaço que é ganho de novo ao edifício, não 

existia e todos os outros estão ali enfatizados de forma a perceber-se o mais possível 

como é que uma casa, uma casa daquela época funciona e foi construída. 

 

Miguel Vieira: Sim, eu diria que antes estaria essa questão da reflexão sobre a forma 

de intervir, havia muita experiência da reconstrução em que se aplicavam nas 

estruturas pré-existentes lâminas de betão por dentro e por fora e o resultado parecia-

nos particularmente (Inês Vieira da Silva: aqueles rebocos com 6 centímetros quase, 

8 centímetros) desinteressante e retirando aquilo que era a atmosfera do edifício, então 

foi feito um trabalho bastante demorado e detalhado com o engenheiro no sentido de 

perceber como era possível manter os elementos, ou antes dizer, tendo percebido que 

os elementos estruturais, como eu dizia, a forma como se constroem as coisas, essa 

tal simplicidade de que ali a razão de ser das coisas está nas escolhas dos materiais, 

nas dimensões que eles permitem, na lógica construtiva, se nós conseguíssemos ao 

máximo respeitar essa lógica construtiva, conseguiríamos manter e respeitar também 
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esse ambiente e por isso foi feito um trabalho quase invisível mas que é fundamental 

para o resultado que lá está, da manutenção da lógica do edifício. O interior das 

paredes foi preenchido e com uma calda compatível com a pedra existente, foi feita 

uma análise em laboratório da resistência da pedra que compunha a parede, sendo 

produzida uma argamassa especificamente para aquele edifício que preencheu todos 

os interiores, melhoraram-se as ligações dos elementos de madeira com as paredes 

para que funcionando na lógica tradicional essas ligações fossem melhoradas porque é 

aquilo que pode ser sempre frágil e portanto, sem destruir a lógica do edifício, sem lhe 

aplicar uma cinta de betão. Do ponto de vista sísmico e do ponto de vista da 

sobrecarga a nova exigência que o edifício iria ter que era passar a ser um edifício 

público, ter zonas de trabalho no piso superior e portanto, esse trabalho que é 

aparentemente invisível é determinante para o carácter do edifício, (Inês: aqui posso 

só complementar com estas imagens Miguel, ou seja, aqui os elementos estruturais, 

que fazem o piso do primeiro andar foram só retirados aqueles que estavam de facto 

em mau estado, todos os outros ficaram. Estes foram de facto todos substituídos ao 

nível da cobertura mas depois foi todo um trabalho com pequenos elementos de 

reforço e de ligação entre a alvenaria e a madeira, fazer com que o edifício suportasse 

de uma forma melhor.) Os edifícios são tradicionalmente de junta seca, portanto no 

meio só existe pedra, não existe argamassa e foi tudo argamassado por dentro. Um 

dos exemplos que é prática nestes edifícios relativamente ao tema do trabalho é o 

facto de, nós nesse entendimento que tínhamos procurado fazer do edifício, 

reconhecíamos nas fotografias antigas e era fácil de explicar, que sendo um edifício 

mais nobre, era um edifício rebocado e em particular na fachada virada ao mar o 

edifício era todo rebocado. E portanto o projeto foi feito nessa lógica, de não só fechar 

as juntas mas rebocar o edifício, portanto era isso que estava previsto no caderno de 

encargos e era isso que estava no projeto. Quando durante a obra se começou a 

rebocar o edifício houve uma manifestação pública das pessoas que escreveram no 

edifício, grafitaram-no a dizer que não era admissível que o gabinete da vinha, a 

paisagem protegida, tivesse obrigado toda a gente a construir em pedra e que depois 

fosse, no seu próprio edifício fazê-lo rebocado. Este tema é particularmente 

interessante no sentido em que não seria fácil explicar à população diretamente que o 

que se passava era um rigor conceptual, como aquela casa era mais nobre, ela era 

rebocada, então naquele caso, continuava a ter a pedra por trás, portanto não se 

estava a poupar, ou seja, eu julgo que o entendimento das pessoas é: obrigam-nos a 

gastar dinheiro a fazer em pedra e depois eles fazem rebocado. Aquilo não era 

alvenaria, nós não estaríamos a fazer em alvenaria de tijolo, portanto não estaríamos a 

obrigar os outros a fazer uma coisa dispendiosa e nós a poupar, não era essa a lógica, 

mas o facto de a aparência final ser em reboco era como se nós não tivéssemos a 

fazer aquilo que estávamos a obrigar os outros a fazer, e isso foi para a frente,  o 

diretor ou o secretário na altura deu ordem para se alterar o projeto e portanto o 

edifício ficou todo preto, com a pedra aparente, não era a situação do projeto e não era 

também a situação original dele. Também o que acontece é que com o grau de 

humidade que existe os rebocos se não são mantidos escurecem muito rapidamente, 

portanto é possível ter um edifício rebocado que se não for pintado ele vai parecer que 

é em pedra, o reboco adquire depois uma coloração muito próxima da pedra, e eu 

acho que este tema pode ser interessante de reflexão porque tem justamente a ver 

como sentido das escolhas, a percepção pública das escolhas, isto é uma espécie de 

síntese do que e que as pessoas sentiam sobre aquilo, sentiam indignação porque 
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estavam obrigadas: primeiro a recorrer a arquitetos, depois construir em pedra, para a 

construção tradicional que era em blocos e betão as pessoas tinham uma estimativa 

que faziam a sua adegazinha por x, de repente não só tinham que pagar a um 

arquiteto como mesmo que fosse um preço mais ou menos, porque não havia 

propriamente um mercado para isso, tinham que pagar ao arquiteto e depois ainda as 

obrigavam a revestir a pedra que não podia ser pedra colada, porque o regulamento 

obrigava a que a pedra tivesse no mínimo 25 cm de espessura, portanto tudo isto na 

realidade para as espectativas das pessoas correspondia a uma despesa, portanto 

naquele momento a única coisa que as pessoas viam era mais custos, não havia mais 

nada, queriam lá saber da paisagem protegida, só correspondia de facto a um peso e 

não propriamente a uma a qualquer coisa que eles vissem que era muito bom, embora 

nós não tivéssemos lá na síntese dos 10 anos de classificação, portanto isso seria 

eventualmente interessante falar com a arquiteta Mónica e saber se a percepção das 

pessoas, é fácil de ver em todas as estatísticas que o Pico continua a ser a única ilha 

que aumenta no número de turismo. (entrevistador: O centro de interpretação 

também aumentou, quando trabalhei lá as pessoas ainda não sabiam exatamente o 

que iam lá fazer mas, este último ano aumentou bastante o turismo, mesmo no centro 

de interpretação, por isso já deve houve uma promoção maior nesse aspecto, (Inês 

Vieira da Silva: Pois mas eu acho que eles agora até querem mudar a parte de 

exposição para o armazém do lado porque de facto depois também é uma das 

questões importantes em arquitetura, quando fizemos o projeto ninguém sabia, nós é 

que atribuíamos um bocadinho a função para o gabinete da vinha na altura e quando 

começou a ser utilizado rapidamente de transformou, foi a questão do parque de ilha, 

portanto já não era só as cinco pessoas que trabalhavam no gabinete da vinha, foram 

logo mais não sei quantos e portanto, o edifício ficou completamente saturado, ou seja, 

agora eu acho que vai transformar-se, a parte expositiva eventualmente irá toda sair 

para passar a ser toda mais administrativa, não sei, mas aqui, isto era a planta da pré 

existência no r/c e o que nós fizemos no fundo é: aqui eram 3 lojas separadas, este era 

o maciço onde assentava o forno do primeiro andar e isto era uma casa de banho, 

aquilo que nós fizemos foi abrir tudo isto para ir buscar, como era o centro de 

interpretação da paisagem, para vir buscar o tema para dentro do próprio edifício, e vir 

buscar luz, então por isso é que há este tal envidraçado todo escuro para deixar entrar 

a luz mas ao mesmo tempo para funcionar como se fosse um maciço, como se fosse 

mais um balcão adoçado ou um topo do edifício como já existem estes dois, portanto 

este novo espaço sem elementos estruturais à vista, um espaço novo, este ao 

contrário tentando preservar ao máximo o ambiente antigo, fizemo-lo com estes 

elementos, este anéis metálicos. (Miguel Vieira: Esta situação de que alguma maneira 

ao ser artificial nos escondemos e é por oposição que se descodifica um bocadinho a 

história do edifício, ou seja, é o contraste entre as zonas, depois vê-se nas outras 

imagens, é o contraste entre as zonas onde a estrutura tem toda a preponderância 

pela sua repetição e pela sua presença, em oposição a este sitio onde há uma 

ausência total que é só como se fosse gesso, no tecto, nas paredes, há uma ausência 

total dos elementos construtivos e é quase dessa forma que se descodifica um 

bocadinho a história, o que se procura descodificar ou os momentos do edifício (Inês 

Vieira da SIlva: É isto, aqui sente-se bem no corte ao nível do primeiro andar todos os 

elementos estruturais, isto existia, portanto o que nós achamos é que isto teria tido dois 

momentos, a casa, a cozinha e depois há aqui um encontro a posteriori das várias 

coberturas e mantivemos todas estas lógicas, e aqui não, ao contrário, há uma 
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contraposição grande relativamente ao ambiente antigo e ao ambiente novo. A questão 

do balcão, transformar aquele vão como se fosse quase, ou uma cisterna ou um balcão 

maciço sendo no entanto uma entrada de luz generosa para o interior. É que isso é 

importante, ou seja, é verdade que há um desenho contemporâneo, e não é difícil 

perceber o facto dos vidros pretos até ao limite mas na realidade o pressuposto era 

que ele aparecesse da maneira mais natural e essa naturalidade advinha essa 

procura/compreensão do sistema, portanto, em conjunto com o engenheiro também 

tínhamos percebido duas coisas, uma era que um dos elementos mais frágeis da 

estrutura pré-existente era o balcão, o maciço que suportava a cozinha, portanto este 

sitio ao contrário do que e normal é mais plano. O habitual é haver uma pendente e a 

cozinha esta assente sobre o terreno, neste caso havia todo um maciço, de um piso, 

com pedras, que colocavam a cozinha no primeiro andar, esse maciço era 

particularmente frágil do ponto de vista sísmico porque poderia constantemente estar a 

abrir fissuras, portanto esse teria que ser desmontado. A outra ideia era que os 

elementos pesados, os balcões que vemos do lado direito, a escada do lado esquerdo 

do balcão que olha sobre a rua são elementos de travamento da estrutura em caso de 

sismo, e portanto o que nós propusemos que é, nos queríamos luz, porque tínhamos 

um edifício todo virado a norte com vãos muito controlados, portanto era evidente que 

precisávamos de luz para um espaço público, mas o que queríamos era que isso em 

vez de ser uma janela, uma janela desenhada como uma janela, fosse pesado porque 

o que era necessário era ter ali um suporte, mais um suporte, mais um elemento 

pesado como os outros balcões, portanto o edifício embora sendo em vidro preto, é 

desenhado como se fosse um maciço. 

Inês Vieira da SIlva: Esta é um bocadinho a nossa maneira de atuar, que é tentar 

perceber a lógica toda construtiva do edifício, a existência dos balcões, como é que o 

edifício se comporta e depois sabendo que temos que intervir e que há uma 

necessidade diferente daquela para a qual o edifício foi concebido de procurar uma 

solução que não tem que se esconder, se é para ser visível tem que ser visível mas 

com um máximo de adequação, de pertinência, de poesia possível.  

Miguel Vieira: As portadas, a parte de baixo era agrícola, não haveria vidros, eram só 

portadas de madeira, não era estanque, era bom que ventilasse porque era toda a 

zona agrícola, portanto havia esse dilema de ter que fechar, tornar estanque, era uma 

zona de exposição, mas como e que se encerrava? Então a solução foi optar por umas 

portadas exteriores de madeira, que escondem esse vidro mas desenha-las de um 

modo que de alguma maneira, ou seja, nos imaginávamos o edifício todo rebocado, 

era de alguma maneira descodificar que aquele edifício era um edifício de exceção, 

deixava de ser um edifício privado para ser um edifício público e emblemático e então 

era esse pormenor da colocação das portadas só num lado o que dava uma situação 

absolutamente invulgar, porque não é um sistema tradicional de colocação de 

portadas) (Inês: para dentro, não porque as portadas normalmente abrem para dentro, 

são à face de fora, são as luzias de duas folhas uma para cada lado, portanto havia de 

facto aqui uma tentativa de uma maneira que parte da compreensão do que lá estava 

antes descodificar essa nova situação do edifício que era tratar-se de um edifício 

público, em cima as caixilharias são recuperadas de guilhotina na mesma, são 

acrescentados vidros duplos, são colocadas molas para desmultiplicar o peso, portanto 

aparentemente mantendo a mesma imagem houve essa atualização por assim dizer 

para que o edifício pudesse suportar o novo uso e este tema é recorrente, quando nós 

agora acabámos de ser nomeados para o premio Mies com uma casa que fizemos  a 
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seguir a este projeto, ela é quase um espécie de resposta consciente à experiência 

deste edifício na medida em que não achamos/consideramos na altura que este 

edifício teria sido bem conseguido, nessa lógica de recuperação mas percebemos o 

custo que isso obrigava, ou seja a tal ideia de, não sei se o João está bem a ver o 

processo mas, foi estudada uma argamassa compatível com a pedra, foram levadas 

amostras para, não sei se para a Holanda da pedra, isto também eram outros tempos 

em que isso se podia fazer, hoje já seria difícil, pena nossa, mas já seria difícil fazer 

isso, depois foram colocados tubinhos, há fotografias, não sei talvez agente possa 

mostrar isso, foram colocados tubinhos nas trinchas das paredes, foram seladas as 

juntas todas e depois através desses tubos foi caldeado com uma calda, portanto um 

liquido com essa argamassa, não era cimento porque era a tal argamassa compatível 

para preencher todos os vazios que estão no meio daquela parede, portanto isto é um 

trabalho que para a solução tradicional de uma pessoa que compra uma Adega seria 

impensável. As soluções tradicionais como nós dizíamos, ou os rebocos projetados, ou 

as situações que também acontecem muito ou quase todos os turismos rurais são 

feitos nessa condição que não se faz nada, que se mantém tudo como está, também 

não corresponderia a um grau de conforto que nós acharíamos lógico para alguém que 

quer uma casa hoje, então fizemos um projeto (eu estou aqui a saltar para um outro 

projeto, posso não o fazer) mas, fizemos um projeto em que mantemos a ruina pré-

existente nessa assunção em que, se nós interviéssemos na ruína ela vai perder as 

qualidades que fizeram, que levaram um continental neste caso a comprá-la. E então, 

fazemos um projeto quase por oposição a esta experiência em que construímos uma 

casa dentro da ruína e a ruína funciona como um elemento de relação com o passado, 

como um cenário, que ao mesmo tempo entra no desenho da casa, não é de facto só 

um cenário, ela não pode cair, ou seja, ela faz parte da casa, a casa é desenhada a 

partir da relação entre a casa nova e os limites da casa antiga, mas nessa assunção de 

que todo o trabalho feito nestas pré-existências tem que ser muito compreendido, O 

que é que, mesmo quando eu coloco uma telha, de que cor é que é a telha, porque a 

telha tradicional, lá está, envelhecia com os líquenes e com tudo e no fim, a imagem 

global era uniforme, quase que não havia distinção entre o telhado e as paredes, se eu 

hoje lhe colocar uma telha cerâmica atualizada, cor de laranja forte, nunca que a 

imagem será a mesma, e portanto, há que tornar claro este raciocínio e este 

pensamento sobre o que é que estamos a fazer se não faz mal porque é uma 

atualização da imagem, são temas recorrentes que só se conseguem abordar estando 

constantemente a tentar perceber o que é que estamos a fazer, o que é que lá está, 

portanto, esse é, acho eu, o denominador comum do nosso trabalho é que estamos 

sempre a tentar descodificar aquela realidade. Aquilo que pode ser interessante para o 

João pensar é se ser de lá lhe dá mais, menos, se lhe dá outras ferramentas, se lhe dá 

menos capacidade de intervir, com certeza dará uma capacidade diferente porque, e 

talvez o interessante seja isso, não é comparar se tem mais ou menos capacidade de 

intervir do que alguém que vem de fora, se tem mais ou menos capacidade de 

compreender aquele território do que quem vem de fora, mas certamente será 

diferente porque não é possível que a vivência do João seja igual à nossa mesmo nós 

tendo vivido lá dois anos. 

