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 “[…]Que a casa seja reino para uns, simples 

ninhos para outros, palácio, baluarte, ou 

choupana – façamo-la verdadeiramente 

nossa, reflexo da nossa alma, moldura da 

vida que nos é destinada.[…]” 

LINO, RAUL (1992) – Casas Portuguesas. Lisboa: Edições 
Cotovia 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APRESENTAÇÃO 
 

O município de Alcoutim no Inquérito à Arquitectura popular em Portugal:  

Passado e Presente 

 

Janina Carolin Salema Krupp 

 

O trabalho que se segue tem por objecto de estudo a caracterização da arquitectura 

popular no território de Alcoutim, bem como as transformações a que esta esteve sujeita 

após o grande Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal, liderado pelo Arquitecto 

Francisco Keil do Amaral e publicado em 1961. 

Pretende-se por isso, entender os fundamentos desta arquitectura, através da análise 

dos materiais e técnicas de construção utilizados e a sua profunda relação com o 

território físico envolvente.  

Tendo em consideração que, o declínio, e descaracterização da vida na Serra do 

Nordeste Algarvio alteraram o paradigma da arquitectura tradicional a partir da segunda 

metade do século passado, interessa-nos compreender quais os factores associados a 

tais transformações e suas consequências no património rural, procurando também 

evidenciar os esforços que nos últimos anos se têm reunido para a revitalização da 

arquitectura tradicional e dos conjuntos edificados. 

Não se procura portanto reavivar apenas uma memória do passado, mas sim 

demonstrar a importância das técnicas e materiais de construção tradicional para o 

desenvolvimento sustentável do território a nível cultural, económico, social e ambiental, 

com base nas exigências e necessidades actuais do território. 

 

Palavras-chave: Alcoutim; Arquitectura Popular; Inquérito à Arquitectura Popular em 

Portugal; Materiais, Sistemas e Técnicas de Construção Tradicional; Arquitectura 

Sustentável; Desenvolvimento Sustentável. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PRESENTATION 
 

Alcoutim County in the Portuguese Popular Architecture Inquiry:  

Past and Present 

 

Janina Carolin Salema Krupp 

 

The work that follows has its study object based on the popular architecture in the 

territory of Alcoutim, and all the transformations to which it was subjected since the big 

Portuguese Popular Architecture Inquiry, led by architect Francisco Keil do Amaral, and 

published in 1961. 

It is intended therefore, to understand the fundamentals of this architecture, through the 

analysis of the materials and constructions systems used, and their deep relation with 

the surrounding physical territory.  

Having in consideration that the mischaracterization and decline of life in the Northeast 

Algarve changed the pattern of traditional architecture since the second half of the last 

century, it is interesting for us to understand what were the factors that led to these 

transformations, and what were the consequences to the county’s architectural heritage, 

trying at the same time to revel and give some credit to the ones that have, in the last 

years, reunited efforts to rehabilitate these buildings. 

The purpose of this work does not consist in recalling a past memory, but in 

understanding the importance of these materials and constructions techniques to the 

sustainable development of its culture, economy, and environment, according to the 

actual needs and requirements of the territory.  

 

Keywords: Alcoutim, Popular Architecture, Portuguese Popular Architecture Inquiry, 

Materials Systems and Construction Techniques, Sustainable Architecture, Sustainable 

Development.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A região do Algarve é descrita por Raul Proença no Guia de Portugal, como sendo “[…] 

a única zona Portuguesa com face voltada para o sul, para o mar […]”1 que aliada ao 

clima ameno, características geológicas muito interessantes e outros factores 

socioeconómicos como o baixo custo de vida, tornam o Algarve na região mais turística 

de Portugal, e por consequente, economicamente dependente desta actividade. 

A industrialização e o Boom turístico que a partir dos anos 60 do século passado 

alteraram o paradigma da arquitectura não erudita ou popular algarvia, especialmente 

no litoral ao longo de toda a faixa costeira, tiveram efeitos nefastos no interior da região 

transformando profundamente as paisagens serranas. No entanto, assiste-se 

actualmente a um crescente interesse na paisagem rural, não só vinculado ao sector 

turístico desassociado do binómio sol-praia (agroturismo e turismo rural), mas 

principalmente ao fenómeno de aculturação (que atinge grandes proporções no Algarve)  

O presente trabalho pretende por isso, debruçar-se sobre o município de Alcoutim 

localizado no Baixo Guadiana em plena serra do Caldeirão, um território esquecido, cujo 

património arquitectónico e cultural se encontra ameaçado, à beira do desaparecimento, 

procurando entender, neste tempo de mudança do paradigma turístico e social, a 

questão da habitação na sua relação com o território, a materialidade local e a 

identidade cultural destes conjuntos, analisando igualmente, as principais alterações 

que decorreram no município no âmbito social e sobretudo arquitectónico após a 

realização do Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal, publicado pela primeira vez 

em 1961. 

A serra dos povoados bem delimitados no cimo dos montes ou nas terras achadas do 

planalto de Giões e Martim Longo começa agora a desaparecer. Apesar destes 

povoados ainda existirem, grande parte das habitações estão abandonadas e 

degradadas, e ao mesmo tempo, embora ainda que numa escala reduzida, são 

construídos novos empreendimentos e habitações privadas que vão pontuando e 

alterando a identidade da paisagem serrana. 

                                                
1 Esta noção não será entanto a mais correcta, na medida em que toda a área que vai de Cabo 
Espichel até Setúbal também está virada para sul. 
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A automatização dos processos construtivos e em especial a agressiva introdução de 

novos materiais são dois dos factores cruciais que impulsionaram o desaparecimento 

das muitas técnicas e conhecimentos populares sobre a construção. Contudo, o que 

mais incentiva o seu desaparecimento será talvez a falta de conhecimento sobre estas 

matérias e sobretudo a carência de mão-de-obra qualificada.  

Note-se por isso, que o propósito fundamental da realização deste trabalho se estende 

para além do confronto directo entre a arquitectura popular de um determinado território 

em contextos históricos longínquos. Pretende-se analisar as suas características 

materiais e formais, associando a arquitectura popular, neste caso do município de 

Alcoutim, a uma abordagem sustentável para possíveis intervenções futuras, com 

soluções viáveis capazes de se adaptar ao contexto e necessidades actuais do território. 

Para a realização deste trabalho foram consultadas obras bibliográficas na Biblioteca 

Nacional de Portugal, Mediateca da Universidade Lusíada de Lisboa, Arquivo Histórico 

de Alcoutim, Biblioteca Municipal de Alcoutim, Biblioteca Municipal de Vila Real de Santo 

António, Biblioteca da Fundação Calouste Gulbenkian e na Biblioteca da Ordem dos 

Arquitectos – sul.  

Além disso, foram também consultadas online revistas e artigos publicados no site da 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento do Algarve, bem como realizadas várias 

visitas à área em estudo de onde foram recolhidos testemunhos, registos fotográficos e 

outras informações relevantes para a realização deste trabalho. 

A estrutura desta dissertação é composta por seis capítulos, sendo que o primeiro e 

último correspondem á introdução e considerações finais respectivamente.  

Em primeiro lugar, no capítulo dois, far-se-á uma análise do município de Alcoutim, 

nomeadamente das suas características geográficas, morfológicas, geológicas e 

climáticas assim como das suas paisagens e limites territoriais / legais. Aqui é também 

dada uma importância especial ao Homem, mais especificamente à sua ocupação no 

território e ao seu papel enquanto principal interveniente na transformação da paisagem.  

No terceiro capítulo é abordado o município de Alcoutim no Inquérito á Arquitectura 

Popular em Portugal, observando a relação do Homem com o território, nomeadamente 

a sua relação com a agricultura, a propriedade, e os modelos de organização espacial 

resultantes destes processos sociais e culturais, destacando as principais tipologias de 

habitação, os materiais e técnicas utilizados na arquitectura popular bem como as suas 

características gerais. 
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Seguidamente no capítulo quatro é feita uma análise das décadas que sucederam ao 

Inquérito, durante o grande Boom turístico e o incremento da emigração, com o intuito 

de entender o impacte destes fenómenos no município e na sua arquitectura. Neste 

capítulo é dada ainda especial atenção ao contributo do Gabinete Técnico de Apoio às 

Aldeias do Sotavento (GTAA Sotavento), que desde 2001 procura reavivar o uso das 

técnicas e materiais de construção utilizados na arquitectura popular.  

Por fim, o capítulo cinco aborda o município de Alcoutim no presente, não só através da 

actualização do património referido no IAPP, mas também através do estudo das novas 

tipologias, materiais e técnicas construtivas actualmente utilizadas, abordando 

igualmente as preocupações relativas à identidade cultural, à eficiência e 

sustentabilidade da construção. Ainda neste capítulo é sugerido um roteiro da 

arquitectura popular no município de Alcoutim tratado no presente trabalho. 
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2. O SOTAVENTO ALGARVIO 

“O nome Algarve invoca, no espírito de todos os portugueses, a imagem de uma região 

característica, de fisionomia geográfica peculiar, que contrasta com o resto do país. […]” 

(Gouvêa, 1938, p. 19) 

O sotavento2 algarvio corresponde à zona oriental do Algarve, ou seja, à área 

compreendida entre Tavira e Vila Real de Santo António3 (Proença, 1991, p. 189), e os 

territórios a norte até à fronteira com a região Alentejana, separada da Algarvia pela 

ribeira do Vascão, e separada de Espanha através do rio Guadiana. (Ilustração 1) 

 

                                                
2 A palavra sotavento é um termo utilizado regularmente para referir posição perante o vento. 
Neste caso, e ao contrário de barlavento, sotavento significa o lado oposto ao qual o vento sopra. 
Este termo é também utilizado na náutica e na aviação. 
3 O autor Raul Proença divide o Algarve em três “sub-regiões” distintas: o Barlavento, entre 
Albufeira e o cabo de São Vicente; o Centro, entre Tavira e Albufeira e o Sotavento entre Tavira 
e Vila Real de Santo António. (Proença, 1991, p. 189) Ainda assim, é importante referir a 
existência de outro esquema de divisão, em apenas duas unidades (Barlavento e Sotavento), 
defendida por vários autores. 

Ilustração 1 - Mapa do Sotavento Algarvio. ( [ adaptado a partir de: ] (Proença, 1991, p. 217)) 
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No entanto, como refere Carminda Cavaco em “O Algarve Oriental- as vilas, o campo e 

o mar”, esta subdivisão não é consensual. A principal divisão, em duas sub-regiões, 

baseia-se na geologia e litologia, clima e relevo, que separa a Serra do Baixo Algarve4, 

e é defendida por autores não geógrafos. Por outro lado vários autores como Gaetano 

Ferro, apontam uma diferenciação longitudinal baseada nas condições climáticas da 

região, através da análise das variações da temperatura, nevoeiro, evaporização, 

direcção dos ventos e humidade relativa. (Cavaco, 1976, pp. 15-16)  

 

Ilustração 2- Valores Climáticos do Algarve (1957): I – isoteias anuais (mm); II – temperatura média do ar 
(ano); III – temperatura média do ar (Julho); IV – número médio anual de dias de trovoada; V – coeficiente 
de variabilidade da quantidade de precipitação anual; VI – número médio anual de dias de precipitação 
maior ou igual a 0,1 mm; VII – temperatura média das máximas em Julho; VIII - amplitude média anual da 
temperatura do ar; IX – número de dias de temperatura máxima superior a 30ºC; X - frequências anuas das 
direcções do vento (%); XI – Índice de continentalidade de Johanson; XII – evapotranspiração potencial 

(ano/mm) (Cavaco, 1976, p. 15) 

Com base nestes estudos o autor concluiu contudo, que não era possível individualizar 

unidades geográficas sub-regionais através da análise da diferenciação longitudinal. A 

                                                
4 Ainda nesta subdivisão é destingida na Serra Algarvia a serra de Monchique, e no Baixo Algarve 
“[…] as colinas e planaltos calcários e pedregosos[…]” do barrocal e a faixa costeira do Algarve 
Litoral que não apresenta relevo considerável. (Cavaco, 1976, p. 15) 
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subdivisão mais comum, em três subunidades distintas, barlavento, centro e sotavento, 

deve-se ao agrónomo e meteorologista Reis Cunha, que descreve o sotavento como 

sendo a subunidade “[…] mais exposta ao levante e a massas de ar tropical continental 

[…]” (Cavaco, 1976, p. 15) 

Carminda Cavaco refere ainda que apesar da confusão sobre os seus limites, é de facto 

possível dividir a região em três subunidades através dos elementos e índices 

climáticos, indicando o Algarve Oriental como a zona mais quente, ainda que no Inverno 

os valores sejam bastante baixos, e onde as direcções mais frequentes dos ventos são 

N – SW. (Cavaco, 1976, p. 21) 

O sotavento algarvio, que compreende os municípios de Tavira; Vila Real; Castro Marim 

e Alcoutim é das três subunidades a que podemos considerar menos desenvolvida. 