(entrevistador: sim, e mesmo dentro da ilha a minha vivência não é igual (Inês Vieira 

da Silva: Claro! A alguém de Santo Amaro ou a alguém da Piedade, Miguel Vieira: 

Sim, essa questão percebe-se bem. (entrevistador: sim, mesmo dentro do concelho a 

maneira que fui educado não tem propriamente a ver com freguesias mais rurais, mas 
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nesse aspecto estava a dizer do reboco e do que não chegou a ser, é um ponto 

interessante porque de certa maneira estou a tentar abordar a paisagem na 

dissertação porque já tenho a, tenho é que estruturar aquilo de maneira a perceber ou 

a chegar a umas considerações finais que fechem de certa maneira, tenho que deixar 

em aberto não é?, mas que fechem de certa maneira o tema, e como título da 

dissertação, já agora posso dizer, é, vai mesmo, da adaptação funcional da adega à 

sua evolução com a paisagem, e quando falo de cultura, essa parte eu tento 

representar através da evolução da Adega em si como elemento utilitário, que as 

pessoas como propriedade privada sentiam-se na liberdade de usarem os elementos 

que quisessem, por assim dizer, e aí explico por que por ser uma comunidade isolada 

e de repente haver uma abertura, tanto a ligação com a América, a ligação com as 

próprias ilhas, as pessoas passam por processos de aculturação as adegas são o 

reflexo de como as pessoas na altura vão evoluindo, e ai aparece um classificação e 

aparece uma paisagem cultural, só que nesta temática da paisagem cultural não 

estamos propriamente a tratar um edifício, estamos a tratar um contexto que envolve 

(Inês: uma paisagem), uma paisagem, várias coisas, sendo de lá olho para aquela 

paisagem e penso numa coisa que está sempre em mutação, é um vírus quase, está 

ali e as coisas estão sempre a mexer, ou seja uma pessoa foi à Noruega, viu que o 

telhado se fazia assim, chegou lá e fez, depois houve cinco pessoas que copiaram e 

isso dá uma determinada linguagem, acontece isso também  

Inês Vieira da Silva: Desculpe-me só João, o que eu sugiro quase só como correção 

ou limar é, há dois momentos fundamentais, que é as Adegas quando são feitas ou 

quando aparecem têm única e exclusivamente o carácter funcional, elas são feitas com 

um propósito que é o do trabalho na vinha, depois, de facto as pessoas pernoitavam 

porque durante a vindima, ou para se abrigarem ou para ficaram e para não subirem à 

freguesia durante a noite no fim de semana, mas o carácter era funcional, tudo o que 

está a descrever vem quando a adega passa a transformar-se, não fica dentro do 

carácter funcional para o qual surgiu mas passa para a habitação de veraneio, 

veraneio ou ainda hoje que é outro fenómeno, habitação permanente, que é o que 

acontece nos Arcos, no Lajido talvez mas nos Arcos então sobretudo também há muito 

esse, dentro daquela escala, mas há um exemplo ou outro que são importantes 

portanto, quase que há estes três momentos, o da funcionalidade ligada à vinha, o do 

veraneio no fundo em que, a parte funcional desaparece ou seja, haverá pessoas de 

facto que ainda fazem, como é óbvio, o seu cultivo, mas as adegas como nós 

sabemos, que estão a ser mexidas como estava a dizer, não para ter mais pipas lá 

dentro, sim, é para as pessoas ficarem lá ou para serem alugadas para turismo, 

portanto isso é o essencial, a transformação vem dai, destes momentos ligados à sua 

função, depois é um questão de estilo, o que foi para a Califórnia faz uma coisa, o que 

vai para a Noruega faz outra, o que vai para França faz outra, mas isso depois é quase 

como aqui, o fenómeno dos emigrantes e depois como intervêm na paisagem e como 

são capazes de reproduzir estilos de que gostaram. 

Miguel Vieira: A ideia de evolução faz todo o sentido, nós estivemos agora à cerca de 

um mês no Pico com uma equipa de estudantes ingleses de Londres que estão a 

trabalhar sobre a paisagem protegida, fazendo projetos de uma adega e pensado a 

paisagem protegida, e era claro que o desafio era justamente pensar nessa lógica de 

evolução, ou seja, tentar lhes o máximo de informação sobre o que é aquele território e 

perceber como é que ele pode evoluir, agora, estas situações não correspondem 

necessariamente a evoluções, ou seja, é interessante perceber que uma evolução 
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social faz com que uma coisa que era agrícola se transforme numa casa de veraneio, 

porque a sociedade se transformou e as pessoas querem ter segundas casas e há 

turismo e há de haver low costs, portanto, as pessoas querem uma casa à beira da 

costa quando antigamente queriam era distanciar-se ou proteger-se, portanto essas 

mudanças, isso é uma evolução, a sociedade mudou, a pessoa ir à Noruega ou ao 

Canadá e trazer uma importação não é necessariamente uma evolução, e sobretudo 

no sentido em que, houve alguém que identificou uma qualidade àquela paisagem, que 

lhe disse que ela tem qualquer coisa de único que faz sentido preservar, e nesse 

sentido é preciso ser crítico relativamente àquilo que se pode fazer, passa a ser um 

sítio onde não se pode fazer tudo, e isso eu acho que é legítimo, a forma de fazer 

explicar isso as pessoas, também dizer só que é, pronto agora não fazem nada e 

gastam mais dinheiro porque depois vão ter muito dinheiro e muitos turistas, isso não 

tem muito interesse, esse discurso de que, não faz mal pagar agora porque depois um 

dia vão ter muitos turistas, isto vai dar muito dinheiro, acho que se passaram dez anos 

e ninguém terá ganho muito dinheiro com os turistas, a ilha é muito sazonal, portanto, 

não é por ai, mas claramente quando alguém de fora, e isso ´é interessante, quando 

alguém de fora lhe atribui um determinado valor, o trabalho é também de interrogação, 

de tentar perceber isso e lá está, definir alguns limites do que se pode, porque se corre 

o risco de perder as coisas, aliás, o trabalho que estávamos a fazer com os ingleses e 

é interessante, é o que tá a acontecer agora, voltou a haver uma grande apetência 

para a vinha, seja por causa da conjuntura, seja por causa dos apoios, a verdade é 

que nos últimos seis meses, entraram mais projetos para recuperação das vinhas do 

que em dez anos que existe, os dez anos em que existiu apoios, portanto qualquer 

coisa se está a transformar, portanto as pessoas se calhar vão ter que transformar as 

adeginhas ou construir novas adegas outra vez porque se está a produzir, portanto, a 

paisagem está de facto a evoluir, num determinado sentido mas é porque foi lhe 

atribuído um valor, é preciso compreender e perceber realmente como é que de um 

ponto de vista intelectual se pode ajudar esta paisagem a evoluir, é isso que nós 

tentamos fazer nos nossos trabalhos, de que maneira, é que nós de um ponto de vista 

não meramente funcional, ou seja, os antigos como se diz, trabalhavam, havia uma 

lógica construtiva que estava subjacente ao que havia à mão, ao objectivo que se 

queria cumprir, hoje parece que tudo é possível, com dinheiro faz-se tudo, traz-se um 

ovni de qualquer lado, traz-se um telhado da Noruega, a questão é, as coisas não 

fazem sentido, não é, porque o telhado da Noruega é por causa da neve que é uma 

coisa que não há tanto no Pico, portanto, aquilo que sentimos é, de alguma maneira 

ajudar com o nosso trabalho a fazer evoluir esta paisagem e este território, mas 

respeitando porque houve alguém, houve um conjunto de pessoas que reconheceram 

um determinado valor, e isso também é para se perceber que de facto aquilo é 

especial, ou seja, nós não podemos ter o mundo todo tratado, devíamos 

eventualmente, com toda a atenção, mas é verdade que isso não é possível, por 

questões sociais, mas naquele caso, houve alguém que fez com que aquele território 

fosse singularizado, não há outra paisagem como aquela no mundo portanto, a forma 

como, nem se congela essa é uma preocupação, nem congelar aquilo e dizer agora 

que só à custa de financiamento é que se vai conseguir manter aquilo como se fosse 

um museu mas pago, pelos contribuintes porque não é sustentável, portanto isso 

talvez não seja a solução mas claramente qualquer evolução tem que ser a partir do 

conhecimento do que ali. 
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Entrevistador: Nessa relação da evolução depois há uma classificação, essa 

classificação tem em conta uma memória, um dos dilemas que ando é de tentar 

relacionar a imagem com a memória do espaço, porque, é a situação da maneira como 

vivi aquele património e a maneira como aquelas pessoas viveram aquele património 

trouxe memórias e ao haver um valor acrescentado a uma paisagem cultural, perante 

esse vírus que estava a falar, há uma classificação, esse vírus fica controlado, de certa 

maneira, há uma regulamentação e passa-se a construir de uma maneira, fizeram o 

gabinete técnico, também teve essa função, só que ai, está a gerar uma imagem por, e 

nessa imagem, tendo em conta uma evolução cultural, a memória vem como? porque 

da mesma maneira que se entrar num edifício que foi restaurado ou que foi 

reconvertido ou que foi completamente, feito um restauro estilístico por assim dizer, 

aquilo pode estar bem incorporado na paisagem tendo em conta que a imagem apela a 

um sentido vernacular da questão, e as pessoa olham...mas as pessoas não tiveram 

essa memória, não chegam lá e percebem logo à partida, ai está, requer um vivência, 

o que era aquilo ou o que foi aquela paisagem cultural em tempos. Ai, chega um 

bocado a pergunta, não será que essas memórias vêm mais pela própria ruína do 

edifício? Ou a imagem será mais importante? será que a memória do património está 

na reativação da imagem? O que significa que há a classificação de repente esse vírus 

é controlado e aparece todo um conjunto que requer um tempo e uma cultura e uma 

vivência e uma memória mas o que está lá dentro está escondido de certa maneira. 

 

Miguel Vieira: Eu acho que o que é claro é que tem que existir uma evolução, essa é 

para mim a chave da questão, ou seja, tornar o que é que seja congelado no tempo 

porque alguém decidiu. Eu comecei por dizer, que alguém, ou um conjunto de pessoas 

ao singularizar o Pico ao dizer que ele era sujeito a património e depois foi classificado, 

isso ser igual a que de repente se congela naquele momento 2010, e depois tudo tem 

que ser a partir dali congelado e feito de uma determinada maneira é um péssimo 

princípio, porque a sociedade não é assim, isso está errado, eu acho é que é natural 

que numa primeira abordagem a imposição de regras, já percebemos que este 

contexto é adverso, é muito pequeno, as pessoas conhecem-se, portanto a ideia de 

entrar com regras, obrigar toda a gente a construir em pedra, e definir limites e lógicas 

para a construção, eu acho que se calhar até é a única forma de fazer, mas estou 

convencido que o processo tem que ser evolutivo, é isso que se está a passar com a 

paisagem, nós estamos sempre a falar da paisagem e falamos das casas, mas a 

própria paisagem protegida tem esse dilema neste momento, que é, existe a trama 

antiga dos currais mas ela não é financeiramente sustentável para a produção corrente 

de vinho, portanto até que ponto é que se vai deixar, até que ponto e que se vai fazer 

evoluir o desenho daquela paisagem, é admissível fazer currais maiores? Isso 

responde ou não responde às questões técnicas que os currais antigos respondiam, 

fazem-se canadas mais perto umas das outras para permitir um acesso motor mais 

rápido? Isso destrói ou não destrói a paisagem? Faz-se isso em todo o lado? Faz-se 

isso em algumas partes? A questão é uma questão transversal a toda a paisagem não 

só aos edifícios mas também aos próprios currais, à própria imagem daquele território 

por isso é que é uma paisagem cultural, tem produção e tem construção, essas são as 

questões interessantes para colocar, mas não é uma resposta tácita a dizer, nem que 

se devia permitir tudo nem que se devia congelar tudo como está, nem que se devia 

deixar tudo em ruína porque como nós podemos ver, nós costumávamos dizer que 

tínhamos quase um catálogo de tudo o que você pode fazer com paredes de pedra de 
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basalto, nós temos vários projetos que não foram construídos e todos eles havia uma 

postura diferente relativamente ao tratamento da ruína, portanto, são as mesmas 

paredes de 60 cm com duas alvenarias e temos de facto, eu quando digo um catálogo, 

é a brincar, mas é de facto, cinco ou seis possíveis aproximações e não há nenhuma 

que esteja certa ou errada, a questão é, determinadas circunstâncias, determinados 

contextos, determinado cliente, determinado sítio conduzira a uma solução, soluções 

generalizadas que como digo se calhar são necessárias no momento em que, do nada 

passa a haver arquitetos na ilha, não havia arquitetos na ilha, portanto, quando nós 

aparecemos, diziam-nos às vezes que o ambiente era o diabo, porque vinha impor 

regras, porque não havia nada e as pessoas de repente não podiam fazer, portanto eu 

acho que se calhar a maneira de agir destes primeiros dez anos não havia outra, ou 

não deixar mudar, porque também estamos a falar de qualquer coisa que foi 

preservado durante anos, e de repente dizer então que nós queremos conservar mas 

já queremos conservar isto com umas ideias, estamos a imaginar aqui fazer uns 

desenhos novos, hexagonais, quer dizer, não pode ser, portanto há naturalmente uma 

tentação de congelar por agora, e tem que sofrer um processo natural de evolução, 

porque bater na tecla do congelar o processo, o tal vírus de que o João fala 

naturalmente vai ao qual a vontade ou contra a vontade dos outros que foram lá 

grafitar o edifício, vai se processar, agora, perceber... e o papel se calhar do João 

quando vem estudar cá fora, quando procura ver outras coisas é compreender que de 

facto há qualquer coisa de singular e que essa evolução tem que existir, mas com 

respeito...porque, se há uma arquitetura tradicional, como agente estava a ver, o 

quintal é meu, portanto eu faço o que quiser, ai vamos perder todos, nem o senhor vai 

ficar mais contente por ter o quintal como quer, na realidade, também é uma marcação 

de posição, na realidade se se explicar que ele até faz melhor, não perde condições, 

que até pode ter uma ajuda e aquilo fica melhor resolvido, ele vai aceitar, nunca 

tivemos uma má experiência no Pico, as pessoas irredutíveis e incompreensíveis, pelo 

contrário, nós temos, por exemplo, a gruta das torres foi feita com uma série de 

preocupações por causa do vandalismo, a história dos edifícios afastados das vilas, 

aquilo está protegido com portões e havia o problema de se incendiavam, que eu saiba 

não há grandes histórias de vandalismo na gruta das torres, não vou dizer que é tudo 

pela qualidade do projeto, mas de facto há um trabalho a fazer-se e as pessoas, 

compreendendo, também é preciso saber explicar, e como também não estamos a 

falar de coisas, mesmo quando nós dizemos que é um trabalho intelectual e erudito, 

mesmo que queiramos que o trabalho seja erudito isso não significa que as pessoas 

não o possam compreender porque ele na realidade ele é erudito, é uma reflexão mas 

a partir das coisas simples que são as coisas do dia-a-dia, onde é que as pessoas vão, 

onde é que era feita a pedra, o que é que as pessoas comem, a diferença entre o Faial 

e o Pico, eu acho que para mim um tema particularmente interessante é de que 

maneira é que a transformação dos proprietários da vinha pode de facto corresponder 

a uma necessidade de uma transformação formal da paisagem, porque uma coisa é eu 

ter as grandes casas no Faial e ter a produção, como se eu tivesse o quintal numa ilha 

e a casa grande na outra e como de repente tem que haver casas grandes onde era o 

quintal, a paisagem tem que se transformar e isso é uma coisa que tem que ser 

assumida não sei como, não sei como é que se evolui, não sei como é que se respeita 

esta realidade mas isso é natural, o que nos estamos a discutir agora é que de repente 

é preciso de construir uma Adega que tem três mil metros quadrados, sim, isso é uma 

exceção, mas a paisagem deveria poder ter isso, porque tradicionalmente só não tinha 



A adaptação funcional da adega na evolução cultural da Paisagem Vitícola da Ilha do Pico 

João Xavier Ávila    217 

edifícios de três mil ou de mil e quinhentos porque eles estariam eventualmente no 

Faial e essa é uma espécie de trabalho que se está a tentar fazer é se havia de facto 

tanta produção como estava registado, onde é que estavam as pipas guardadas.  
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 APÊNDICE B 
Entrevista ao Dt. Manuel Costa Junior, Diretor do Museu do Pico e amigo de 

Paulo Gouveia 
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A adaptação funcional da adega na evolução da Paisagem Cultural 
da Vinha da Ilha do Pico 

 
Paulo Gouveia e o Museu do Vinho 

 
Quem era Paulo Gouveia e o que representava a sua obra no seu tempo? 
 
Em que contexto aparece o Museu do Vinho? 
 
Qual as primeiras impressões e de que modo definiram o projeto inicial? 
 
De que forma este era pensado tendo em conta o atual conjunto? 
 
A paisagem protegida aparece na mesma altura que o museu do vinho, haveria alguma 
preocupação por parte do arquiteto com essa realidade, que peso esta teve na 
desenvolvimento do projeto? 
 
De que forma a questão do património e da paisagem vista já com o nível de leitura da 
atual classificação estariam presentes na forma de atuar de Paulo Gouveia?  
 
Visto que o museu do vinho representa uma primeira ação na identificação de uma 
paisagem, de que forma o museu do vinho como obra reconstruída poderá contribuir 
para uma nova linguagem no património subjacente à Paisagem Vitícola da Ilha? 
 
Em alguns texto sobre o projeto, está refletida a noção de que este museu será 
pensado nos termos da paisagem, ou seja, não será propriamente o edifício que 
constitui o museu, nesses termos a minha forma de agir como arquiteto fica 
influenciada por uma imagem que relaciona a paisagem com a cultura em questão, e a 
qualidade do espaço exige uma leitura muito mais alargada por parte de quem o 
percorre do que a simples entrada no edifício, deverá ser esta a ideia aplicada à 
paisagem cultual? Deverá o Museu do Vinho sair dos seus limites? 
 
De que forma poderão estes pensamentos afetar a maneira de agir em Paulo Gouveia, 
e que diferenças este revelaria perante o contexto de intervenção?  
 
 
Entrevistador: Começando pelo principal, quem é Paulo Gouveia e o que 
representava a sua obra no seu tempo? 
 
Dr. Manuel Costa: eu vou começar por dizer que eu não sou a melhor pessoa nem 

sequer a pessoa certa e a pessoa apropriada para falar do Paulo Gouveia, haverá 

muitas pessoas melhores do que eu para falar do Paulo Gouveia. Eu vou falar do 

Paulo Gouveia na perspetiva, e é isso que eu quero que permaneça na entrevista, é 

esse olhar e essa perspetiva que é a perspetiva de um homem que tive o sortilégio de 

o conhecer, de ter até uma relação de amizade com ele, de privar muito com ele. É 

verdade, ele foi a minha casa, eu fui à dele, nós conversamos longamente e 

abundantemente ao longo de uns anos da minha vida. Bom, claro que a minha relação 

também aqui como funcionário do Museu do Pico ligado ao Museu dos Baleeiros e ao 

Museu do Vinho. Essa relação não será inócua na medida em que ele como arquiteto 

dessas duas obras, o Museu do Vinho na Madalena e o Museu dos Baleeiros nas 

Lajes do Pico. Obviamente que quase que por uma lógica natural nós tínhamos que 

nos cruzar, nós tínhamos que nos relacionar. Portanto essa perspetiva, mas havia 
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razões outras, por exemplo, eu era e sou muito amigo da mulher de Guilherme Paulo 

Gouveia que é a Genoveva Pereira, a última mulher de Paulo Gouveia, com quem ele 

viveu mais de 20 anos, ele foi casado com a primeira mulher, da qual se divorciou, 

essa mulher foi minha colega no continente, fiz uma relação de grande amizade com 

essa mulher que foi muito minha amiga na escola de Sacavém, Escola Básica e 

Secundária de Sacavém no Continente e daí ficou essa relação de amizade. Depois o 

Paulo Gouveia entra na minha vida de duas maneiras, entra na minha vida porque é 

casado com uma mulher que é minha colega de história e muito minha amiga e é o 

arquiteto do Museu dos Baleeiros e do Museu do Vinho da Madalena. Portanto são 

essas duas que a partir das quais ele entra na minha vida. É de uma forma muito 

impressionista, mais impressiva e afetiva, emocional até diria que eu falo do amigo, do 

Homem, do cidadão Paulo Gouveia, muito menos obviamente do arquiteto, do artista, 

isto é complicado! do esteta, do artista, mas na perspetiva de um homem que foi meu 

amigo, que conversou comigo mas eu não sei falar muito de arquitetura, falarei daquilo 

que poder e souber mas o Paulo Gouveia foi uma figura muito marcante na minha vida 

e eu tive um tempo que nem percebi, porque quando eu entrei no Museu dos Baleeiros 

eu tinha sensivelmente 39 anos, portanto era jovem, quer dizer, agora tenho 54 anos, 

já passaram 15 anos e nesses 15 anos eu apercebi-me de muita coisa que não 

conseguia perceber na altura quando tinha 39 anos e portanto, agora a distância 

depois de ele ter morrido, ele morreu sensivelmente 2008, 2009, provavelmente 2009, 

nós inaugurámos aqui em 2008 e ele já saio daqui muito combalido. Saiu daqui da 

inauguração, ele veio à inauguração desta ampliação da segunda fase de ampliação 

do Museu dos Baleeiros já chegou com muitas dificuldades. Eu já tinha visto estas 

dificuldades na obra, mas pensámos que teria retorno e que seria ultrapassado, mas 

depois viu-o aqui muito combalido, muito adoentado, muito definhado no dia da 

inauguração do Museu dos Baleeiros em Agosto de 2008 e ele foi daqui adoecer no 

aeroporto da Terceira e nunca mais teve qualidade de vida pois ficou em coma, teve 

basicamente um ano e desapareceu. É passar uma série de anos e eu hoje em dia 

tenho uma consciência e uma perspetiva do homem, do arquiteto, do autor, do cidadão 

ligeiramente diferente daquela que tinha por exemplo há dez anos atrás, e hoje em dia 

reconheço que aprendi muita coisa com ele sem ter tido consciência na altura que 

aprendia mas com a distanciação no tempo e com o afastamento físico e o 

desaparecimento físico do autor, do arquiteto, acabei por perceber que muitas das 

minhas coisas, algumas das minhas decisões e alguns dos meus entendimentos do 

mundo e da vida e até da arte estão me condicionados de certo modo por coisas que 

aprendi com ele. Um homem que me marcou muito. De certo modo e é isso que tenho 

a dizer nesta primeira fase. Essa pergunta, que parte da pergunta se calhar não 

ataquei bem. 

Entrevistador: A pergunta era sobre Paulo Gouveia e o que representava a sua obra 

no seu tempo. 

Dr. Manuel Costa: – Eu acho que ele agora goza atualmente de uma espécie de 

consensualidade, eu não digo unanimismo que é uma dimensão servil e estática, 

bolorenta que eu me recuso e que ele não merece, portanto eu acho que ele goza de 

uma grande consensualidade, não unanimismo, mas essa consensualidade que a obra 

de Paulo Gouveia goza hoje em dia não foi sempre assim, há um período que eu 

lembro perfeitamente que quando ele nos anos 80 projeta o Museu dos Baleeiros e 

recria aquele apêndice e faz a reabilitação dos barracões, dos armazéns das velhas 

casas de bote do século XIX e depois faz aquele acréscimo que é a biblioteca e 
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arquivo e mete aquelas torrinhas quase de feição norte americana da costa leste dos 

Estados Unidos, uma arquitetura de feição baleeira, digamos americana, esse gesto foi 

um gesto muito incómodo para o tempo, portanto, nos anos 80 a arquitetura de Paulo 

Gouveia foi fortemente incompreendida. Se hoje em dia foi assimilada, foi integrada, 

incorporada, é aceite e até reconhecida e acabou por ser uma espécie de referência 

incontornável e iconográfica do próprio dispositivo e clarificado que ganha o Museu dos 

Baleeiros porque ele acaba por marcar uma espécie do espírito no lugar, ele marca 

com a sua arquitetura uma certa identidade do local. Ao conferir a esse local uma 

dimensão icónica e mitográfica com o seu edifício ele condiciona o olhar com uma 

perplexidade, com um melhoramento, um processo de sedução, de sedução/rejeição, 

de amor/ódio, identificação/rejeição, foi nos anos 80, estava a estudar em Lisboa, 

lembro-me perfeitamente de se falar da obra de Paulo Gouveia com algum carácter 

agracintoso e um carácter de algum ridículo de um homem que não conseguia acabar 

com aquele Museu dos Baleeiros, o gajo limitou-se a recuperar os barracões, fez-lhes 

uns buracos por dentro, fez-lhes umas coisas, umas acessibilidades por dentro, depois 

fez aquelas torrinhas, que eram mal, aquelas torrinhas clássicas das Lajes do Pico as 

torres baleeiras que as Lajes estava habituada a ver que se dizia e que se reflete como 

de feição baleeira ou de feição baleeira americana que seja tradicional. Portanto a 

arquitetura dele cria numa primeira fase incómodo, gera conflitualidade, se agora é 

fortemente respeitada e até não há muito tempo houve uma discussão profunda quanto 

a um edifício que eventualmente se construirá aqui nas laterais da frente do Museu dos 

Baleeiros do edifício que é digamos um bar, com um posto de turismo e instalações 

sanitárias, é um conjunto de valências que esse edifício terá de um arquiteto 

continental que está sediado nas pontas negras, nas ribeiras, o Carlos Sousa Dias, 

edifício que eu estava a falar em São Miguel mas ouvi dizer que a discussão que foi 

criada à volta, desse edifício face ao existente Museu dos baleeiros foi de uma enorme 

violência ou seja, é como se neste momento à volta do Paulo Gouveia houvesse uma 

espécie de mitificação que eu até condeno. Porque ele não era homem disso, ele 

nunca foi homem dessas mitificações, ele é um homem profundamente respeitador da 

arquitetura alheia, da arquitetura dos colegas. ele era um gentlemen era um homem 

polido. Paulo Gouveia era um homem extremamente elegante duma ironia fina, duma 

mordaça, duma inteligência subtil, um terceirense de gema puro com aquela sua ironia 

sempre pronta, mas um homem que tinha um respeito profundo pela arquitetura alheia, 

pelos seus colegas e portanto eu nunca ouvi o Paulo Gouveia a desconsiderar nada 

podia gostar mais, podia gostar menos. A gente percebia às vezes que ele não se 

identificava muito mas ele era um arquiteto profundamente respeitador dos colegas e 

da arquitetura alheia e portanto, a arquitetura de Paulo Gouveia transformou-se numa 

coisa iconográfica e numa coisa mitográfica e hoje em dia é como se ninguém pudesse 

macular. Criasse aqui um dispositivo complexo e, que eu não entendo. É como se 

houvesse uma sacralização do autor e da sua obra e da inventiva e como se mais 

nada pudesse existir que não seja a mão desse arquiteto que acabou por marcar o 

lugar, lhe conferir uma identidade, lhe conferiu uma alma própria, uma espécie de 

espírito próprio que estava muito impregnado nos edifícios baleeiros mas que ele 

depois reinventa através dum processo de cumplicidade muito bem feita entre a 

tradição e entre uma modernidade muito contida numa contemporaneidade muito 

discreta mas de facto é assim, o Paulo Gouveia deu às Lages do Pico, conferiu às 

Lajes do Pico inegavelmente uma imagem, a imagem do mar e imagem litorânea, a 

imagem que permanece e que agora condiciona um pouco o olhar que condicionou a 
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vizinhança e condiciona de uma forma até às vezes agressiva, excessivamente 

agressiva, essa arquitetura impor-se mas impor-se nem sempre foi assim. Ele não foi 

amado no início, lembro-me perfeitamente que mesmo agora nos anos 90 e 98 quando 

ele fez esta ampliação havia muitas pessoas sentadas naquele muro ali à frente do 

Museu dos Baleeiros e muitas ve es me  uestionava: “oh Manuel mas aquilo parece 

um armazém para a lixívia ou para fazer produtos industriais, o que é que aquele 

homem quer fazer com aqueles tubos por fora da casa e aquela cor cinzenta, aquele 

tipo tabaco trincado ou a media réplica novamente aqueles tabiques de empena do 

s culo XIX?” Portanto esta consensualidade aparente que ele goza de um certo amor 

de uma certa identificação popular muito forte que a arquitetura dele goza neste 

momento nem sempre foi assim e é mentira. Se calhar é uma coisa que foi 

acontecendo a posteriori mas que no início não estabeleceu essa relação com o autor. 

Agora o Paulo Gouveia para mim é um homem que é indissociável do sucesso deste 

museu é uma coisa também interessante quando me põe essa pergunta ai, ou seja, eu 

penso que o sucesso deste museu é o sucesso da arquitetura de Paulo Gouveia. Eu 

costumo dizer às vezes quando me perguntam: como é que um pequeníssimo Museu 

pode ser uma espécie de ignição, de motor de arranque, de motor de alavanca para 

uma certa dinâmica empresarial e comercial e turística das Lajes do Pico, terra 

pequenina, afastada dos processos de comunicação e de elite. Penso que o que a 

arquitetura de Paulo Gouveia tem de importante para este Museu, este Museu não 

teria de longe o sucesso que tem se não fosse a arquitetura de Paulo Gouveia. 

Portanto eu não sei porque é que muitas vezes é aquilo que Fagundes dos Matos 

escrevia muitas vezes ao Dias de Melo, o professor. Fagundes dos Matos escrevia 

relativamente no prefácio famoso às obras do Dias de Melo da Calheta.  Eu não sei o 

que é que no Pico é Dias de Melo e em que é que Dias de Melo não é Pico. Portanto 

as coisas confundem-se de tal ordem que a gente não sabe onde começa uma coisa e 

acaba a outra. Eu dir-te-ia no meu ponto de vista que a arquitetura dele é muito deste 

Museu. Muitas vezes diz-se assim “ah mas a ar uitetura deve obedecer ao programa e 

deve obedecer ao programa museológico ou ao programa funcional, ao programa 

cient fico ou a museografia, a cenografia”. Ele fe  a cenografia, inverteu 

completamente os papéis, ele não tinha programa operacional, ele não tinha programa 

funcional, ele não tinha programa científico basicamente nenhum. Havia apenas uma 

vaga impressão do que é que se queria pôr aqui. Os objetos iconográficos que 

fizessem a memória do imaginário baleeiro regional e local, mas ele com a sua 

sensibilidade artística criou um dispositivo arquitectónico por ele próprio, e portanto o 

próprio museu é um objeto, é o objeto cénico, ele próprio é a temática e ele próprio é o 

fascínio, ele próprio é a sedução. Nós tivemos a sorte disso, termos um arquiteto que 

conferiu ao edifício uma dimensão e uma alma, uma identidade que marca o lugar e 

marca o espírito do lugar, desta primeira pergunta é isso que te tenho a dizer. 

Entrevistador: Sim é a questão do artista na paisagem que é. Numa dissertação um 

colega meu por acaso. Houve uma professora que disse isso que é, a arguente é que 

referiu esse aspeto, a angustia da tela branca nos arquitetos nunca poderá existir e de 

certa forma Paulo Gouveia é um reflexo disso, acho eu que é. É uma região. Quando 

ele age, ele age segundo uma paisagem, ou seja, ai como teve contato com ele não 

sei se a maneira dele agir segundo o território, eu tinha essa noção de não ser, ou 

seja, a maneira de ele ver as coisas no sitio tinha todo um conjunto de relações ou o 

campo de visão alargava a todo um conjunto de referencias que é um tal além da 

paisagem em questão. 
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Dr. Manuel Costa: – Muito para além da paisagem em questão. Muito além. Eu digo-te 

isso João. Tu vens me abrir um campo de reflexão muito interessante com as tuas 

interrogações que é estamos perante um homem, quer dizer, vamos pôr a questão 

nestes termos, a arte é melhor do que a realidade. Na minha perspetiva a arte é 

superior e é melhor do que a realidade! Há uma realidade concreta quotidiana, objetiva 

que é muito mais pobre do que a arte, portanto Paulo Gouveia era um homem que 

pensava deste modo. Disse que a vida é muito menos bela do que a arte. A vida 

mesmo a vida instintiva, a vida amorosa, a vida sexual, a vida dos prazeres carnais e 

dos prazeres que um homem tem na sua vida e no quotidiano, ele diz que a arte é 

mais bela e dá mais felicidade, torna o homem mais feliz e mais nobre e mais sublime 

do que a vida. A vida é uma coisa empobrecedora comparada com a arte que é do 

homem que é da humanidade, Paulo Gouveia partilhou um bocadinho desta premissa. 