 As paisagens são geralmente mais pobres, a mancha arbórea é menos densa, e os 

relevos muito menos acidentados, ao contrário do que acontece no Centro e 

principalmente no Barlavento, e da mesma maneira se pode caraterizar a mancha 

edificada, menos saturada, mais protegida e preservada. (Algarve, Comissão de 

Coordenação da Região do, 1988, p. 4) 

 

Ilustração 3 - A caminho de Giões (Ilustração nossa, 2016) 
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2.1. O MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 

O município de Alcoutim situa-se a nordeste do Sotavento Algarvio, e abrange uma área 

de 57.657 hectares (Gradim, 2006, p. 20), que estabelece a sul fronteira com o município 

de Castro Marim, a oeste com o município de Tavira e Loulé, a este com Sanlúcar de 

Guadiana situada na outra margem do rio, já em território Espanhol, e a norte com o 

Baixo Alentejo e Vale do Guadiana. O seu território é dividido em quatro freguesias: 

Alcoutim e Pereiro (agregadas em 2013 no âmbito de uma reforma administrativa 

nacional), Martim Longo, Giões e Vaqueiros. (Ilustração4) 

  

 

São vários os vestígios arqueológicos presentes no território que comprovam a longa 

ocupação humana, tome-se como exemplo o Curral de Castelhana que remonta ao 

período do Neolítico, ou a barragem do Álamo de época Romana. Todavia, não existem 

indícios de que estes povos se tenham fixado no território, uma vez que apesar da 

estreita relação com o rio Guadiana, que permitia a circulação de mercadorias e 

contactos comerciais com os povos do Mediterrâneo através do Porto de Myrtilis 

(Mértola), a morfologia do terreno dificultava as ligações terrestres com os povoamentos 

Ilustração 4- Mapa de Localização do Concelho de Alcoutim (Bastos,1993 p. 4). 
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fixos no litoral. Após a ocupação cristã5 a problemática manteve-se, não só pelas 

características geomorfológicas da região, “ […] por ser terra sem desafogo cercada de 

serros […]” (Câmara Municipal de Alcoutim, 2010, p. 16), mas também pela proximidade 

às terras de Andaluzia-Castela “ onde a ameaça de investida era constante”, levando a 

que o próprio Rei D. Dinis concedesse privilégios aos moradores com o obejectivo atrair 

mais população6. (Câmara Municipal de Alcoutim, 2010, pp. 9-10; 16)   

Ainda hoje a desertificação é um dos maiores problemas que o município enfrenta, 

durante as últimas décadas a serra algarvia tem sido muito afectada pelo êxodo rural e 

contínuo abandono das actividades agropecuárias pelas gerações jovens que procuram 

melhores oportunidades e condições de vida nos grandes centros urbanos ou fora do 

país. Esta tendência evidenciou-se após o Boom turístico dos anos 50/60 baseado no 

binómio sol/praia e que originou grande disparidade entre o desenvolvimento do litoral 

e interior da região.  

Alcoutim foi, segundo dados do XV Recenseamento Geral da População de 2011, o 

município do algarve que registou a maior perda de população da última década, cerca 

de 1654 habitantes entre 1991 e 2011 (Tabela 1), sendo que desde a década de 60, a 

perda é de aproximadamente dois terços da população. (Instituto Nacional de 

Estatística, I.P, 2012) 

Tabela 1- Demografia do município de Alcoutim entre 1991-2011  

 1991 2001 2011 

ALCOUTIM 1258 1099 921 

GIÕES 450 307 256 

MARTIM LONGO 1586 1384 1030 

PEREIRO 407 287 213 

VAQUEIROS 870 693 497 

TOTAL 4571 3770 2917 

Fonte: ([ Adaptado a partir de: ] (Instituto Nacional de Estatística, I.P, 2012) 

Os efeitos deste fenómeno no território foram nefastos. Se por um lado, e ao contrário 

do que muitas vezes aconteceu na orla costeira, o património construído e a sua 

                                                
5 “[…] A ocupação cristã [ no município de Alcoutim ] terá ocorrido após a conquista de Mértola 
em 1238 e a tomada de Ayamonte em 1239.[…]” (Gradim, 2006, p. 21) 
6 A estratégia do rei D.Dinis para povoar e defender o território do concelho de Alcoutim passava 
pela dispensa do fossado “[…]aos homens que aí morassem continuamente, os quais ficavam 
portanto apenas incumbidos de defender a própria Vila e termo” e também pela “ isenção de 
tributos aos que tinham cavalos e armas[…]”. (Câmara Municipal de Alcoutim, 2010, p. 16) 
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paisagem foram mantidos, por outro, o êxodo e os fracos recursos económicos da 

população resultaram no abandono das habitações que hoje nada mais são do que um 

conjunto de ruínas dispersas e esquecidas no tempo. 

 

 

Ilustração 5 – Habitações no Monte da Silveira, município de Alcoutim (Ilustrações nossas, 2016) 

O monte da Silveira perto do Pereiro é o exemplo perfeito do estado de abandono destas 

habitações. Este monte está completamente abandonado à várias décadas. 



O Município de Alcoutim no Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal: Passado e Presente  

 

 
Janina Carolin Salema Krupp  37 
  

 
 

2.1.1. A PAISAGEM 

A serra,“[…]forma uma imponente barreira natural que o separa [algarve] dos 

peneplanos do Alentejo e o defende dos ventos dos quadrantes Norte e Noroeste[…]” 

(Ordem dos Arquitectos, 2004, p. 243). É graciosa no seu movimento, e a vastidão dos 

seus montes, a singeleza da sua fauna e da sua flora formam uma paisagem peculiar 

que é por isso há muito alvo de admiração. Raúl Proença descreve a serra do Caldeirão 

na sua obra “Guia de Portugal: Estremadura, Alentejo, Algarve“ da seguinte maneira: 

 “ […] De tal maneira se abusou da expressão «mar de montanhas» que ela perdeu a 

força para exprimir esta maravilha. É realmente um mar de montanhas que vemos – mas 

um mar de ondas todas iguais, equidistantes e redondas, e tão macias que se diriam 

feitas de veludo. Há grandeza e ao mesmo tempo suavidade, qualquer coisa de caricioso 

e de brando nessa extensão enorme que nos arrebata e nos subjuga, e nessas colinas 

onde não cresce uma só árvore e em que, apesar disso, o olhar repousa com uma 

sensação de doçura inexprimível. Dir-se-ia a própria larga respiração da terra, arfando 

em palpitações regulares e desenhando curvas rítmicas. […] ” (Proença, 1991, p. 215)

 

 

Segundo o autor Miguel Reimão Costa, não é a altitude que caracteriza este território 

como sendo montanhoso, mas sim a orografia da repetição, “[…] em que as elevações, 

frequentemente de vertentes abruptas, se apertam umas contra as outras nas vastas 

superfícies serranas[…]”. (Costa, 2014, p. 7)  