O Paulo Gouveia era um homem, e falei nisto na outra entrevista, era no meu ponto de 

vista um homem especial. Paulo Gouveia era um homem que tem duas formações 

paralelas, é um biólogo, geólogo de formação originária que depois faz arquitetura. Ora 

a biologia e a geologia eram a visão do mundo, ter-lhe-á dado uma visão do mundo, 

sem dúvida, ele foi professor, formou-se, licenciou-se nessas áreas da geografia, da 

vida, do espaço e do território, da vida do território, das rochas, das pedras, portanto 

ele tinha uma noção dessa dimensão, depois ele era um homem, portanto costuma-se 

dizer que quando a literatura se ocupa de uma coisa, quando a arte se ocupa duma 

coisa ganha uma outra dimensão, portanto isto é um pouco assim, se Miguel Torga 

nunca tivesse escrito o que escreveu sobre Trás-os-Montes, Trás-os-Montes não tinha 

uma dimensão mítica e tem. Se o Miguel Torga antes não tivesse escrito um romance 

espantoso chamado Vindima nunca a epopeia do Douro teria a dimensão que tem. O 

Douro é o Douro, é património mundial da UNESCO mas um olhar da literatura e da 

arte sobre essa realidade concreta e a partir do momento em que a arte, ora vamos 

fazer a relação com o Dias de Melo. A minha pergunta é esta: será que o Pico ocuparia 

o lugar de centralidade na explicação e na compreensão do complexo baleeiro 

histórico geográfico insular e se a memória baleeira no Pico teria o fulgor e a 

importância museológica que tem e memorial e patrimonial que tem se o Dias de Melo 

não tivesse escrito sobre a Baleação? Pergunta que se deve fazer. A baleação teria a 

importância que lhe dão no Pico e que o Pico muito legitimamente tem? Se Dias de 

Melo não tivesse escrito livros como por exemplo Marco na Proa, Pedras Negras, Mar 

Rubro, Vida Vivida em Terra de Baleeiros, se ele não tivesse escrito essa epopeia 

sobre os Baleeiros da Carreta de Nesquim que os mitificou em romance e em literatura 

e em novela eu não sei se a baleação despertaria o interesse que desperta nem se 

teria surgido um Museu sobre a baleação. Portanto quando a arte se apropria de uma 

coisa dá-lhe uma outra dimensão, Paulo Gouveia sabia disso ele era um homem 

interessante, ele tinha três amores e ele disse isso tinha três amores importantíssimos 

abundantemente. Estou a ver a imagem dele no Verão a vir com o seu chapéu de 

palha o seu calção com o expresso na mão num saco sentado lá em baixo na maré 

numa cadeira daquelas de recostar e lá lia o seu expresso. Paulo Gouveia era um 

homem da literatura, era um homem que lia muito, um leitor compulsivo, era um 

amante da música muito grande. Ouvia toda a música, principalmente música erudita, 

clássica e jazz eram as sua músicas preferidas embora gostasse de toda a música e 

era um cinófilo compulsivo. Ele tinha estas três coisas. E ele ouvia muita música, ele lia 

muito e ia muito ao cinema e ele dizia que a arquitetura de certo modo podia recrear e 

podia haver ligações a arquitetura que podiam vir da literatura que podiam vir do 
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cinema e que podiam vir da música, eu acho que ele tinha muito essa visão de uma 

arquitetura com uma visão estética da luz da cenografia, das atmosferas, das texturas, 

dos enquadramentos, das perspetivas, ele tinha uma arquitetura, quem olha para ele, 

isto está aqui e olha para aqui e sente que está aqui, há um pouco de cinema e de 

literatura, porque ele tinha a literatura trágico-marítima da baleação que leu, que se 

apoderou dela, que viajou muitas vezes para os EUA e portanto eu penso que a 

arquitetura de Paulo Gouveia, e depois ele tinha isto assim, ele achava que o arquiteto 

tinha um dever cultural para com a identidade e para com a memória, e que o arquiteto 

podia ser um guardião ainda que monótono património de uma nova inventiva que o 

arquiteto tinha essa obrigação de respeitar o território, respeitar a comunidade, 

respeitar esse espírito de lugar e fazer uma espécie de síntese entre a sua 

contemporaneidade e a sua modernidade e essa memória vernacular e virginal que ele 

dizia como uma espécie de um ADN. Ele muitas vezes falava comigo e di ia “Oh 

Manuel, há no território uma espécie de liquido amniótico, há uma espécie de seiva 

fundadora das coisas” e agente não pode rasgar essa seiva nem pode derramar fora 

esse líquido amniótico uterino, que é o líquido da nossa gestação e da nossa genética 

profunda por isso eu acho que há na arquitetura de Paulo Gouveia um respeito por 

essa dimensão fundacional, primordial, vernacular. Eu acho que há nele uma dimensão 

vernacular muito forte. Um homem que respeita profundamente o território, mas depois 

não quer monetizar através de uma postura servil onde duma forma fácil e cómoda e 

interesseira e comercial. Ele procurava uma espécie de profundidade, de intimidade e 

de humanidade nas coisas. Era um homem de escala, era um homem da sensatez, era 

um homem da prudência, era um homem com uma interdizia de bom gosto e de bom 

senso que é no fundo a grande dificuldade da vida. O excesso era a falta dele. Da 

pesporrência e da grandeza inútil ou da justa medida quer dizer é uma coisa que em 

termos chama muito a atenção meus amigos, é o bom senso e o bom gosto. A grande 

dificuldade da vida é isto. O que é o bom senso e o bom gosto. O que é a escala certa. 

E Paulo Gouveia tinha isso como preocupação conceptual e metodológica. É metida no 

cérebro da sua vida e portanto era sempre o território, era sempre o homem no 

territ rio, a escala do lugar, a dimensão. Ele di ia “Oh Manuel, não temos  ue fa er 

coisas muito grandes. Não precisamos fazer museus enormes. Não temos gente para 

isso, a ilha não é isso. Isso é uma afronta, uma pesporrência, é uma arrogância, é um 

acinte.” E, portanto, ele   um homem duma dimensão vernacular  ue se moderni a, 

que se repensa constantemente, que se reinventa numa humildade que não é 

simplismo, numa modéstia que não é tontice e provincianismo. É que ele não é 

provinciano do meu ponto de vista. O grande problema é que ele é um homem do 

povo, ele faz uma arquitetura popular, ele faz uma arquitetura tradicional vernacular na 

minha perspetiva estabelecendo um sentido de modernidade muito próprio, muito 

peculiar de contemporaneidade, muito particular, mas com um enorme respeito pelo 

território, pelos homens, pela alma, pelo espírito do lugar e por esse lado genesíaco 

das coisas, por um lado primordial, fundacional, por uma genética profunda e 

mitológica como se os edifícios depois se reproduzissem a alma dos homens, ou seja, 

nestas pedras há uma dimensão mitológica dos homens do mar, dimensão filosófica 

quase metafísica dos homens do mar e ele tinha essas preocupações que lhe vinham 

de onde? Da literatura profunda que ele lia, desde os clássicos gregos até à 

modernidade passando pelos renascentistas e pelos modernos e, portanto, de grande 

literatura, de grande cinema, um cinéfilo compulsivo. E essa síntese do cinema com a 

literatura e com a música dava-lhe uma perspetiva de património, de arquitetura como 
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coisa pública, como coisa dos homens, dos homens todos, do homem coletivo. Eu 

penso que isso marca um pouco da arquitetura de Paulo Gouveia. Essas 

características da personagem. 

Entrevistador: Sim, outra questão que surge também é, há toda essa cultura 

arquitectónica que Paulo Gouveia tem em agir perante o lugar que envolve 

profundidade e que envolve ao mesmo tempo modernidade e nesse aspeto, uma das 

linhas que até segue é ter muito em conta a aculturação ou o fenómeno da aculturação 

que é efetivamente relacionado com a paisagem cultural da vinha, em que havia um 

tempo, havia toda uma áurea sobre aquele tempo que ainda ontem quando falei com a 

arquiteta Mónica ela mostrou-me por acaso o que era (mas que tinha a haver com o 

livro de Tomás Duarte) o que era considerado o território de produção do verdelho 

antigo e que propriedade estava anexa ao atual Museu do Vinhoe hoje quem olha para 

aquilo não tem essa noção. É um resto do património isolado. 

Dr. Manuel Costa:- aquilo é uma coisa brutal, uma coisa tremenda. 

Entrevistador: – Paulo Gouveia por assim dizer, aparece num tempo em que já há um 

contato com o exterior. Já há... ou seja, o açoriano já é uma aculturação. Não é 

propriamente o açoriano que se formou aqui com o impacto quando chegou a 

paisagem. A forma de agir já é esse açoriano aculturado no museu do vinho com a 

profundidade que era o tempo antigo. 

Dr. Manuel Costa: – sim. 

Entrevistador: – É que essa questão não é uma questão. É quase uma conclusão. É 

porque quando estou a falar da dissertação há uma parte, quando comecei a escrever 

a dissertação uma pessoa vai e quer fazer, quer falar e quer, mas depois com o 

contato e falando com os arquitetos e falando com as pessoas que têm mais 

conhecimento sobre estes assuntos vão surgindo outras ideias. E há muito aquela 

ideia de que, há sempre evolução a acontecer que é um bocado aquele gráfico que 

mostra a evolução do ser humano, mas vai tentar pôr isso um bocado na arquitetura 

que é essa evolução na arquitetura que tem um reflexo que é o património está a 

evoluir consoante essa evolução. Chega a um ponto que efetivamente quando as 

pessoas agem perante o lugar, aí está, têm que perceber exatamente sobre o que é 

que estão a intervir, mas há sempre outras coisas ali no Museu do Vinho. Ele interveio 

ali e percebe-se que o espaço é mais do que aquilo por assim dizer. Há ali outros 

tempos há ali outras referências mas enfim, há ali uma nostalgia qualquer. 

Dr. Manuel Costa: – Há, eu acho que há uma nostalgia. Essa palavra é muito bonita, 

tu agora também tocaste com o dedo numa ferida boa. Há uma nostalgia romântica, 

um sentimento de perda e de nostalgia na arquitetura de Paulo Gouveia. Eu acho que 

sim, eu acho que sim, quer dizer, é assim, eu acho que por um lado pode ser uma 

blasfémia de dizer, mas eu vou arriscar dizer isto porque não tenho qualquer 

compromisso nem sou dessas áreas por isso posso dizer blasfémias, tenho essa 

legitimidade que é uma coisa boa, tenho a liberdade de ser blasfemo, que é: eu acho 

que Paulo Gouveia é um arquiteto de migração, quando tu falas no processo de 

aculturação de aculturações, de identidade, de identidades, de aculturações, 

incorporações, sedimentações, de processos em camada, porque nós temos aqui. Há 

quase seis séculos recebemos influências da Europa e do Atlântico, da América e da 

Europa, dos orientes profundos, das especiarias, dos cheiros, das cores, do mundo 

asiático. Nós somos uma síntese, nós açorianos somos uma síntese cultural, mas 

cuidado com isso porque nós não estamos no atlântico, somos atlântico, temos a 

atlanticidade como pano de fundo mas depois pelo nosso espaço geopolítico, 
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geoestratégico, a nossa geografia somos de sínteses culturais de todo o globo, 

portanto essa nossa capacidade de sermos universais porque tivemos contatos com 

todo o mundo eu penso que Paulo Gouveia não está fora de todo desse processo, ou 

seja, ele sabe disso. Tem essa noção de história completa. 

Dr. Manuel Costa: – ele até é duma ilha que foi durante séculos a grande plataforma 

giratória atlântica do país. Angra foi o grande centro por onde passavam todas as 

transumâncias, todas as transfegas do comércio mundial da América para a Europa e 

portanto a Angra de Paulo Gouveia, porque ele é um angrense, é um terceirense mas 

sobretudo um angrense que ama profundamente a cidade e conhece a cidade, sabe 

que os Açores são esse lugar de sínteses culturais e portanto eu diria aqui arriscando 

ele é um obstinado pelas lógicas da emigração e dessa mundividência, desse 

cosmopolitismo, dessa urbanidade, não no sentido propriamente edificado da 

arquitetura do construído mas duma urbanidade como o homem açoriano como alvo 

que se supõe. Mesmo a clausura do fechamento da ilha, que são clausuras físicas e 

geográficas, não reproduziram um ser tão enclausurado quanto se possa pensar. E eu 

penso que a arquitetura do Paulo Gouveia é um reflexo também da nossa 

mundividência e dessa nossa capacidade de ser locais e de sermos do mundo. Ele não 

rejeita e não se acoberta, é pouca e é pequena na visão regionalista e localista. O seu 

local e o seu vernacular, ele quer que eles sejam do mundo, quer que a sua arquitetura 

possa ser na sua área de intervenção uma espécie de síntese. Esta obstinação pela 

emigração, o Museu dos Baleeiros tem uma carga de emigração quando ele vai ali à 

biblioteca e aqui (a entrevista foi realizada no escritório de Dr. Manuel Costa) e sente 

claramente a inspiração norte americana o que ele quer não é só a relação com o tema 

obviamente temos uma relação dicotómica é biológica porque há uma relação 

intrínseca entre a baleação anglo americana e a baleação estacional sedentária 

açoriana, portanto por ai também há legitimidade de fazer o olhar e a interpretação da 

costa leste dos estados unidos do tabuado trincado, das tramadas, madeiras, das 

caixilharias, das tintas, dos vidros, há aqui muito norte americano e tenho ido muito a 

museus americanos e visitado a América do Norte, costa leste, sinto que há muito de 

arquitetura americana baleeira neste edifício mas para mim parece mais óbvio mas eu 

penso que ele vai mais longe e portanto a baleação foi também o nosso êxodo, a 

nossa demandada porque nós aproveitamos a baleação para fugir das ilhas com a 

ruína do vinho como a rolha do ciclo do vinho isto em 1850 meados do século 

dezanove estoira o ciclo florescente do vinho. Há um empobrecimento total da ilha do 

Pico. O Pico perde 50% da sua população são milhares de indivíduos que fogem com 

a ruína do ciclo económico do verdelho. Portanto ele acaba por ser o homem que 

sintetiza na demandada pronto ele faz essa espécie de homenagem na sua 

arquitetura. É a história açoriana no seu melhor. 

Entrevistador: – São dois ciclos num. 

Dr. Manuel Costa: – Quer um ciclo porque os dois ciclos estão desgarrados quanto se 

não possa parecer-se. Quer dizer é um ciclo que abre caminho ao outro. 

Entrevistador: – E pode dizer-se agora que vice-versa? 

Dr. Manuel Costa: – E vice-versa, e vice-versa completamente. Portanto eu penso que 

ele é um arquiteto da emigração. Ele é um arquiteto da diáspora. A diáspora é num 

sentido mais nobre, mais antropológico, mais histórico do termo e ao mesmo tempo é 

um arquiteto da síntese cultural açoriana da nossa capacidade de sermos locais e não 

rejeitemos através dum localismo serôdio inquietado e provinciano e de sacristia o 

nosso localismo. Nós amamos o local mas de forma a amarmos o mundo, de amarmos 
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o universal porque nós nunca fomos da ilha, efetivamente nunca fomos da ilha, fomos 

da ilha mas sempre do Mundo porque nós viajamos pelo Mundo todo, saímos da ilha 

quer do ponto de vista ficcional, do ponto de vista concreto, do ponto de vista 

imaginário. O nosso imaginário é mundial. O que é muito interessante João é que o 

nosso imaginário cultural não é só do ilhéu e da ilha útero e concha, é da ilha como um 

ponto de partida para o mundo, porque fomos efetivamente para o Mundo todo e fomos 

ao mesmo tempo um ponto de passagem e de cruzamento cultural do mundo inteiro e 

o Paulo Gouveia na sua arquitetura parece-me querer chegar aí, tentar reproduzir nos 

seus edifícios esses sedimentos essas camadas. Essas expressões do tempo. Tempo 

fundo, do tempo longínquo, histórico, espesso que quase nesta velagem mediática e 

apressada está basicamente mutilado, es uecido mas ele chama a atenção “cuidado, 

cuidado há um tempo, há um tempo primordial e há um tempo em que nós fomos 

sempre do mundo” e portanto ele não fica na casinha de pedra. Ele uma ve  foi ver a 

minha adega na Prainha. E a minha adega na Prainha por fora não é toda preta de 

pedra mas por dentro foi pintada e deixaram lá algumas cantarias de pedra e algumas 

molduras das pedras estruturais da portada em preto e o resto pintado de branco. E ele 

disse: “mas o  ue   este fei aclere? Para  ue    ue dei as-te a ui este fei aclere?” Eu 

nem percebi bem o que é que ele queria dizer com o feixaclere porque aparecia aquela 

coisa com as pedrinhas que a gente as vezes gosta de deixar que é pinta a pedra e 

depois deixa as ombreiras, os corredores, as pedras que ficam. Ele disse: “Costa, isto 

não fa  sentido pinta tudo de branco.” Portanto ele não era um homem do 

provincianismo, ele não era um homem da coisa etnográfica, daquela etnografia 

bafienta, da etnografia do estado novo do António Ferro, bolorenta, fastoide, estática, 

do etnográfico como forma de fechamento cultural e ele tinha uma etnografia ampla. 

Entrevistador: – E de que forma é que isso no Museu do Vinho se pode referenciar? 

Dr. Manuel Costa: – E agora qual é o meu entendimento? Eu acho que aquele 

passadiço é a peça que eu gosto mais do Museu do Vinho. A peça notável do meu 

ponto de vista como homem que não percebe disso que gosta muito por sensibilidade 

eu penso que é o passadiço, mirante, onde ele estabelece referências com um certo 

exotismo que está nos dragoeiros no bosque dos dragoeiros que é a imagem. Ele 

disse-me isso “Manuel este museu está subordinado a esta planta” Claro  ue tem os 

currais e tem a vinha e tem a pedra, tem o magno e tem o ciclo do vinho mas o 

elemento estruturante do meu olhar, o elemento inquietante e desassossegador do 

meu processo criativo foi este dragoeiro enorme e este bosque de dragoeiros que são 

a maior concentração de dragoeiros da Macaronésia europeia que o Manuel Alegre 

cantou e outras pessoas cantaram da sua poesia, portanto, ele ficou tão impressionado 

com o exotismo longínquo daquela planta, tem uma dimensão também mística/mítica 

quase cosmológica muito fortes e essa planta foi de tal maneira forte na vida dele 

porque ele era um homem das botânicas, das biologias, da geologia, das pedras, das 

rochas, da natureza. Não esquecer essa dimensão dele, portanto ele ficou tão 

fascinado com aquele santuário como ele lhe chamava, dragoeiros, o santuário 

dragoeiros do Museu do Vinho que ele achou que devia subordinar a sua intervenção 

modesta e seca dura àquela planta e por isso a cor foi uma coisa polémica no tempo o 

laranja porque o laranja fogo não tem a haver com as cores tradicionais da memória 

vitivinícola no este da ilha do Pico na fronteira é o vermelhão sangue de boi e o verde 

tradicional mas é mais é mais o vermelhão naquelas zonas. O laranja foi uma coisa 

esquisitíssima das leituras que aquele laranja teve e ele não é simples, o laranja é a 

cor da baga do dragoeiro quando está muito madura, então tudo está subordinado a 
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esta planta, ela aqui é rei e senhor, porque é que depois conferi algum lado exótico ao 

edifício do lagar e ao mirante nessa síntese com esses úteis (...) e longínqua do 

dragoeiro? E portanto aquele passadiço sobre as vinhas que é uma coisa que paira 

sobre a vinha, aquilo está só nuns suportes nuns pés de betão e há uma espécie de 

deque de navio baleeiro que se projeta sobre a vinha e sobre o magma e sobre os 

currais, pode ser ponto de comando, pode ser torre, torreão, vigia que vigia a vinha e 

vigia o canal e vigia a ilha em frente para onde o vinho se destinava porque o vinho do 

Pico é como o fenómeno do Douro, ele chama vinho do Porto mas o vinho só sai pelo 

Porto porque é todo feito no Douro, também o vinho do verdelho do Pico era todo feito 

no Pico e trasfegado para o resto do Mundo pelo Faial, portanto há ali naquele mirante 

e naquele passadiço, naquela janela sobre o Mundo sobre a ilha e sobre o Mundo e 

sobre o horizonte o céu aberto, tens a vinha aos pés e andas por cima da vinha mas há 

um espaço de abertura ele quis pôr aquilo num espaço de abertura, tu penetras na 

vinha, aquilo rompe pela vinha a dentro sobre o poente para dentro e sobre a própria 

vinha o teu olhar espalha-se no longe como se ele tivesse preparado aquele lugar para 

nós olharmos o mar e a ilha mas sem a clausura. É um lugar aberto, ele pôs tudo 

aberto envidraçado, agente pode olhar em frente, para os lados, está tudo aberto e o 

olhar perde-se na imensidão do mar para lá da ilha nessa abertura que foi sempre ele, 

foi sempre um dura combatente sobre o provincianismo, ele era um combatente feroz 

das opç es “eu sei  ue tem sucesso Costa, eu sei  ue se fi esse isso era logo 

garantido, é a solução óbvia para o sucesso fácil mas isso é a proposta pequenina é a 

proposta provinciana e eu não quero porque é mais fácil, não se pode fa er isso” e 

portanto ele tinha a noção se podia ser-se local e ser-se do Mundo e ele procurou 

desesperadamente que a sua arquitetura que era profundamente fiel a uma espécie de 

imagem fundadora da ilha fosse capaz de ser local afirmando o local mas como 

Manuel Torga di ia “um local sem paredes”, um local sem paredes. 