Ilustração 6 - Montes na margem da Ribeira da Foupana (Associação Odiana, 2004, p. 84) 
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A zona Sul e Este da área de estudo, junto ao vale do Guadiana, é onde melhor se 

observa esta condição geologica no município, as colinas bem pronunciadas e vales 

cavados criam“ […] situações de desnivel em que curtas áreas chegam a ultrapassar a 

centena de metros[…]”. (Almeida & Belo, 2008)  

 

 

Ainda assim, esta morfologia não é a única que caracteriza este território. Como 

podemos observar na ilustração 7, as freguesias de Martim Longo, Pereiro e Giões 

configuram a norte, uma alteração na morfologia do terreno. Situam-se numa zona de 

planalto em que as paisagens se assemelham ás planicies alentejanas, muito diferentes 

do palpitar das terras tipicamente serranas. As terras que progressivamente se tornam 

planas, constituem a transição entre a peneplanice do baixo alentejo e a serra algarvia, 

sendo que o seu manto vegetal “[…] varia entre manchas de montado de sobro e de 

eucaliptal na zona com carácter mais serrano, e sistemas arvenses de sequeiro nas 

zonas mais planas.[…]”. (Almeida & Belo, 2008, p. 206) 

 

Ilustração 7 - Carta topográfica do concelho de Alcoutim. ([ adaptado a partir de:] Portugal. Direção 
Regional do Território et al ) 
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Podemos por isso considerar a existência de três sub-unidades territoriais, ainda assim 

interdepêndentes, dentro do próprio município: o planato, de “[…] vastas e planas 

extensões, frequentemente comparadas à paisagem da peneplanície alentejana.[…]”; 

os montes de vertentes abruptas ao longo do curso das ribeiras (Costa, 2014, p. 43) ; e 

por fim a faixa ao longo do rio Guadiana e as suas afluentes.(Ilustração 8)  

A paisagem alternada por vales e cumes atinge uma altitude média que ronda entre os 

150m e os 300m, e os montes ganham maior expressão à medida que se avança de 

Norte para Sul. (Gradim, 2006, p. 20)  

Ilustração 8 - Contrastes gerais dos declives. (Cavaco, 1976, p. 24) 
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Ilustração 9 - A - faixa junto ao Guadiana vista do sul da vila de Alcoutim; B- Vista sul do município a 

norte da vila de Alcoutim; C - Vista do planalto entre Pereiro e Giões (Ilustrações nossas, 2016) 

“[…] Os constrastes sucedem-se a espaços curtos, e a serra apresenta todas as 

diferentes faces: ao mato do abandono sucede-se um campo recém-lavrado, logo abaixo 

uma horta, e de novo, terras de mato. Nenhuma destas configurações da paisagem pode 

ser tomada como dominante e representativa.[…]” (Bastos, 1993, p. 33) 

As terras áridas e despidas, e os montes retalhados e cabeços aplanados que dão lugar 

ás aldeias e lugarejos são reflexo do isolamento e abandono que nas últimas décadas 

paira sob o interior da serra em geral, mas sobretudo no município de Alcoutim. 

  

 

Ilustração 10- Paisagem junto ao monte de Tacões (Ilustração nossa, 2016) 

A B 

C 
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 “ […] O discurso dominante sobre o estado da Serra Algarvia tem algo de evocação 

bíblica: a um tempo de paraíso perdido, em que tudo estava no equilíbrio original, 

seguiu-se um abuso e logo veio o despojamento […] “. (Bastos, 1993, p. 21) 

 

No entanto, é notório o esforço de reflorestação no nordeste algarvio. Nos municípios 

de Alcoutim e Castro Marim foram plantados doze mil hectares de pinheiro manso desde 

a segunda metade do século passado. (Dias, 2003) 

 

Ilustração 12 – Terrenos plantados com pinheiro manso a caminho da Corte Tebelião (Ilustração nossa, 

2016) 

Ilustração 11- Traviscosa (Alcoutim) (Costa, 2014, p. 54) 
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2.1.2. O SISTEMA NATURAL 

O município de Alcoutim tem cerca de 577 km2, e insere-se como vimos anteriormente 

na sub-região do Alto Algarve7 (Ilustração 13), um território de xistos argilosos, 

grauvaques8 e terras achadas, onde predominam os pequenos arbustos como a esteva, 

e algumas árvores que pontualmente aparecem na paisagem, como o sobreiro, o 

loendro e também a azinheira, que em conjunto com as árvores de pomar retomam a 

mancha arbórea na aproximação do rio guadiana (Costa, Casas e montes da serra entre 

as estremas do alentejo e do Algarve, 2014, p. 36). 

 

Ilustração 13 - Sub-regiões algarvias: Adaptado a partir de: (Ordem dos Arquitectos, 2004, p. 247)) 

“[…] Geologicamente, o território de Alcoutim e do seu termo insere-se num alinhamento 

de pequenas estruturas mineralizadas de Cu de tipo filoniano, com direcção NW-SE, que 

abrangem sobretudo os espaços limítrofes de Martim Longo e Vaqueiros a Sul, 

ocorrendo igualmente a Norte na área de Alcoutim, onde se encontram associadas a 

minérios como o manganês, o antimónio e o bário.[…]” (Gradim, 2006, p. 20) 

As formações geológicas que constituem o algarve podem dividir-se em dois grupos: as 

formações sedimentares e as rochas eruptivas. O território do município encontra-se no 

grupo das formações sedimentares, em terrenos de era primária, e é maioritariamente 

                                                
7 O Algarve divide-se em três sub-regiões de acordo com as suas características geológicas. O 
Alto Algarve corresponde à faixa horizontal das serras do Caldeirão e Monchique caracterizada 
por uma paisagem de xisto; O Algarve Calcário ou Barrocal corresponde a “ uma faixa de duas 
a três léguas de pedra calcária, alguma siliciosa, e terra forte, negra e barrenta, com elevação 
para a serra”; E por fim o Baixo Algarve, que abrange toda a orla costeira. (Ordem dos 
Arquitectos, 2004, p. 244) 
8  Rocha sedimentar pertencente ao Carbónico médio. (Gouvêa, 1938, p. 29) 
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constituído pelo carbónico inferior, de xistos cinzentos-escuros e camadas de calcários 

castanhos, mas integra também uma área de carbónico médio, onde predominam os 

xistos e grauvaques e um pequeno triângulo de devónico superior próximo de Alcoutim, 

caracterizado por piçarras avermelhadas e acetinadas. (Gouvêa, 1938, pp. 27-28) 

 

Ilustração 14 - Esboço geológico do sul de Portugal. (Gouvêa, 1938, p. 44) 

Os terrenos dificultam a introdução de raízes devido aos xistos foliáceos, e por isso o 

manto vegetal não é abundante. (Nunes, 2007, p. 373) Todavia, as terras áridas e 

frágeis que desde meados do século XX caracterizam a zona oriental da serra do 

caldeirão, foram em tempos e de acordo com vários autores, vastos montes e planícies 

cobertas de vegetação.  