Entrevistador: – Pegando nisso outra vez, pegando nisso e indo para outra palavra 

que é o facto de no Museu do Vinho, há uma tentativa de modernização dum tempo 

associado a uma paisagem e nesse miradouro há o tal contemplar de as pessoas 

trabalharem a vinha e os tempos consoante a planta, dá um certo ambiente e uma 

certa vida ao espaço. De que maneira é que isso deverá aplicar fora do museu? Ou a 

pergunta, deverá o museu sair? 

Dr. Manuel Costa: – O museu deverá sair completamente, João. O museu deverá sair. 

A questão do vinho colocou o arquiteto e coloca-nos a nós agora do ponto de vista 

museológico, do ponto de vista da comunicação da memória e das identidades, coloca-

nos um problema suplementar porque enquanto a baleação, uma atividade de memória 

pura e dura, o vinho não é uma atividade de memória pura e dura, portanto nós 

podemos contar a narrativa do verdelho e todas as implicações históricas, 

antropológicas, sociológicas e etnológicas decorrentes do verdelho, do ciclo do 

verdelho, do seu nascimento (...) e das suas substituições e das suas marcas na 

paisagem, mas o vinho está vivo, está-se a fazer mais zonas para vinhos, está em 

regeneração, em remodelação, está-se a fazer mais zonas para vinhos, há muitos 

vinhos novos no Pico, há adegas, há identidades particulares a produzir vinhos, até 

vinhos de qualidade muito interessante. Portanto, musealisar o vinho e musealisar a 

paisagem do vinho é um desafio complexo porque é quase uma batalha perdida, 

porque se o vinho é vida, se o vinho está nas pessoas, há imensas pessoas no Pico 

que tratam do vinho e das vinhas e produzem vinho e uvas e fazem vinho, andamos 

aqui a falar de uma memória do vinho numa ilha que está vivo, portanto, nós temos um 
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papel ingrato, nós circunscrevemo-nos exclusivamente a explicar o verdelho e fizemos 

uma pequena abertura, uma pequena saída para esta reconversão vitivinícola de que o 

Pico está a ser alvo, por via de apoios governamentais e temas de crise, o que 

estimulou as pessoas, que sem emprego, a se lançarem nesta aventura 

interessantíssima de desafetar novas zonas, ir à procura de soluções para produzir 

novos vinhos, numa ilha que está profundamente marcada pelo vinho. Já o cronista 

Gaspar Frutuoso dizia, o Pico é vinho!, Se agente olhar bem para a paisagem do Pico, 

o Pico do ponto de vista do seu património edificado, o Pico é fortemente vinho, o vinho 

acabou por talhar a ilha, o vinho condicionou a ilha, na sua maior parte, sendo o pico 

muito pobre, sem capacidade para a produção cerealífera, e portanto, só com 4% de 

solo arável, significou que o vinho foi a inventiva e a engenharia, que foi uma coisa 

quase impossível, que era a agricultura convencional, agricultura tradicional. A 

paisagem é fortemente o vinho, fazer o Museu do Vinho para explicar as narrativas do 

vinho numa atividade que não é memória que se pratica e que até está numa fase de 

remodelação, de reinvenção, é complicado. (Entrevistador: Sim mas há outra questão 

aí que é, por exemplo, no que o património que o vinho representa, vida que o vinho 

tem, hoje, eu às vezes acabo por vê-la não ligada propriamente ao património, há 

estas questões que têm a ver com o património e têm a ver com a cenografia e têm a 

ver com a imagem, e levam a que, há vinho, há uma ideia que se quer, querem 

caracterizar o espaço de acordo com a vida do vinho, e aí envolve cenografia, envolve 

imagem, envolve todo um contexto que na evolução cultural que aconteceu torna-se 

perverso, porque as pessoas utilizavam o património do vinho não agora para fazer 

vinho, e onde eu vejo a fazer vinho é onde ninguém imagina, que é no meio, por 

exemplo, tenho um amigo meu que disse, vou à adega, vamos à adega do meu pai, e 

a adega do pai na minha ideia, está sempre, porque é aquela coisa, quando dizem 

adega, a nostalgia do património leva-nos logo a imaginar a adegazinha de pedra no 

meio da paisagem com as vinhas à volta, mas aí, (Manuel Costa: está pervertido…) 

mas aí, não isso agora é uma casa, a adega evoluiu consoante as pessoas porque a 

adega dele é efetivamente o que parece uma garagem no meio do Monte, o lugar da 

Candelária, a freguesia, e aí percebe-se que realmente o vinho é vida e transferiu-se a 

atividade de certa maneira sem se ligar ao património, o que me leva a perguntar será 

que a memória do património está na reativação da imagem? o vinho é importante, o 

vinho é vida, vamos reativar o vinho, mas a imagem do vinho, ou o vinho, afinal o que é 

que querem, porque aí é aquela ideia do postal que é, ok, estou eu a olhar para um 

postal e estou naquele postal? 

 

Dr. Manuel Costa: Estou a perceber perfeitamente onde queres chegar mas eu acho 

que há aqui duas coisas que é, por um lado, o conceito de adega para um Homem do 

Pico e já não é só para um Homem do Pico, para uma Homem açoriano até, e para 

alguns continentais é um conceito que está tão deslocado da realidade como tu dizias 

e muito bem, a adega, o conceito de adega sacralizou-se, talvez numa mentira, porque 

é assim, nós chamamos de adega, mas é como tu dizes e bem, chamam adega a uma 

coisa ao pé do mar, que às vezes tem vinho, outras vezes não tem, a maior parte das 

vezes não tem vinha nenhuma, porque é para alugar ou levar os amigos, para agente 

fazer festas ou comer um caldo de peixe mas isso não é a adega eu como tu dizes e 

bem, é um espaço funcional, agrícola, a adega é um espaço funcional e agrícola da 

produção de vinho, assim como os armazéns, como os lagares, os alambiques, o 

conceito de adega para um Homem do Pico não sei o que é que isso vale, como é que 
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se chegou a isso, mas é assim, eu tenho a convicção que adega, hoje em dia, o 

Manuel Serpa, ele disse, adega é o espaço da nossa convivialidade, é como se o 

Homem do Pico, de uma forma talvez nostálgica e romântica, até porque tem mais 

meios do que tinha há uns anos, que antigamente levavam para a adega e comiam um 

caldo de peixe e um bonito assado, e agora tem mais dinheiro e fez-se as adegas, fez-

se as casas, e aquele ambiente nostálgico e romântico da adega, ele quisesse 

preservar isso, é um pouco a imagem, há uma imagem construída do Pico das suas 

adegas, hoje em dia, vai para as adegas do Pico, pois as adegas do pico já não fazem 

vinho, nem são sítios funcionais de produção de vinho, nem agrícolas de produção de 

vinho mas são de certo modo um sitio mítico, um sitio mítico e simbólico onde se 

podem remunerar as memórias da vinha e do vinho e naquilo que é a vinha e o vinho 

potenciam de convivialidade e de sociabilidade, que é isso que se procura, quando 

agente diz vou à adega, vou à adega porque há um espaço de liberdade, há um 

espaço de irreverência, há um espaço de transgressão, há um espaço de festa, há um 

espaço de vida, que o vinho proporciona que vem dos tempos ancestrais, o vinho 

esteve sempre ligado a esses processos, a par de mitificação, portanto, (...) a nossa 

adega tem essa carga de mitificação simbólica, isso está pervertido, eu estou de 

acordo contigo, isso está pervertido completamente, criou-se uma imagem comercial e 

uma imagem social da adega como o espaço de fruição e a imagem do Pico do ponto 

de vista da sua generosidade, porque a adega é isso, é o espaço de generosidade, é o 

espaço de partilha numa ilha muito pobre, muito pobre, e que foi sempre generosa, 

porque normalmente na pobreza que se espicaça a generosidade e fraternidade, e a 

adega já não tem se não uma carga simbólica, a adega para nós tem que ser vista 

nessa dupla função, há adegas onde se faz vinho, e essas são como propriedades 

chamadas de adegas, mas grande parte delas já não tem essa dimensão romântica 

como tu dizes, já não têm, até porque têm que ter coisas em inox e coisas modernas e 

funcionais, cada vêm mais tem lógicas desse tipo, se as pessoas começaram a 

desbravar hectares e hectares e a produzir garrafas de vinho, terão que ter essas 

coisas modernas e convencionais, não será a adega pequenina capaz de responder a  

esses desafios mas nós temos aqui um dilema que é, temos a adega como um espaço 

de projeção da memória da vinha e do vinho, mas temos também a adega como um 

espaço simbólico e com uma carga mítica que representa essa sociabilidade e esse 

espaço de fruição e de transgressão que o homem do pico gosta, que vamos para a 

adega, beber uns copos, jogar às cartas, comer, namorar, festejar, comer um caldo de 

peixe, uma caldeirada, um peixe assado, com batatas cozidas, molho cru, peixe seco, 

e portanto, fazes umas violadas, tocar umas músicas em cima disso, a adega tornou-

se nisso, portanto a adega já não é esse espaço de vinho. Agora, eu acho é que, nós 

temos um património edificado associado à narrativa do verdelho, nós temos ainda, 

algo arruinado, algo ainda preservado, ainda vivo, um património edificado associado 

ao ciclo histórico do verdelho antigo, e portanto, eu penso que, se nós numa lógica 

identitária cultural, já não digo mercantil, como marca, como imagem, como marca, 

como ícone, que teria projeção nacional ou internacional, uma vez que somos uma 

paisagem da UNESCO, somos uma paisagem mundial, nós temos relações com as 

paisagens mundiais da Europa e do Mundo, portanto, isso é giro, nós temos na nossa 

ilha uma paisagem mundial, só há duas nos Açores, portanto, nós temos uma 

paisagem agrícola mundial, que é agrícola mas é cultural, uma paisagem cultural, nós 

fomos classificados porque éramos uma paisagem cultural, não fomos classificados 

porque tínhamos uma paisagem natural, quer dizer, aliás, a candidatura teve que ser 
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revista porque quando a candidatura foi feita na perspectiva da paisagem natural, foi 

chumbada, porque não era isso que transformava, isso não era uma coisa nunca antes 

vista no Mundo, o que é uma coisa rara no mundo é a nossa paisagem cultural, e 

portanto, os currais e tudo o que está associado, os poços de maré, os armazéns, os 

alambiques, digamos esse conjunto patrimonial, esse sim, com todo um conjunto de 

práticas e de gestos que estão associados a esse património cultural da vinha e do 

vinho, isso sim, é que foi classificado como património mundial da UNESCO, portanto 

eu acho que haveria toda a vantagem, não sei se isso verdade, se isso é mentira, se 

isso se transforma numa coisa ficcional e numa coisa comercial pura e dura, pura e 

dura! Também não sei se o espaço talassa aqui ao lado, com a sua arquitetura 

vernacular, não visa uma imagem que procure exclusivamente o comércio, quer dizer, 

sim senhor, fez ali uma inventiva, aquilo é mão do Paulo Gouveia que está ali, aquilo é 

a mão do Paulo Gouveia que está ali, que era profundamente amigo da Xana, e que 

lhe deu as dicas todas, claro como água no pote, está ali o Paulo Gouveia, ponto final, 

principalmente naquele núcleo fundacional da casa de pedra, o espaço fundacional, 

portanto, o que eu acho é que temos aqui esse dilema, esse dilema tu tens razão, este 

mundo de plástico, este mundo de comércio, porque nós estamos num mundo 

absolutamente comercializável, onde as razões comerciais e as razões mercantis 

dominam completamente... quase tudo! E portanto, eu continuo a pensar é que, era 

interessante, que se pudesse associar as novas dinâmica contemporâneas do vinho e 

da vinha à imagem vernacular da narrativa do verdelho. Eu acho que fazia sentido, 

porque trata-se de cultivar vinho ainda que passados 300 ou 400 anos no mesmo 

dispositivo que foi feito no tempo, não é para rebentar com os currais, é para meter, é 

para limpar os currais e no lugar dos currais meter terrantês, moal, balvazia, alicante, 

verdelho e arinto, as castas que doseadas faziam esse mítico vinho, o que quer dizer 

que, depois as relações com a terra não serão mais as mesmas, essa são da história, 

serão sempre uma cenografia. Eu acho que tu tens razão, serão sempre uma 

cenografia, serão o património edificado porque os currais também são património 

edificado ao serviço de uma lógica nova, de reinvenção do vinho e da vinha. Agora eu 

acho é que se esse casamento for feito não é verdade, já não há verdade. A relação 

que os nossos tetravós tiveram com aquele espaço não é a mesma que os Homens 

agora vão ter com esse espaço, portanto não há verdade que foi, mas é uma verdade 

encenada, mimetizada, recriada, reconstruída, falsificada, é!, mas eu acho que é 

preferível que o vinho, que este seu ressurgimento e esta sua reinvenção no séc. XXI 

não percam o lastro da imagem do verdelho mítico, do velho verdelho, eu penso que 

não há mal que isso possa acontecer, se nós formos à procura desse terroir, desse 

solo, desse clima, desse tempo, a geologia está lá, a geologia está lá, o sal, o sol, a 

chuva, o vento, o basalto, está lá, essas matrizes, os Homens são outros, o tempo é 

outro e o contexto é outro, já não há verdade nisso, não há essa verdade purificadora, 

a verdade que é dos Homens no seu tempo, os Homens no seu tempo e perante o 

espaço, os Homens e as suas circunstâncias, bem esses homens e as suas 

circunstâncias já não são agora, portanto, corre-se o risco dessa falsidade. Parece 

uma espécie de pastiche, uma espécie de postal. Corre-se o risco do postal, a adega 

está completamente prostituída, se formos agora a ver na perspectiva purista, que tu 

aqui me querias desinquietar e desassossegar para a conversa, é um pastiche puro, 

quer dizer, eu quando digo que vou à minha adega da Prainha do norte, vou a uma 

casa, que fiz tudo em pedra, onde tenho lá um sitio claríssimo onde como e depois vou 

dar mergulhos, não tem nada de adega. Já foi, tinha 100 anos, eu reconverti aquela 
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adega numa casa de pedra, portanto, tens razão, não te posso dizer mais nada, do 

meu ponto de vista tu tens razão. Agora eu acho que se nós formos capazes de manter 

uma certa autenticidade, uma certa autenticidade pelo menos na cenografia, não é 

reproduzindo mecanicamente e de forma servil o passado, que eu acho que isso não 

presta, isso não presta, mas é esta imagem, esta imagem genial, que é uma imagem 

genial que o Pico tem, se nós pudermos preservar e colocar isto como uma espécie de 

apêndice agregador de uma nova inventiva para o vinho e para a vida, porque não? 

Porque não divulgar que o Pico terá vinhos alicerçados numa memória de 300, 400 

anos? Quando nós fazíamos um vinho para o Mundo, e agora dificilmente faremos 

mais um vinho para o Mundo, mas fizemos um vinho para o Mundo, porque não usar 

essa imagem num vinho para o Mundo, ainda que seja uma narrativa, o Mundo 

também se constrói com fábulas, com narrativas, com contos, com casos e causos 

antigos, nós precisamos de contos, nós precisamos de narrativas, para não ficarmos 

sempre no lado hermético e fechado da secura, precisamos do sonho e da utopia, 

precisamos da nostalgia que nos torna mais felizes mas que agente não fica presos 

nela, não ficamos presos nela, o Paulo Gouveia não ficou preso nela, ficou um 

bocadinho, ficou um bocadinho, mas conseguiu sacudir. Eu vejo hoje em dia 

arquiteturas que são cópias servis, servis e subservientes, oportunistas do passado, e 

eu acho que Paulo Gouveia não fez isso, ele fez com que fizessem isso, porque na 

esteira dele, muita tontice se fez. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 APÊNDICE C 
Entrevista à Arq. Mónica Goulart, arquiteta do Parque Natrual da Ilha do Pico 
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Questionário Arquiteta Mónica, responsável pelo gabinete técnico da 
Paisagem Cultural da Vinha da ilha do Pico 
 

O povoamento e o surgimento da Paisagem Cultural da Vinha da 
Ilha do Pico 

 

Assim de uma forma muito sintética, a UNESCO quando classifica um bem, exige o 

que esse bem esteja envolvido por uma zona de proteção, ou seja, que não esteja em 

contato direto com outras partes do território que não têm qualquer estatuto de 

classificação, e de grosso modo falando, não só tem esse tipo de requisitos a cumprir 

como também exige que cada entidade que vá gerir o bem tenha um plano, porque 

não é só classificar, estamos classificados e agora não se faz nada. A UNESCO como 

garantia de que o bem vai ser preservado, exige que seja entregue um plano de 

gestão, também legislação ou diplomas que sejam aprovados pelos governos locais, 

com as medidas que se pretende implementar para organizar, orientar e ordenar esse 

bem em si, portanto, nesse âmbito, quando a candidatura foi feita, a ultima versão, que 

foi aprovada em 2004, juntamente com o dossier da candidatura seguia um plano de 

gestão para este bem, e ao mesmo tempo foram publicados os decretos legislativos 

regionais, onde se fazia a delimitação da paisagem protegida, com os seus limites 

todos bem definidos. Depois foi aprovado, mais tarde, já haviam os decretos 

regulamentares que definiam regras especificas para esta zona, nesse processo, 

nesse dossier, seguiu toda a informação sobre o bem, o plano de gestão e propostas 

de projetos regulamentares que se iam aplicar, portanto aqui, tem uma listagem sobre 

esses decretos regulamentares, os que foram publicados em 1996, da classificação da 

paisagem protegida de interesse regional da cultura da vinha da Ilha do Pico, depois 

foram sendo alterado ao longo do tempo, foi melhorado inclusive alterar os limites da 

paisagem, até que por fim já em 2008, inclui-se esta zona da paisagem protegida no 

Parque Natural da Ilha do Pico (PNIP), que já ficou com uma estrutura de gestão 

diferente, portanto, depois, se quiseres aprofundar estes decretos, tens aqui as 

listagens. Portanto, dos antecedentes da candidatura, em 1996 o Pico já constava 

numa lista indicativa dos bens a património Mundial a nível nacional, e em 2002 foi o 

sitio escolhido, entre o centro histórico de Marvão e Santarém, que encabeçaram na 

candidatura há um mês. Esta candidatura que seguiu em 2002, é um bocadinho 

diferente da que temos hoje em dia, ou seja, o tipo de candidatura era diferente. A 

paisagem protegida foi alargada mas propunha só dois sítios a classificar que eram o 

Lajido de Santa Luzia e o Lajido entre a Silveira e depois toda esta questão de área 

como zona de protecção. O que acontece é que esta candidatura tinha seguido como 

paisagem natural cultural e a UNESCO que tem várias categorias de classificação 

analisou o dossier considerou que fazia mais sentido que este tipo de paisagem 

entrasse como paisagem cultural e então pois o processo claro que foi todo 

reformulado. Em 2003 foi a tal deliberação em que devia ser apresentada como 

paisagem cultural e depois então em 2004 já com processo remodelado, ou seja, com 

esta remodelação com a classificação em 4 de Julho de 2004 com esta configuração. 
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Para alterar isto foi preciso alterar o decreto legislativo regional a dizer que os limites 

passavam a ser aqueles portanto tem sempre assim uns processos um bocado 

grossos que é preciso passar pelo meio. Portanto isto são os critérios da classificação 

como o património mundial. A UNESCO tem lá a sua listagem dos diversos critérios 

sobre os quais pode classificar determinados bens e aqui o do Pico ficou classificado 

segundo o critério iii e o v, a determinação desta zona da paisagem protegida, quer 

dizer, não aparece por acaso, já havia de antemão, uma região determinada de vinho 

licoroso, como podes ver aqui, e depois ampliou-se aqui mais umas partes, porque a 

continuidade no território era quase sempre igual, a parte que é classificada como 

paisagem protegida da ilha do pico é este bocado, mas até se quiséssemos alagar à 

ilha toda, quase que o poderíamos fazer, porque quando se dá a volta à ilha temos 

sempre vinha por todo o lado, embora que nesta parte a extensão territorial 

impressiona pela sua dimensão, também por causa da natureza dos solos, dos 

terrenos, que são um bocadinho diferentes do que se passa do outro lado da ilha, 

portanto, estes decretos já os mostrei à pouco, eles estão lá naquele outro slide, isto é 

só para teres uma ideia. Neste mapa tens uma série de elementos culturais que estão 

marcados e incluídos nesta paisagem, tu tens desde património edificado, referências 

da paisagem, ou seja, para se perceber a diversidade de elementos culturais que nós 

temos aqui, esta é a versão mais recente da forma como depois a paisagem protegida 

é gerida que é: cada ilha neste momento tem o seu parque natural, no fundo o parque 

natural é uma figura jurídica que agrega todas as áreas ambientais de uma ilha, aqui a 

nossa ilha do Pico, é o maior parque natural dos Açores, nós temos cerca de 35% do 

nosso território com algum estatuto de classificação de áreas protegidas, ou com 

estatutos de proteção, e aqui podemos ver que então a paisagem protegida fica 

definida com zona norte e zona oeste, ponta de São Mateus/São Caetano, a ponta do 

mistério da Prainha e a Engrade, na Ponta da ilha, isto é só uma esquema com as 

diferentes categorias das áreas do parque natural, como vemos aqui está na categoria 

de áreas de paisagem protegida da cultura da vinha do Pico. Para gerir esta paisagem, 

já como antecedentes havia uns decretos regulamentares que estabeleciam vários 

níveis de proteção e regras a aplicar a esses níveis nessas zonas, depois em 2006 

entrou em vigor o plano de ordenamento dessa paisagem protegida, foi o primeiro feito 

nos Açores para uma paisagem protegida e ainda até ao momento esta nossa 

paisagem é a única dos Açores que tem um plano de ordenamento que entretanto já 

foi alterado e entrou em vigor o ano passado, já estava em vigor há 10 anos 

praticamente, e aqui, tens aqui uma série de zoneamentos que te dão indicações sobre 

a forma de ocupar o território. De uma forma geral, se nós quisermos sintetizar os 

elementos que compõem esta paisagem, temos os muros negros, muros negros que 

por sua vez compõem as linhas tradicionais, os currais semicirculares, os núcleos 

costeiros onde nós encontramos a grande maioria do património edificado, os poços de 

maré, os portos e portinhos, rola-pipas, descansadouros, rilheiras, apesar de esta ser 

uma paisagem cultural, também é marcada por elementos naturais, então aí temos 

elementos geológicos de grande valor, os campos de lava, temos uma série de 

variedades dos tipos de lava, lava encordoada, depois tem tipos de lava que tem uns 
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nomes havaianos, tipo waha?. Enfim, mas com muito interesse, no fundo é a base 

depois onde se dá esta transformação da paisagem, temos a flora e a fauna 

endémicas, e também temos a cultura local, portanto, tudo isto, estava incluindo, tudo 

isto foram as grandes referências desta paisagem que seguiram no livro da 

candidatura.  

Quem chega à ilha e não conhece, de certa forma começa a ser confrontado com 

muros negros, que vê por todo o lado, desde a costa até às zonas mais altas da ilha, e 

se as pessoas depois forem prestando mais um bocadinho de atenção começam a 

perceber que estes muros negros, e neste caso especifico desta zona da paisagem, 

que constituem, ou seja, estruturam vinhas tradicionais, também podem ser 

organizadas em semicírculo, depois esta questão dos núcleos costeiros, aqui o 

exemplo do Lajido, dentro de cada núcleo temos uma série de tipologias diferentes 

edifícios concentrados num só local, só aqui para teres um exemplo:  tens aqui o solar 

dos salgueiros, temos aqui a ermida, temos aqui um grande armazém, por aqui abaixo 

era outro, aqui ao fundo temos um porto e um portinho, temos poços de maré aqui 

perto, portanto, nestes núcleos costeiros, várias adegas, alambiques, poços de maré, 

portos e portinhos, rola-pipas, descansadoros, já começam a ser muito raros, já é difícil 

encontrar, e as rilheiras, isto que eu te estive a mostrar é mais para fazer um 

enquadramento, agora, relativamente àquele aspecto que tu falaste que tinhas 

interesse em desenvolver que era, a forma como depois se foi ocupando o território. 

Para explicar isto é inevitável termos que explicar um pouco como é que surgiu, ou 

seja, a própria história da ilha, o seu povoamento, como é que isto começou a 

acontecer. Eu, às vezes, começo por fazer um exercício que é: o porquê de se ter 

implementado aqui a cultura da vinha da ilha do Pico e isso tem muito a ver com a 

própria religião. Nós chegámos à ilha, claro que as pessoas foram buscar as zonas do 

território onde poderiam se estabelecer, que dizer, as pessoas quando chegaram ao 

Pico não vieram logo para esta zona da Fronteira porque sabiam que iam morrer. Não 

tinham um elemento fundamental para a sobrevivência que era a água, por exemplo, 

aqui nesta faixa da fronteira não existem ribeiras, e o mato está um bocadinho longe 

em termos funcionais, caminhadas a pé, tempos de caminhadas a pé, não havia como 

as pessoas se estabelecerem nesta faixa, É natural que eles se tenham estabelecido 

na zona da ilha onde na altura o acesso à água era mais fácil nas zonas onde havia 

mais ribeiras, na zona da ribeira do meio, mesmo na própria freguesia das ribeiras, 

porque, na altura, é preciso agente ter em conta, por exemplo, esta história dos poços 

de maré, por isso era óbvio que eles se iam fixar nos sítios onde eles tinham ribeira, 

porque os poços de maré são coisas que aparecem mais tardiamente, ou seja, os 

poços de maré mais antigos, pelo menos estes que agente conhece, são praí do 

século XVII, claro que com estes primeiros lotes de povoadores, era inevitável que 

viessem padres, como nós sabemos os padres, para transmitirem mensagem, para 

evangelizar, têm que celebrar a missa, e nós sabemos que a celebração da missa tem 

que ter sempre o pão e o vinho, os padres, portanto, na altura o clero digamos que 

eram os grandes donos do conhecimento, portanto tínhamos a corte, tínhamos os reis, 

depois tínhamos a nobreza que tinha títulos que permitiam ter um estatuto na 
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sociedade elevado mas inclusivamente a instrução da nobreza era dada pelo clero, ou 

seja, os nobres normalmente iam para os colégios  das ordens religiosas instruir-se ou 

então para algumas universidades que já apareciam na época, de alguns sítios da 

Europa, mas nunca esquecendo que mesmo nas universidades, o clero tinha algum 

poder, porque eles é que tinham conhecimento. Ou seja, mesmo nesta parte do vinho, 

eles tinham muito conhecimento de como é que se produzia o vinho, e claro que nessa 

época eles não viajavam desprotegidos como nós, que só viajamos com roupa e mais 

nada na bagagem. Eles quando iam para um sítio, eles levavam, por exemplo, era 

provável que levassem sementes, que levassem bacelos, hastes?, traziam animais, 

traziam um kit de sobrevivência que é muito diferente do nosso hoje em dia. É muito 

provável que os padres, talvez já habituados a fazer isso noutras terras tivessem já 

trazido alguns bacelos para experimentar aqui claro que depois diz-se que foi 

experimentada a cultura da vinha na zona sul, na zona da silveira começou a resultar, 

começou-se a ver que a terra era produtiva e que a vinha singrava aqui, lentamente 

começou-se a espalhar até porque aqui as nossas ilhas estavam num ponto 

estratégico do atlântico, ponto de abastecimento, de trocas comerciais, o vinho era 

muito valioso, porque, se bem que a água era valiosa mas antigamente beber água até 

era um bocadinho perigoso, era mais seguro beber um copo de vinho do que um copo 

de água, porque o vinho por natureza é um produto que foi submetido à fermentação, é 

um produto acabado, enquanto que a água já era mais duvidosa, não é por acaso que 

antigamente haviam imensas doenças e imensos problemas de saúde causados por 

águas que não estavam em condições de ser consumidas, daí o vinho ser tão 

importante, ser tão valioso. Não é só por isso, isto é um dos aspectos para agente 

perceber a importância, depois, claro que, lentamente isto foi alastrando à volta da ilha, 

como sabemos havia por um lado as ordens religiosas que tinham um grande poder na 

época e que conseguiam junto do reinado que lhes fossem atribuídos grandes pedaços 

de terra, por outro lado também aqueles que tinham algum estatuto ou algum brazão 

da nobreza também conseguiam grandes propriedades logo assim à partida de 

maneira que as grandes propriedade da época também não têm nada a ver com o que 

se passa hoje em dia. À nossa escala, eram latifúndios, não sei se já tiveste 

oportunidade ler aquele livro, o vinho do Pico, do Tomás Duarte, ele conta lá uma 

história em como é que esta propriedade aqui foi atribuída. Esta na Barca, tens aqui o 

Museu do Vinho, com a pele de um boi começaram a fazer tirar muito fininhas, a fazer 

um grande novelo, portanto, isso é a história que ele contou, isso é uma fonte, mas 

pelas confrontações que ele refere, eles diz que num dos lados era a canada do poço 

e esta ainda hoje é a canada do poço, temos um poço aqui ao fundo, depois tinha 

outras confrontações como a rua dos toledos, o caminho dos toledos que é este, outro 

era a canada do serralheiro que é esta, e depois, outros lados era as barrocas de mar, 

se fizermos este polígono, é esta propriedade que temos. Claro que já foi tudo 

fragmentado, mas como esta há outras que ainda conseguimos identificar. Por 

exemplo, aqui nos Toledos há um sitio que se chama o outeiro dos frades, portanto, 

aqui nós temos uma casa que era carmelita. Nós tínhamos frades carmelitas do 

convento do Carmo aqui na Horta, tudo indica que eles é que eram também os 
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proprietários. Aqui ao lado depois tínhamos também outra que era possivelmente já 

dos jesuítas, nos toledos, que também chama-se o outeiro dos frades, portanto, os 

nomes já nos dão pistas, porque é que isto estava assim delimitado, mas voltando um 

bocadinho atrás, esta zona da fronteira, esta zona Oeste, em termos de ordenamento 

do território é muito interessante porque conta-nos a história de como é que esta ilha 

foi sendo ocupada. Se nós formos para a ponta da ilha, que nós vemos que as 

freguesias que lá existem são das mais antigas, porque o tipo de ocupação 

normalmente começa numa zona mais alta mas com desenvolvimento a zonas baixas 

de acesso ao mar, e tu tens uma série de freguesias que te ilustram isso muito bem, e 

normalmente estão mais próximas do mar, mas também devido à natureza do terreno, 

também é diferente para aquele lado, mas por exemplo, tu quando vens para o  lado 

Oeste, a partir de São Mateus começas a ver que a ocupação do território é um 

bocadinho diferente. E que se calhar não tem muito a ver com o que está a acontecer 

do outro lado que era, seguindo a lógica do que se passava na ponta da ilha seria mais 

normal as populações tentarem se fixar mais próximas do mar. Isso não acontece, tu 

tens São Mateus, depois logo a seguir tens ali Candelária, depois tens a Criação 

Velha, Bandeiras, Santa Luzia e estas freguesias estão um bocadinho distantes da 

costa e porquê? Porque quando eles se fixaram aí já havia, aquela faixa costeira eram 

grandes propriedades, eles não se conseguiam estabelecer lá dentro, era só lá fora. 