“[…] A campanha do Trigo, nos anos trinta, pauperizou os terrenos, esgotando as 

reservas minerais e orgânicas. A montanha de xisto ficou no osso, completamente 

degradada […]”. (Nunes & Varzeano, 1985, p. 71) 

Como refere Cristina Bastos, foram as grandes arroteias promovidas pela campanha do 

trigo9 da primeira metade do século passado que quebraram o equilíbrio ecológico do 

território, uma vez que os vários incentivos por parte do Estado Novo à cultura 

cerealífera, que passavam também pela atribuição de subsídios para a compra de 

fertilizantes e prémios aos melhores agricultores, levaram à exaustão dos solos e 

desflorestação do território. (Bastos, 1993, p. 24) 

                                                
9 A campanha do trigo, levada a cabo pelo Estado Português entre 1928 e 1938, baseava-se 
num sistema de incentivos destinados aos agricultores para a cultivação de trigo, com o objectivo 
de aumentar a capacidade de produção cerealífera e assim satisfazer as necessidades de 
consumo nacionais. (Bastos, 1993, pp. 21,22)(Pais et al. 1976) 
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A área em estudo é considerada a mais quente da região, com uma evapotranspiração 

potencial que corresponde a 928 mm, a mais elevada no país, e o défice hídrico é 

também um dos maiores em Portugal. (Nunes, 2007, p. 27) 

A pobreza do solo e o clima mediterrâneo de verões quentes e secos, com 3.000 horas 

de exposição solar por ano e com índices de pluviosidade que registam anualmente no 

território menos de 600 mm por metro quadrado (Nunes, A freguesia do Pereiro ( do 

concelho de Alcoutim ) - Do passado ao presente, 2007, p. 27), fazem com que a rede 

hidrográfica do Guadiana, que no município compreende também o curso das suas 

ribeiras afluentes, Vascão, Foupana e Odeleite (Ilustração 15) e uma série de 

barrancos10, desempenhe um papel fundamental na vida dos habitantes do município. 

 

Ilustração 15 - Sistema hidrográfico no município de Alcoutim: A- Rio Guadiana; B-Ribeira do Vascão; 

C-Ribeira da Foupana; D-Ribeira de Odeleite. ([adaptado a partir de: ](Costa, 2014, p. 38)) 

“[…] As ribeiras mais importantes drenam sobretudo formações do devónico e do 

carbónico, […] a constituição do solo e a sua impermeabilidade alimentam um sistema 

fluvial difuso, de regime irregular, que desgasta fortemente as rochas.[…]” (Gouvêa, 

1938, p. 140)  

Como podemos observar na ilustração 16, Mariano feio analisa as condições 

geomorfológicas na região na sua obra “A evolução do relevo do baixo Alentejo e 

Algarve”, identificando no território de Alcoutim vários vales de fractura e um dos dois 

troços de rios orientados em conjunto do algarve. Estas falhas que constituem os vales 

de fractura são muito importantes na orografia algarvia, uma vez que as fracturas 

                                                
10 “ […] Barranco é um regionalismo que se emprega no Alentejo e no Algarve, significando 
ribeiro, curso de água que seca no Verão. […] “. Os principais barrancos do município são o de 
Alcoutenejo e o dos Ladrões (Nunes, 2007, p. 36) 
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dispõem-se regra geral, em grupos paralelos, e as zonas de esmagamento ao longo das 

mesmas permite uma erosão mais rápida, potenciando a instalação dos cursos de água, 

que por sua vez captam cursos vizinhos tornando-se “colectores principais”. (Feio, 1952, 

p. 24) 

 

Ilustração 16 - Vales de fractura: 1 - escarpas de falha; 2 - vales de fractura (alinhamentos certos e 

prováveis); 3 - troços de rios orientados em conjunto. (quadrado laranja) (Feio, 1952, p. Mapa III) 

A importância desta rede hidrográfica reflecte-se na organização e distribuição dos 

povoamentos bem como nas suas actividades diárias, “[…] ainda que essa importância 

possa não se traduzir necessariamente na proximidade física do aglomerado[…]”, não 

só pelo papel fundamental que o Guadiana desempenhou enquanto via de circulação 

até meados do século passado, mas sobretudo pelas características dos terrenos, que 

junto às margens são mais férteis e aptos para a exploração agrícola (Costa, Casas e 

montes da serra entre as estremas do alentejo e do Algarve, 2014, p. 37), sendo por 

isso frequente ver estes terrenos ocupados por grandes pomares de sequeiro ou hortas. 

(como é possível observar na estrutura predial do Álamo, ilustração 17, onde a margem 

se subdivide em inúmeras hortas estreitas.) 

 

Ilustração 17 - Estrutura predial do Monte do Álamo, junto ao guadiana, Alcoutim (Costa, 2014, p. 68) 
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2.1.3. DELIMITAÇÃO DO MUNICÍPIO E LIMITES LEGAIS 

Como já foi referido anteriormente, o município de Alcoutim possui de momento quatro 

freguesias (Alcoutim – Pereiro, Martim Longo, Giões e Vaqueiros), e abrange uma área 

de 57.657 hectares, com grande parte do seu território desocupado. 

Apesar de se situar muito próximo do Vale do Guadiana, o município não se encontra 

abrangido na Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP). Ainda assim, existem outras 

estruturas públicas nacionais, que tutelam o território do município, como a Reserva 

Ecológica Nacional (REN), o Plano Director Municipal (PDM) e a Estrutura Regional de 

Protecção e Valorização Ambiental (ERPVA).  

A nível Europeu, algumas zonas do território estão ainda tuteladas pela Rede Natura 

2000. 

A Reserva Ecológica Nacional, assim como as outras estruturas, têm como objectivo 

proteger os “[…]recursos naturais água e solo e salvaguardar sistemas e processos 

biofísicos associados ao litoral e ao ciclo hidrológico terrestre por assegurarem bens e 

serviços ambientais indispensáveis ao desenvolvimento das atividades humanas[…]” 

(Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, 2016) 

 

Ilustração 18- Mapa da REN no município de Alcoutim. ([ adaptado a partir de: ] (Comissão de Coordenação 

e Desenvolvimento Regional do Algarve, 2016) 
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Ilustração 19 - Mapa da Estrutura Regional de Protecção e Valorização Ambiental, Rede Natura 2000. 