Então quando povoaram essas partes a costa já estaria povoada? A costa muito 

provavelmente, aquelas propriedades já tinham sido atribuídas a senhorios, a grande 

senhores, inclusive, há um livro, acho que é os anais do concelho da Madalena, ou é a 

história das quatro ilhas, sei que é um que tem uma série de orientações municipais,  

porque iam sendo dadas, neste caso, a partir da Horta, porque esta faixa Oeste foi 

atribuída maioritariamente a Faialenses. O capitão-donatário inicial da ilha que era o 

Jos Hurtere que ficou com o Pico também, no entanto o concelho de Lajes e São 

Roque foram fundados quase logo no inicio, quando receberam os seus foros 

municipais logo em 1400 ou 1500 e tal, foi logo quase no inicio e esta faixa como era 

muito difícil de ser habitada, era muito difícil de penetrar ali, facilmente ficou 

praticamente administrada pelo Faial, e depois só no séc. XVIII, em 1721 ou 23 é que é 

fundado o concelho da Madalena, muito por pressão da Horta porque esta questão de 

exportação de vinho, rendas ao reinado e as taxas e os impostos muitas vezes, 

digamos, isso tem registos históricos! Portanto havia um série de suspeitas em relação 

a estes dois concelhos em associação a Lajes e São Roque estarem um pouco a 

ludibriar os seus negócios do que se passava, então muito por pressão da Horta foi 

criado um novo concelho, Madalena, que surge praticamente na época áurea do vinho, 

e nessas orientações municipais tem lá descrito por exemplo que as vinhas não devem 

ultrapassar uma légua a partir da costa porque se essa medida não estivesse sido 

estabelecida muito provavelmente as vinhas teriam avançado para o interior da ilha e o 

Pico tinha um grande recurso na época que era a lenha. O pico tinha muito madeira, 

muita lenha, o que também era uma grande fonte de rendimento e não só se abastecia 

a si próprio como também abastecia as restante ilhas, e depois se abatessem esta 

lenha todo o Pico ficava sem combustível, havia assim um série de medidas que foram 
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de certa forma aplicando regras depois na forma como isto se ordenava, então ai 

depois esta situação que vemos, estas freguesias que se desenvolvem mais para o 

interior fora destas grandes propriedades. Como essa temos esta, por exemplo, da 

vinha das Casas, em São Mateus, que já está a ser restaurada, e esta por exemplo 

conta-nos também história interessante que é a questão dos núcleos costeiros. Esta 

propriedade até hoje nunca foi dividida, nunca foi fragmentada, esta que está aqui 

vamos ver que está toda fragmentada, isso claro com o declínio da cultura da vinha da 

ilha do Pico já no séc XIX, os proprietários numa forma de virem a conseguir 

rendimento foi, transformar os latifúndios em minifúndios e vender a terra, para 

conseguir reaver ainda alguns dividendos, neste caso, esta mantem-se intacta. Ainda 

hoje é uma propriedade com um único artigo matricial. E cá está, ao fundo da 

propriedade, junto ao mar, provavelmente perto de um acesso ou então provavelmente 

a um acesso aqui no porto de São Mateus, tinhas aqui a casa principal de habitação, 

dos proprietários, e aqui ao fundo, os anexos, um complexo de produção, neste caso 

são três edifícios que fazem um U. Lagar, Armazém, Alambique e aqui, outro 

armazém. Muito provavelmente se os donos tivessem transformando este latifúndio em 

minifúndio, teriam surgido aqui uma série de propriedades onde as pessoas teriam 

construído as suas próprias adegas como por exemplo aconteceu no Lajido. O Lajido 

da Criação Velha é outro exemplo, se bem que aqui, acho que existiam vários grandes 

proprietários, mas havia aqui também uma unidade do clero, que já era os frades, os 

capuchinhos, cujos vestígios são um armazém e um poço de Maré, que chama o poço 

do Aço, é o poço mais profundo que temos, tem 20 metros de profundidade, portanto, o 

conventinho deles, há registos em que se refere o conventinho, na canada do Monte, 

teria sido aqui nesta zona. Mas depois já sabemos, também tinha aqui a casa dos 

Winton da terra, que eram os Limas, que também tinham aqui grandes propriedades, 

depois aqui os salemas, aqui nesta zona da areia larga havia uma grande quantidade 

de casas de peso, com grandes produções, só para te dar um exemplo estas são 

também grandes propriedades aqui na zona da preguiça, junto ao Cais do Mourato, 

tudo de dimensões muito grandes para aquilo que nós estamos habituados hoje em 

dia. E esta também era mais um pequeno complexo de produção, tens aqui a casa 

principal, dois pisos, neste edifício aqui é lagar, depois aqui as próprias vinhas têm 

fracionamentos, aqui nesta zona da ilha é um bocadinho diferente do que se passa na 

ponta da ilha, a designação da vinha ter não sei quantos jeirões, é uma coisa que só 

vemos neste lado da ilha, o que se justifica pelas grandes dimensões das 

propriedades. Jeirão, nós não temos uma unidade de medida, isto já uma pista que é 

assim, se agente for aqui procurar no dicionário, o termo jarão agente não encontra, se 

agente for encontrar jeirão?, encontramos, que é uma unidade de terra que é 

trabalhada por um homem e uma junta de bois num dia, portanto agente já por ai pode 

ter uma pista, podemos até pensar que isto era uma parte do terreno que se conseguia 

ser podada por um homem num dia ou seja, estes termos não surgem por acaso, a 

unidade de medida ainda não conseguimos descobrir qual era mas no possível 

momento poderia ter a ver com a unidade de trabalho diária. Depois dentro da vinha 

tens uma série de designações. Uma vinha normalmente está organizada em canadas, 



A adaptação funcional da adega na evolução cultural da Paisagem Vitícola da Ilha do Pico 

João Xavier Ávila    243 

no fundo as canadas são dois muros que seguem em paralelo e deixam uma parte 

superior do terreno até ao mar e vais constituindo uma série de canadas, se ainda 

tiveres pedra que sobre vais constituindo travessos, cada vez mais te protegem as 

videiras e por outro lado que se arrume as pedras que estão soltas no chão, porque 

imagina que eles tinham plantado estas vinhas todas e que tinham deixada esta pedra 

solta no chão, como é que eles se organizavam? Em termos de organização do 

território tu não tinhas organização, no continente as vinhas normalmente são 

alinhadas, já desde o início, para se organizar, se não, como era?, ias a uma planta 

depois já ias a outra, depois já não sabias a qual tinhas ido, ia ser uma grande 

confusão, e claro que isto resultou, eles devem ter estado sujeitos ao longo dos anos a 

uma série de experiências, não só perceberam que protegiam as plantas, que isto 

eram zonas ventosas, com água salgada, o rossio era prejudicial, mas por outro lado, 

eles perceberam que era uma forma de irem arrumar a pedra que ia sobrando lá no 

chão, e depois a tal organização linear para se poderem orientar, porque eles até 

poderiam ter feito currais em pedra, numa sucessão de curralinhos mas assim fica tudo 

muito mais claro, mais objetivo. Depois, em termos de núcleos costeiros, no 

seguimentos daquilo que eu te estava a perguntar das grandes propriedades, isto é 

uma parte de uma outra grande propriedade, que era aqui nos fogos e ana clara, na 

Candelária, e tu tinhas aqui uma vinha que pertencia, foi das primeiras a ser medida e 

a ser inventariada que pertencia ao morgado José do canto, já deves ter ouvido falar, e 

aqui claro que, hoje em dia já percebemos que são tudo minifúndios, mas aqui havia 

um propriedade que eram 16 moios de campo, para fazeres contas, cada moio 

corresponde a 60 alqueiros, mais ou menos 60000 m2, são 6 hectares, e se 

multiplicares isto tudo, dá-te cerca de 90 e tal hectares, que é uma coisa gigantesca 

para a nossa dimensão. Muito maior do que as outros que já mostrei. Para teres uma 

ideia, a vinha das casas, que vimos há pouco, esta seria 3 vezes mais. E ele como era 

habitual, estava aqui junto ao mar, freguesias, povoado da Candelária lá em cima. O 

polo principal da Candelária é a rua do alto, que vai até ao alto, depois tens ali a rua da 

eira, ou seja, quando passamos pela estrada regional não temos a percepção de como 

é que aquilo está estruturado, mas era assim, estava lá para cima. Aqui ainda tinhas o 

acesso pelo mar, aqui ainda tens uns vestígios de umas escadarias que provavelmente 

serviam para chegar aqui ao mar, tens aqui o acesso, depois se chegares lá ao sitio 

vês que tens aqui um portão, que ainda tem uns restos caiados de um lado e de outro, 

este portão, vê-se que não é um portão qualquer, para já, eles tinham aquilo barrado 

de um lado e do outro a branco, e ainda alguns vestígios que eu vi de pedras aqui, que 

entretanto desapareceram estando incluídas nesta fachada em trabalhos de baixo 

relevo, em forma devoluta, muito possivelmente estariam aqui a coroar aquele portão, 

uma propriedade de 90 e tal hectares não era uma propriedade qualquer, e então, tu 

tinhas aquele fundo, a casa solarenga, que era, fazia um L, tu tinhas o corpo principal 

aqui, para já, aqui no enfiamento ti tinhas uma escadaria e um balcão diferente, até 

que as pessoas da Candelária ainda falam nisso, que o morgado se sentava ainda 

aqui no balcão, a ver o pôr-do-sol, a ver o Faial, essas pessoas ainda estão lembradas, 

até que uma dessas mesas está aqui numa destas repartições deste armazém. O rés-
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do-chão era armazém, como qualquer um destes edifícios que temos aqui, com as 

pipas todas, e depois tínhamos o andar de cima, que era habitação e aqui este volume 

que era a cozinha, depois claro que o primeiro piso acabou por ruir, e tu chegas lá hoje 

e não entendes nada, se te disserem que aquilo era uma casa solarenga, temos que 

fazer um exercício de imaginação, mas claro que era um outro piso em cima deste e a 

cozinha, e depois que lá está a tal estrutura em U, tu tinhas aqui possivelmente mais 

um armazém e um lagar, tens aqui ainda a ruína do lagar, e aqui ainda deste lado mais 

um edifício, complexo de produção, com continuidade neste grande armazém, com 

alambique nesta ponta e depois o restante armazém por aqui a diante. E aqui algures, 

as pessoas descrevem que havia um portão muito grande, envergado, alto, portanto ou 

seja, era a passagem mesmo para a grande propriedade, como vês isto hoje em dia já 

está tudo adulterado, chegas lá e até achas engraçado, olha um núcleo de vinhas, mas 

não era nada daquilo, minifúndios para as propriedades, os edifícios foram se dividindo 

em partes para cada proprietário diferente, depois essa diferença nas coberturas, só 

aqui tens três donos, portanto, é exemplo de como depois foi tudo sendo fragmentado. 

Aqui o Lajido, seria bem diferente do que é hoje, tens este solar dos salgueiros que de 

certa forma era uma casa dominante aqui, tens aqui também este edifício onde nós 

estamos que também era uma casa dominante, (Centro de Interpretação da Paisagem 

e parque natural) possivelmente aqui ao lado também tinhas uma, que também está 

arruinada e já dividem em várias partes, se fores ao cachorro também tens lá 

concentração de grandes casas que também deviam ter nas suas imediações as 

propriedades, portanto, esta disseminação de adegas, da proliferação são coisas mais 

recentes, podemos até chamar um período pós-filoxerico, onde os latifúndios se 

transformam em minifúndios, a população local começa também a edificar pequenas 

edificações, podem ter duplas funções. Por isso em termos de património edificado as 

coisas estruturam-se mais ou menos neste ponto, tens casa com uma dimensão maior, 

casa conventuais, dos carmelitas que já viste, a dos jesuítas, que tínhamos o tal 

conventinho no Lajido da Criação Velha e já desapareceu, depois tens as casas 

solarengas, mais nobres, de grande dimensão, e os complexos de produção 

associados, em que tens lagares, armazéns e alambiques, ermidas, adegas e casas de 

abrigo, este é o Museu do Vinho, isto é um exemplo no cachorro, que tens esta casa, 

mas depois tens outras lá perto da ermida, também de maior dimensão tu vês que os 

elementos decorativos, nunca há muita decoração, mas vês, por exemplo, há os socos 

que são bem marcados, que têm os baixo relevo, depois tens os cunhais, tens depois 

os cachorros, notas que é um tipo de construção que tem um tipo de cuidado e aqui no 

cachorro tens várias, tens o solar dos salemas, também ele tem nas suas traseiras, 

também faz uma espécie de U, depois faz aqui cozinha para este lado, e depois aqui 

ele tem um pátio, eles têm aqui um lago, ainda aqui ao lado depois tem um armazém e 

aqui outro, portanto havia sempre esta estrutura quase em U, então o U era uma 

regra? Pois, o U, era quase sempre, para já o edifício principal fazia quase sempre L, 

até o solar dos salgueiros também faz isso, depois para o solar dos Lima, lá à frente, 

ele tem esta fachada, (desenho) solar dos lima, tens a chamada rua do poço, tens aqui 

o solar, tens o poço de maré no caminho, depois isto é a parte habitacional, tens a 
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parte da cozinha como era habitual, ao lado o lagar, e encostado tinhas o alambique, 

neste caso era assim, uma série de variantes, depois tinhas o lago aqui deste lado, os 

mirantes. Mas para reforçar a ideia de que, junto a uma grande casa tu tinhas sempre 

o tal complexo de produção, cá está, isto é, isto é as traseiras, isto era a fachada 

principal e nós estamos agora nas traseiras, (imagem), em que tu vês que isto é a 

cozinha, depois tinhas aqui o tal armazém e tinhas ainda aqui uma deste lado. Este é 

outro exemplo dos Limas. 

E quanto a épocas, claro que estes edifícios muito provavelmente serão de finais do 

séc. XVIII, têm muito aquele espírito que na arte se identifica como romantismo, que 

era a questão da natureza, dos jardins, daquele espírito bucólico, portanto isso aparece 

nas pinturas, de repente passa-se de um tipo de pintura mais em episódios de 

quotidiano para uma pintura mais realista, para um pintura que vai buscar mais os 

elementos da natureza, portanto, tem um bocado a ver com isso, este tem a 

particularidade de ser dessa época contemporânea, do José do Canto, e o irmão, o 

grupo de São Miguel são importantíssimos aqui nos Açores, porque são aquela 

geração que é instruída, eles estudam no continente, estudam em Paris, e na área da 

agronomia vão pelo Mundo à procura de espécies que possam trazer a maior 

rentabilidade dos Açores, trazem para cá a criptoméria, trazem para cá o chá, trazem 

as camélias, e a tal cultura do chá é importantíssima porque é o único sítio da Europa 

onde depois se fica a produzir chá, São Miguel, portanto, é ele que faz o tal inventário 

da sua propriedade, mede, tem os registos, e claro, este jardim aqui também é um 

exemplo da época porque neste sítio foram experimentadas várias espécies de frutas 

vindas de outro lugar. De outras árvores, portanto vem muito esse espírito inovador. 

Isto é o interior do solar dos LIMA, ele tem muita história, porque este papel de parede 

supõem-se que também vem de Inglaterra, e no D. Pedro IV ficou aqui uma noite, o D. 

Carlos também, portanto agora, já começamos a ver aqui os anexos, isto é o caso dos 

tais armazéns, que normalmente são edifícios compridos, estreitos, normalmente tens 

as pipas, as barricas, os balseiros, neste caso, o nosso, temos um lagar mas isto nem 

era daqui, foi trazido para aqui, já com esta finalidade de ser um núcleo expositivo, mas 

por exemplo, na vinha das casas, tinha o original, ainda tens por exemplo um grande 

edifício com um lagar lá dentro. Neste caso mantém-se porque é de peso, era mesmo 

para pisar as uvas com os pés. 

Só um pormenor, por exemplo, estes edifícios são compridos e estreitos, no fim isto é 

uma forma que, partindo da leitura dos recursos disponíveis, enquanto a arquitetura 

tradicional, arquitetura vernacular do sítio, tem toda a lógica, que é o material 

disponível era a pedra, sabemos que com a pedra para nós é mais fácil construir 

edifícios com formas regulares do que irregulares, por exemplo este tipo de construção 

ou de abrigo é mais fácil de moldar com as arquiteturas da terra, com taipas ou com 

barro do que por exemplo com pedra especificamente, depois em termos de estruturar 

uma cobertura, se calhar a medida que te permitia vencer este vão, com as árvores 

disponíveis não conseguias ter edifícios com o dobro da largura, não sei, a não ser que 

tivesses uma parede mestra aqui a meio e desdobrasses isso, de maneira que isto é 

muito objetivo, muito funcional, muito direto, é o que temos disponível, é a forma mais 
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rápida de fazer, é assim que se vai fazer. Esta (fotografia) é do tal álbum dos Dabney, 

nós temos um exemplo não é, que é ter um armazém e lá ao fundo, os lagares, 

também podiam ser lagares mais pequenos onde se pisava diretamente com os pés, 

depois ai os alambiques, a forma métrica, era mais ou menos igual, só varia o que tu 

tens lá dentro, por exemplo, o alambique normalmente é um edifício comprido, estreito, 

e depois tens lá dentro as fornalhas e os tanques, vês que em termos materiais é 

praticamente tudo igual, são as coberturas com os troncos toscos, este era outro 

armazém que também já foi todo transformado, provavelmente numa casa de veraneio, 

é quase sempre igual, depois as ermidas temos vários exemplos, edifícios religiosos de 

pequena dimensão, é engraçado, porque como nós vimos, a ver nestes complexos, 

não era preciso uma igreja porque não ia muita gente lá, isto era quase como privado, 

era quase como um oratório privado, portanto não era necessário haver grandes 

edifícios religiosos porque não havia assim tanta gente ai para ir, era basicamente 

reservado à família ou às famílias dominantes daquela propriedade. Em termos de 

orientação elas são quase dúbias, tens umas viradas para nascente, tens outras 

viradas para norte, não tens uma regra, enquanto que na implantação dos edifícios, os 

religiosos normalmente têm um cuidado, normalmente isso diz-se que igrejas estão 

viradas com o nascente, ou o poente, de maneira que a luz incida sobre o altar, enfim, 

isto é uma série de regras, depois as adegas, agente tem aqui uma variante grande de 

exemplos, tu tens desde, por exemplo, estas adegas na pontinha, que são coisas que 

têm 30, 40, máximo 50 metros quadrados, com um piso, com um único compartimento 

interno, onde tu tens o lagar e um pequeno canteiro para as barricas, e tens outros 

exemplos onde já tens adegas que já têm uma estrutura quase de casa. Tens dois 

pisos, tens o rés do chão, destinado à produção, e tens o primeiro piso que é uma 

habitação sazonal, entrevistador: isso consiste numa evolução, essa parte? 