([Adaptado a partir de:  ](Comissão de Coordenação e Desenvolvimedo Regional do Algarve, 2016) 

Segundo o relatório da PROT-Algarve (Plano Regional de Ordenamento do Território) 

de Julho de 2006, sobre a caracterização e diagnóstico das florestas Algarvias, o 

município de Alcoutim foi o que mais beneficiou dos programas de florestação para a 

arborização, reflorestação do território com quase 20.000 hectares plantados entre 1965 

e 2001. (Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 

Regional, 2006) 

 

Ilustração 20 - Gráfico dos municípios entre 1965-2001: relação Arborização/benefício. ([Adaptado a partir 

de: ] (Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, 2006, p. 34) 
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No caso de Alcoutim, as árvores plantadas foram pinheiros mansos e sobreiros, mas 

além desta medida foram também criadas infraestruturas florestais como caminhos que 

integram roteiros pedestres. No entanto, como se pode constatar através da imagem 

anterior, a relação entre a arborização e o seu benefício é francamente baixa. Isto deve-

se a diversos factores, mas em especial à ameaça da erosão e sobretudo à 

desertificação, uma vez que o município de Alcoutim apresenta uma percentagem de 

susceptibilidade superior a 90%. (Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e 

do Desenvolvimento Regional, 2006) 

“ […] Este fenómeno está a acelerar e é para esta geração. Esta geração vai perceber 

o que é ter um deserto em Portugal […]" (Freitas, 2016) 

Ainda assim, o Programa de Acção Nacional de Combate à Desertificação (PANCD) 

têm vido a reunir esforços na elaboração de metas e criação de planos que combatam 

esta problemática nas áreas susceptíveis à desertificação.  

O PANCD11 tem como propósito a conservação do solo e da água, a recuperação de 

áreas degradas, a fixação de população nas regiões mais despovoadas e a 

sensibilização para a problemática, através de uma série de medidas que passam por 

exemplo pela gestão dos recursos hídricos que assegure a proteção do ambiente e a 

conservação dos recursos naturais, ou a organização dos agentes de desenvolvimento 

económico e social com via a uma “[…] participação activa da vida da população nas 

decisões que lhes respeitam e na valorização e qualificação do território. […]” (Instituto 

da Conservação da Natureza e das Florestas, 2016) 

  

                                                
11 Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação. 
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3. ALCOUTIM NO INQUÉRITO À ARQUITECTURA POPULAR EM PORTUGAL 

 

O Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal, levado a cabo entre 1955 e 1960 por 

um conjunto de jovens arquitectos portugueses, sob orientação de Francisco Keil do 

Amaral e que resultou na edição de uma obra bibliográfica em 1961, com três reedições 

(1980, 1988 e mais recentemente em 2004), teve por objecto, o estudo e levantamento 

da Arquitectura popular de Portugal continental. 

O espólio resultante desta investigação consiste em milhares de registos fotográficos, 

textos e desenhos realizados pelos arquitectos, e estão de momento a ser digitalizados 

e publicados online, sendo que grande parte já se encontra disponível na página 

OAPIX.12 

O Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal divide-se em seis zonas distintas, e o 

município de Alcoutim insere-se na zona seis que ficou ao cargo dos Arquitectos Artur 

Pires Martins, Celestino de Castro e Fernando Torres e corresponde à área do Algarve, 

Baixo Alentejo e Alentejo litoral. 

No total, relativamente ao território de Alcoutim, encontram-se disponíveis para consulta 

online 44 registos fotográficos, 14 dos quais patentes nas obras publicadas e que 

correspondem na sua maioria à vista exterior de habitações privadas bem como alguns 

elementos públicos como pavimentos ou o cais de Alcoutim e também uma imagem 

referente à fachada principal da igreja da Nossa Senhora da Oliveira na aldeia de Giões. 

(Ilustração 17) 

Apesar da pouca profundidade com que foi analisado o nordeste algarvio, os arquitectos 

descreveram esta área geográfica como sendo ”pobre e rudimentar”. Isto reflecte-se na 

arquitectura através da pureza das formas e superfícies em que a característica principal 

é a simplicidade. (Ordem dos Arquitectos, 2004, p. 312) 

                                                
12 Site da internet criado em 2011 pela Ordem dos Arquitectos Portugueses com o intuito de 
facilitar a consulta de parte do espólio referente ao Inquérito da Arquitectura Popular em Portugal. 
Actualmente encontram-se digitalizados e publicados cerca de 2000 registos fotográficos. 
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Ilustração 21 - Mapa dos montes retratados no I.A.P.P ([Adaptado a partir de: ] (Microsoft, 2016) 

3.1. A RELAÇÃO DO HOMEM COM O TERRITÓRIO 

 

Assim como hoje, a ocupação humana no território à data do inquérito era escassa, 

ainda que em 1950 se tenham registado valores máximos populacionais em Alcoutim 

(Direcção Regional de Agricultura do Algarve, 1990, p. 2), o município é o menos 

povoado de Portugal com apenas cinco pessoas por quilómetro quadrado, e as fracas 

comunicações terrestres e a orografia acidentada foram provavelmente os principais 

factores contribuintes para o isolamento das povoações.  

Mas apesar de fraca, a ocupação foi sempre continua, e é neste sentido importante 

referir que foi a extração de minério, nos séculos seguintes à reconquista cristã, que 

originou o modelo organizativo dos assentamentos em núcleos de pequenas 

comunidades, tão característicos da serra algarvia. Os povoados situavam-se nos 

cumes dos montes, de onde podiam controlar os caminhos para os portos do Guadiana, 

principal via de transporte de mercadorias. (Costa, 2014, p. 46) 
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Estas terras, ricas em cobre e antimónio,13 foram intensamente exploradas nos últimos 

séculos, e a Mina de S. Domingos, que chegou a ser considerada a mais rica do país e 

empregava muitos homens da região, funcionou até 1964. (Nunes & Varzeano, 1985, 

pp. 77-79) Mas,: 

“ […] Se a constituição geológica do solo orienta e define o destino do homem no lugar, 

comummente o clima desse lugar determinará a sua vida, amoldando a sua existência 

física e psíquica e definindo a sua actividade, o seu comportamento, o seu agregado 

familiar, a sua habitação, o povoado e a região […] ” (Ordem dos Arquitectos, 2004, p. 

279) 

 

O clima define de facto e como enunciado no capítulo anterior, a relação do homem com 

o território, e neste caso a sua relação com a agricultura, a pastorícia e a cerealicultura, 

motores da economia local. (Ilustração 22)  

 

As culturas cerealíferas de trigo, centeio e sevada foram provavelmente os recursos 

com maior importância até ao fim do Antigo Regime. Em 1971, o município de Alcoutim 

foi o terceiro município a produzir mais trigo em todo o algarve com 3.750 toneladas. 