Quando a adega passa a ser mais casa ou havia tanto uma como a outra? 

Mónica Goulart: Agente vê porque normalmente estas coisas estão aglomeradas por 

núcleo, se fores aqui ao cabrito, chegas lá e vês que os edifícios têm na sua 

generalidade dois pisos, as adegas. Tens Santa Luzia em cima, isto apesar de ser a 

freguesia, isto ainda é um bocadinho distante, e temos que ter a noção que aqui em 

Santa Luzia havia muito, mas muito curral de figueira, a produção de figo em 

associação com a vinha, agente sabe que o trabalho da vinha tem etapas quase 

diárias, mas o figo aqui em santa luzia, era um trabalho diário, porque tinha que se 

untar figos, para ir controlando de uma certa forma o amadurecimento dos figos, 

enquanto que a vindima era naquela estação e ia tudo para a vindima, era muito 

natural que (para o figo) as pessoas passassem muito mais tempo aqui em baixo. E 

para isso tinham que ter condições, quer dizer, apesar desta habitação ser uma coisa 

muito ligeira, e de as pessoas se acomodarem, mas não deixava de ser um espaço de 

permanência para a habitação, enquanto quando vens aqui aos arcos também tens 

alguns exemplos, mas os arcos é subvertido porque também é uma ocupação mais 

tardia, mas aqui, no Lajido tu encontras muitas, aqui era dominado pelos solares mas 

depois também encontras também uma série de exemplos de dois pisos, também te 

pode dar essa indicação, enquanto se agente for aqui para este outro extremo chegas 
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aqui à pontinha, e tens este caso que vimos à pouco, uma grande concentração de 

edifícios de 1 piso, mas se fores ver aqui a ginjeira e as relvas, e os caldeirões estão 

até um bocadinho mais perto, e esta zona é mais dominada só por vinhas mesmo, aqui 

a zona de figueiras é mais Bandeiras, Santa Luzia, e ainda apanha um bocadinho da 

Candelária, portanto, agente tem essas tipologias todas, portanto não há uma tipologia 

única, a adega é um piso, não!, pode variar, e se tu fores dar a volta a ilha, chegas ao 

calhau da piedade, chegas à manhenha, há muito a tradição das adegas de dois pisos, 

embora muito pequeninas, mas normalmente têm dois pisos, por isso estas espécies 

todas de adegas, em termos de materialidades é igual, é sempre aquilo que está à 

mão, e finalmente temos estas construções mais ligeiras que são meramente utilitárias, 

são os abrigos que estão nos meio das vinhas, podem ter, associado a uma cisterna 

para colher água, água da chuva, que facilita nos tratamentos, normalmente são de 

volumetrias de planta quadrada, meia água, e depois, partindo para os últimos 

elementos que são referência da paisagem, os poços de maré, esta fotografia tem 

algum interesse porque não vês o poço de maré mas ele está lá, mas mostra-te a vida 

que havia, ou seja, uma rotina diária, ir ao poço de maré, por exemplo, agente hoje em 

dia, estamos mais próximo disto aqui, na ilha outro exemplo é como está lá toda a 

gente, é os supermercados, os hipers, e os poços de maré tinham essa importância, 

enquanto hoje em dia são coisas que estão normalmente sozinhas no território, sem 

vida à volta, mas já tiveram uma história bastante movimentada, isto era só para se 

mostrar como é que faziam, eles iam abrindo aqui umas grandes crateras, até 

encontrarem a água e depois faziam os muros de suporte, aqui a forma de funcionar, 

por aquilo que já me explicaram é que a água salgada era mais pesada do que a água 

doce, aqui nas entranhas da ilha a água está mais ou menos parada, o que permite 

que se vá acumulando num nível de água doce que permita água de alguma 

qualidade, embora agente saiba que é sempre água saloia e no fundo estes poços que 

nós temos hoje em dia, estes furos, que abastecem a rede pública o principio é o 

mesmo, só que em vez de serem feitos a 10, até 20 metros que é o caso do poço de 

maré, os outros são feitos a centenas de metros de profundidade, como tu garantes 

sempre qualidade, porque na base tens sempre água salgada. Portos e portinhos, na 

ilha havia mais do que estes que estão aqui marcados, como sabemos a dificuldade da 

ilha era muito difícil, vias de comunicação nesta ilha eram difíceis, estradas, era mais 

fácil as pessoas movimentarem-se por mar do que por terra, e então no que diz 

respeito a transporte de bens, as mercadorias, isso então era essencial, no tal livro que 

eu te falei, não sei se é agora os anais do concelho, se é da Madalena, ou a tal história 

das quatro ilhas, tu tens uma parte com o registo de todos os portos nesta faixa desde 

São Mateus até ao Cais de Mourato que eram imensos, e quase todos eles com um 

barco próprio, e isto é mais uma prova do quanto a ilha era difícil de se viver nela, e o 

isolamento a que estavam sujeitas as populações. 

 

Tendo em conta que foi estabelecida uma paisagem cultural, património da 

humanidade, a dissertação fala dos temas da memória do tempo associado às 

classificações, a classificação foi feita ou tem por base um tempo qualquer que 
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se relaciona um pouco com a história do José Morgado do Canto que estava a 

ver as vinhas e essa cenografia associada à paisagem. Quando chegamos ao 

núcleo museológico ou a outro sítio, e entretanto houve uma evolução cultural 

da paisagem e as pessoas já não são as mesmas, já não vêm as coisas da 

mesma forma, e aí entre uma bocado a dualidade de eu como arquiteto e eu 

como pessoa que vivo aqui, porque efetivamente já não sou do tempo que esse 

património reflete, do ponto de vista da arquitetura e da monotorização do 

património há uma preocupação com isso? Há uma preocupação com a 

evolução? Uma parte que tenta musealisar porque houve um património da 

humanidade? 

 
Mónica Goulart: Não, a ideia de musealização julgo que neste contexto atual não é o 

principio, porque como nós estamos, como mostrei à pouco, nós temos um plano de 

ordenamento que prevê construções novas, existem apoios financeiros disponíveis 

para que se reabilite a paisagem, portanto se nós neste momento fossemos fechar 

esta paisagem dentro de uma redoma e dizer não se mexe mais, de uma certa forma ia 

ser prejudicial porque as pessoas iam deixar de perceber, no fundo era isso que estava 

de certa forma a acontecer antes da classificação, que era, as pessoas passavam por 

aqui e não viam muros, a não ser uma ou outra vinha em produção, com exceção do 

Lajido da criação Velha, era muita vegetação, muitas árvores, ou seja, e os turistas as 

pessoas que nos visitavam tinham uma ideia, o Pico é uma ilha natural porque tem 

muitas árvores, mas se formos ver, por baixo das árvores estão muros, ou seja aquilo 

já foi intervencionado, houve uma fase que não havia árvores nenhumas porque estava 

tudo a produzir vinho, de certa forma o que vamos ver agora neste momento é um 

regresso a um passado, é no fundo vamos aproveitar estas estruturas que já existiam 

aqui e vamos reutilizá-las, para produzir, não uma produção museológica, porque 

associado a isto há uma atividade económica que é a vitivinicultura e estamos a ver 

que a nossa ilha está a dar passos muito importantes nessa área, com esta alavanca 

de este ser um sítio classificado e com o facto de as pessoas cada vez perceberem 

mais das potencialidades desta classificação no sentido em que só com estas 

condições é que se consegue produzir um produto com características únicas, que eu 

nunca falei, desde que estamos a falar praticamente nunca te falei no vinho do Pico, só 

no inicio, mas claro que para se ter feito o que se fez neste território só se justifica com 

um produto de grande qualidade e de grande valor, que era o vinho e nós sabemos 

que hoje em dia a evolução está a partir para ai. E indo também, associado ao vinho 

de grande valor, associar a história deste vinho e se perceber porque é que só com 

estas vinhas em currais tradicionais, com as uvas posadas sobre a rocha, só isso é 

que permite que aquele vinho seja assim, porque já houve quem tentasse fazer com as 

mesmas castas daqui noutros sítios e nunca conseguiram, porquê? Porque este sítio 

tem um ambiente especial para produzir aquele vinho, portanto, neste momento 

estamos naquela fase em que estamos a associar a herança dos nosso antepassados 

a um produto de grande qualidade, novamente, ou seja, eles já tinham descoberto isso, 

claro que depois eles tiveram aquele grande desastre, dos fungos, e nós agora 

estamos numa fase posterior, portanto toda esta atividade que nós estamos a assistir 

agora aqui não se comprar com essa ideia de se musealisar o bem. E inclusive, o 

plano de ordenamento, as indicações que dá, neste caso, o plano de ordenamento tem 
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maior impacto na questão das construções, regular as construções, mas é sempre com 

um leitura de, vamos perceber os exemplos originais, vamos tentar fazer algo de novo 

mas tendo como base estes exemplos, claro que nós sabemos que a zona classificada 

que é uma zona onde nós temos que ter mais atenção e que normalmente nas 

orientações da UNESCO é que nas zonas classificadas se mantenha o nível de 

originalidade coerente com os princípios da classificação e então nas zonas de 

proteção, um bocadinho mais de abertura, mas neste momento as ideias são estas. 

 

E do ponto de vista da aceitação das pessoas? Tem havido uma melhor 

abertura? 

 

Mónica Goulart: Já foi pior, por exemplo ali, a Ivone, lida mais com a parte das vinhas, 

reabilitação de vinhas e manutenção de vinhas, porque existe apoios para essa 

manutenção, e nós temos vindo a assistir, cada vez uma procura de gerações mais 

novas, da parte da reabilitação de vinhas como uma oportunidade de negócio, um 

oportunidade de autoemprego. Temos aqui situações, no início, em que havia uma 

série de pessoas que chegavam aqui com uma série de espectativas, uma geração 

mais antiga e que ao verem que as suas ideias esbarram em questões 

regulamentares, as pessoas diziam mesmo, eu vou largar isso tudo da mão, isso é 

tudo para encher de mato, e hoje em dia o que aí há é pessoal à procura de mato para 

reabilitar. No início era muito difícil, o nosso papel aqui enquanto gabinete da vinha não 

é só gerir mas também, claro que quando as pessoas vêm cá, agente acaba por lhes 

explicar porque é que as coisas são assim, claro que há pessoas que entendem, 

outras nem tanto, mas felizmente, temos visto que na generalidade tem havido um 

progresso, as pessoas já começam a perceber que existem aqui regras. Para levantar 

um muro ou para fazer uma coisa qualquer, a maior parte das pessoas já vem aqui 

falar connosco, ou perguntar se é preciso fazer um requerimento para oficializar, 

quando no início não era nada assim, claro que havia um fiscalização, as pessoas 

eram alertadas quando estavam a fazer coisas sem licença ou sem autorização, e 

principalmente, quem nos visita, são pessoas que até quase conseguem perceber 

melhor o que é que nós estamos aqui a defender, mas associado a isso, os locais, isto 

é sempre assim, os locais são quase sempre os últimos a perceber porque sempre 

conviveram com aquilo, para eles não era nada de especial, queriam até fazer outra 

coisa diferente daquilo, estamos nessa fase. 
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 APÊNDICE D 
Entrevista a André Goulart 
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1. Onde vive? 
 
2. Qual a percepção em relação ao património? 
 
3. Em que termos relacionas a sua identidade com a preservação deste? 
 
4. Qual a imagem associada quando pensa a sua terra como terra natal? 
 
5. As memórias relacionadas com as vivências têm alguma relevância na imagem, ou é 
só o momento? 
 
6. Tem o património alguma relevância? 
 
7. O que te define como português, açoriano, picaroto e madalenense? 
 
8. O que é para ti a Paisagem Cultural da Vinha da Ilha do Pico? 
 
9. Qual a relação com esta? 
 
10. De que forma esta contribui para a tua área de formação profissional? 

 
Entrevistado: Sou da Madalena, vivi aqui durante 18 anos, entretanto estive lá fora 5 
anos a estudar, nunca disse que era de outro sítio que não daqui, não me identifico 
noutro sítio que não aqui, se calhar porque pronto, como tu estavas a dizer, agente foi 
habituados a outras coisas que noutros sítios não se tem e que agente aqui tem e a 
que eles não tão habituados, por exemplo, fui habituado, estou aqui por causa da 
nossa proximidade à costa, fui habituado a vida toda à pesca, à caça submarina, lá 
fora toda a gente fica admirada com isso que digo, mas eu aqui acho super normal, 
toda a gente faz isso, toda a gente pesca e eu não me vejo noutro sitio que não aqui 
por causa dessas coisas, fui habituado a isso, é uma questão de hábito se calhar mas, 
consigo me adaptar perfeitamente a outro sitio, e Portugal continental, mas via-me a 
morar a ui, claro, como e  bvio.” 
 
Entrevistador: “ E de que maneira é que o património construído, vá, estás a falar 
dessas vivências e dessas atividades que praticas e fazes, de que maneira é que o 
património te ajuda a isso, ou seja, te influencia nisso, nessa maneira de ver e isso. É 
uma questão de... imagina, chegas lá fora e dizes, olha, tenho saudades de ir à caça, 
tenho saudades de ir à pesca, de que maneira é que essas memórias e essas 
saudades se refletem numa imagem patrimonial? Tem alguma influencia ou não tem 
alguma influencia para ti? Ou é só uma questão só sitio em si? 
 
Entrevistado: “Claro  ue tem, aliás, por acaso os meus pais nunca tiveram uma adega 
e sempre tiveram o desejo de ter uma adega, ainda hão de ter um dia, dizem eles, e os 
meus avós sempre tiveram, e sempre que, no verão, que agente dá mais uso à adega, 
por exemplo, agente ia para lá, era tempo de estar com a família, com os primos, 
tempo de passar os dias todos na costa, a pescar, a fazer seja lá o que for, depois ir 
para casa, preparavam todos o jantar juntos, e etc... E é esse tipo de coisas que eu 
associava mais ao estar junto à costa, ao estar na adega, ao estar assim num sítio 
semelhante a esse do  ue a minha pr pria casa.” 
 
Entrevistador: “Ou seja, nessa tua relação com a adega, a utilidade que tu darias à 
adega não   propriamente algo  ue tenha a ver com a PCVIP?” 
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Entrevistado: “não, eram os hábitos e os costumes da fam lia, a adega dos meus av s 
já nem é uma adega tradicional, aliás, até continua a ter um estilo rústico e tudo mas 
não é uma adega de pedra nem nada que se pareça, é mais pelos hábitos pelos 
costumes que se tinha lá, pela vivência, nem tanto pelo carácter arquitectónico dela. 
 
Entrevistador: “Achas  ue, na definição de adega por assim dizer como elemento 
funcional da produção, de vinha, achas que deve ser algo que deve voltar ou achas 
que o património se dever adaptar? 
 
Entrevistado: “Acho  ue sim, acho  ue se deve adaptar, aliás não tem sentido de 
outra maneira, antigamente fazia todo o sentido ter a adega, na adega ter a moagem 
do milho, os sítios para fazer o vinho e tudo, meu avô, por exemplo na adega continua 
a ter, na cave, um sitio de produção de vinho, agora utilizam mais para armazenar o 
vinho e tudo, mas porque, hoje um dia os recursos são outros, antigamente não havia 
os recursos que há hoje em dia, não vinha um barco cá todos os dias praticamente e, 
agora, o vinho até já é importado para cá, claro que há muito bom vinho cá mas há 
muito vinho importado, e portanto, não faz sentido, as pessoas continuam a utilizar 
mais a adega nem tanto para a produção de vinho e tudo, mas para isso, para lazer, 
para estarem com a família, um sitio de descanso, aliás, as pessoas só continuam a 
dar mais uso à adega pelo vinho e pela paisagem cultural da vinha e isso tudo, deve-se 
mesmo ao facto de as adegas terem sido todas construídas à beira-mar, pronto e as 
vinhas são todas à beira-mar, porque se não fosse isso... No mato por exemplo, não se 
chamam adegas às quintas, às casas que lá existem, mas, por acaso eu também, eu 
gosto muito de várias quintas que os meus tios têm no mato e, agente não lhe chama 
adega, porquê? Porque lá não se fazia vinho, mas o que agente lá faz é o mesmo que 
se fa  pronto, nas chamadas adegas” 
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LISTA DE ANEXOS 

Anexo A - Plantas e alçados do Museu do Vinho. 
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Ilustração 148 – Implantação da parcela relativa ao Museu do Vinho (Gouveia, 1991) 

 
Ilustração 149 – Planta de Implantação do Museu do Vinho (Gouveia, 1991) 

 
Ilustração 150 – Planta do R/C do Museu do Vinho (Gouveia, 1991) 
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Ilustração 151 – Planta do 1º Piso, Museu do Vinho (Gouveia, 1991) 

 
Ilustração 152 – Planta do 1º Piso, Museu do Vinho (Gouveia, 1991) 

 
Ilustração 153 – Planta de Cobertura, Museu do Vinho (Gouveia, 1991) 
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