(Nunes & Varzeano, 1985, p. 71) 

Os lavradores e os seareiros eram os maiores proprietários de terra, e regra geral, eram 

os lavradores que exploravam as propriedades de maior dimensão, enquanto os 

                                                
13 Elemento químico semimetálico. 

Ilustração 22- Mapa da economia agrícola da zona 6. (Ordem dos Arquitectos, 2004, p. 245) 
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seareiros exploravam os terrenos de menor dimensão. Estas condições alteraram-se ao 

longo do tempo uma vez que a pobreza dos solos limitava a produção, obrigando muitos 

a “[…] arrendar terras à ração ou complementar os seus rendimentos com campanhas 

de trabalho no Alentejo ou no Algarve [ faixa litoral ] […]. A relação do serrenho com a 

terra está portanto mais ligada à capacidade de produção do que à superfície total […]” 

(Costa, 2014, p. 59) 

Nas propriedades de maior dimensão, os rebanhos de cabras e ovelhas pastavam nos 

campos abertos da agricultura dos afolhamentos, dos restolhos e dos pousios, e em 

torno dos montes, junto às margens e na aproximação dos povoados, intensificava-se 

o parcelamento das terras, feito por muros de xisto solto (ou canas junto ás margens), 

que delimitavam espaços de dimensões reduzidas para a agricultura, ou para guardar 

o gado. (Costa, 2014, p. 58) 

 

Ilustração 23- muros de xisto junto ao monte de Alcaria Alta (Ilustração nossa, 2016) 

A localização destes aglomerados não era arbitrária. Os assentamentos privilegiaram 

sempre os terrenos junto às linhas de água por serem mais férteis, ou montes 

resguardados dos ventos predominantes. (Ribeiro et al., 2008, p. 64) 

A relação entre os montes cultivados ou lavrados e os montes habitados é importante 

na medida em que o modelo de povoação do território se baseia no monte enquanto 



O Município de Alcoutim no Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal: Passado e Presente  

 

 
Janina Carolin Salema Krupp  53 
  

 
 

uma pequena área de recursos, formando uma importante estrutura social através da 

proximidade de vários montes, “[…] polarizada em redor de uma aldeia […] onde se 

concentra um numero elementar de funções centrais.[…]”. (Costa, 2014, pp. 27-29) 

“[…] Ainda que muitos dos montes da Serra correspondam,[…] a montes de proprietários 

de pequenas explorações, a grande propriedade não está ausente deste território.[…] 

Em todas as […] subunidades territoriais se encontram montes de lavrador associados 

à grande propriedade. Estas explorações descendem, na maior parte dos casos, das 

herdades que, durante o Antigo Regime, se encontravam emprazados, ocupando vastas 

extensões da superfície serrana. […]” (Ribeiro et al., 2008, p. 28) 

Ainda no domínio da relação do Homem com o território, considera-se importante referir 

os quatro tipos de propriedade rural, associada à actividade agrícola, identificados pelo 

autor António Ascensão Nunes: 

 a herdade (a propriedade com maiores dimensões, hoje praticamente 

desaparecida); 

  o ferragal (propriedade de dimensões reduzidas junto ás povoações);  

 os cercados ou cercas (propriedade de pequenas dimensões, cercada 

por muros de xisto de pedra solta) (Ilustração 23), e por fim,  

 as courelas (propriedades abertas e de dimensões consideráveis). 

(Nunes & Varzeano, 1985, p. 74) 

 

3.2. AS PRINCIPAIS TIPOLOGIAS IDENTIFICADAS 

 

A habitação no município de Alcoutim consiste, um pouco como por toda a serra 

algarvia, numa arquitectura simples, de formas e superfícies puras. (Ordem dos 

Arquitectos, 2004, p. 213) Como diria Raul Lino, económica, no sentido em que todos 

os espaços e materiais são aproveitados e não há desperdício. (Lino, 1992, p. 12).  

Regra geral as habitações eram construídas através da adição de diferentes corpos de 

planta retangular, não definida, que muitas vezes se adaptavam aos declives do terreno, 

criando “[…] volumes e recantos muito agradáveis […]”. (Ordem dos Arquitectos, 2004, 

p. 331) 

“[…] A construção destes conjuntos, alguns dos quais de grande dimensão, resulta da 

sobreposição de diferentes ciclos relativos a processos de crescimento, partilha e  
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reconversão funcional, viável por ações consecutivas de abertura, encerramento e 

reabertura de vãos.[…]” (Associação Odiana, 2004, p. 13)14 

A imagem seguinte exemplifica o resultado da ampliação da parte posterior de uma 

habitação com um volume independente de uma água só, a que posteriormente é 

adicionado um outro, simétrico. Aqui é possível visualizar o cunhal executado na 

primeira edificação, sensivelmente a meio da fachada lateral.  

 

Ilustração 24 - fachada lateral de uma habitação que sofreu ampliação na parte posterior. Silveira, Alcoutim 

(Ilustração nossa, 2016) 

“[…] Mantendo-se inalterada a fachada e a ordem perene, […] a casa inicial vai 

crescendo para os lados, para trás (encetando então uma nova água) […] “ (Associação 

Odiana, 2004, p. 129) 

O autor Miguel Reimão Costa desenvolve o estudo desta organização evolutiva na sua 

obra Casas e Montes da Serra entre as Estremas do Alentejo e do Algarve, onde realça 

a autonomia de cada um destes volumes a que designa de células do conjunto 

                                                
14 “ […] A minha casa é esta, da frente, mas é só metade, a outra parte de trás é de um primo 
meu…era do meu avô. Esta era do meu avô também. […]” Manuel Cavaco Silvestre sobre as 
casas no monte da Silveira (Associação Odiana, 2004, p. 83) 
“[…] quando duas pessoas herdavam uma casa, era dividida pelos paus do telhado, pois não se 
prescindia dessa parte, acontecendo por vezes as famílias terem aqui parte de uma casa com 
duas divisões e acolá outra em situação semelhante […]” (Nunes, 2007, p. 64) 
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habitacional, que deriva da condição relacional ou configuracional do espaço público e 

privado. (Costa, 2014, p. 79)  

 

Ilustração 25 - As células individuais e a sua evolução. ([Adaptado a partir de: ] (Associação Odiana, 2004, 

pp. 26-27) 

 

“[…] Havia muitas casas com a casa por fora e com o soleiro lá dentro, e dormiam nas 

duas casas, havia cinco, seis filhos. […] E quando tinham gado, que tinham por exemplo 

bestas…tinham palheiros e iam dormir os moços para o palheiro e as moças ficavam em 

casa. […]” (Associação Odiana, 2004, p. 23) 

 

Estes corpos edificados nem sempre se encontravam próximos, sendo comuns casos 

onde a habitação de um só proprietário se dispersasse em várias edificações, mais ou 

menos distantes. (Costa, 2014, p. 77)  

Vejamos como exemplo o monte da Silveira, na freguesia do Pereiro no planalto de 

Pereiro, representado na Ilustração 26, onde cada cor é atribuída a um grupo de 
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volumes autónomos que formam o conjunto habitacional de um só proprietário, e onde 

é possível observar a estrutura relacional destes assentamentos. 

 

Ilustração 26 - Planta do monte da Silveira da segunda metade do século XX. Escala 1.600 ([adaptado a 

partir de: ] (Associação Odiana, 2004, p. 80) e (Costa, 2014, p. 209) 

“[…] Os conjuntos habitacionais e seus prolongamentos vão desde a organização mais 

singela e reduzida – duas divisões, cozinha e pequena arrecadação – a montes e quintas 

já bastante desenvolvidos, nos quais à habitação se juntam, formando um todo 

devidamente organizado, os estábulos para o gado bovino e cavalar, as pocilgas, os 

galinheiros…[…] “ (Ordem dos Arquitectos, 2004, p. 314) 

Cada um destes volumes tinha uma nominação específica, quase sempre associada a 

uma função própria como a casa de fogo e a casa de despejo, ou até mesmo à relação 

entre espaço público e privado, como a casa de fora e a casa de dentro. (Ilustração 26 

e tabela 2) 
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Dentro do contexto das diferentes células edificadas que constituem o conjunto 

habitacional, identificamos as seguintes como sendo as fundamentais: 

Tabela 2 - Unidades do conjunto habitacional e sua denominação 

Casa de Fora 

Esta é a célula principal do conjunto 

habitacional, por onde é feita a entrada; é um 

espaço diurno e social onde se recebiam as 

visitas. 

Casa de Fogo 

A casa de Fogo representa uma tipologia única 

na arquitectura algarvia, uma vez que 

constituía um espaço autónomo, ao contrário 

do que acontecia muitas vezes nas regiões 

contiguas do Alentejo e Andaluzia; Esta célula 

podia por vezes aparecer dissociada do 

conjunto principal.15 

Casa de Dentro 

As casas de dentro começaram por ser 

unidades destinadas a vários usos como a 

arrecadar por exemplo. No entanto e com o 

passar do tempo, este termo passou a 

designar exclusivamente os espaços de 

dormida.  

Ramada ou Cabana 

Espaço fundamental na arquitectura serrana 

que no fundo era o estábulo de equídeos e 

bovinos; para as famílias mais pobres a 

ramada podia constituir também um espaço 

para dormir. 

Palheiro 
Espaço autónomo contiguo à ramada, utilizado 

para o armazenamento da palha 

 

Fonte: ( [adaptado a partir de: ] (Costa, 2014, pp. 79-93) 

 

A estas poderiam ou não ser agregadas outras unidades secundárias, relacionadas com 

as actividades domésticas, como os currais, as fornalhas, os poços e os galinheiros, ou 

poderiam também (caso que se verifica com frequência), sofrer alterações relativas ao 

uso, a casa de fora, poderia tornar-se na casa de dentro, ou a casa de dentro na casa 

de fogo etc.. 

Apesar de no I.A.P.P não ter sido aprofundado o estudo da habitação nesta zona, os 

arquitectos atribuíram ao município de Alcoutim duas tipologias principais, como se pode 

observar nas Ilustrações 27 e 28. Na sua maioria são habitações de um só piso, contudo, 

nas aldeias do município como Alcoutim, Giões ou Pereiro nas habitações pode, ainda 

que raramente, existir a adição de um sobrado. 

                                                
15 Ver ilustração na 20 o exemplo da casa de fogo contígua e independente do conjunto 
habitacional principal (cor verde e azul) 



O Município de Alcoutim no Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal: Passado e Presente  

 

 
Janina Carolin Salema Krupp  58 
  

 
 

 

Ilustração 27- Mapa tipológico do Algarve (Ordem dos Arquitectos, 2004, p. 346) 

  
  

Ilustração 28 - Habitação junto ao Vale do Guadiana (direita) Habitação do Baixo Algarve (esquerda); 

(Ordem dos Arquitectos, 2004, p. 347)  

A habitação junto ao Vale do Guadiana é a mais humilde de todas as tipologias 

identificadas no Algarve, geralmente dividida em quatro assoalhadas, com uma fornalha 

exterior adossada, alvenarias de xisto, ausência de chaminé, cobertura de uma só água 

e pavimentos em terra batida. (Ordem dos Arquitectos, 2004, p. 347) 
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Ilustração 29 - Habitação em Giões (Ordem dos Arquitectos, 2004, p. 330) 

Ilustração 30 - Casa no monte de Alcaria Alta (esquerda); Casa no monte de Barradas (direita) (Ordem 

dos Arquitectos, 2004, p. 333) 

 

A habitação no Baixo Algarve16 representa uma tipologia um pouco mais complexa. 

Apesar de manter algumas características como a planta regular, o modelo organizativo 

e distribuidor de espaço e os principais e a utilização das mesmas técnicas e materiais 

de construção, esta tipologia apresenta cobertura de uma ou duas águas e agrega 

espaços exteriores como o estábulo, pocilga e fornos exteriores independentes. (Ordem 

dos Arquitectos, 2004, p. 347) 

                                                
16 Apesar do município de Alcoutim se situar na subunidade geográfica do Alto Algarve, os 
arquitectos identificaram esta tipologia como habitação no baixo algarve, provavelmente porque 
no Barrocal (Baixo Algarve) esta tipologia é dominante. (Ilustração 25). 
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Ilustração 31 - Casa na corte serrano (esquerda); Casa no monte do Laborato (direita) (Ordem dos 

Arquitectos, 2004, pp. 283-355) 

A organização interior era simples. Na maior parte dos casos os compartimentos 

comunicam directamente com a sala, divisão principal da casa, e as paredes internas 

formam a estrutura de suporte da cobertura, cujo declive é orientado no sentido dos 

ventos chuvosos para evitar a infiltração de água. As aberturas para o exterior são muito 

poucas, em muitos casos a porta de entrada é o único vão para o espaço exterior. 

(Ordem dos Arquitectos, 2004, pp. 331-332). 

A casa de fora, a casa de dentro e a casa de fogo são as três unidades fundamentais 

da organização do espaço, às quais eram posteriormente adicionadas as dependências 

agropecuárias. (Costa, 2014, p. 79) A casa de fora, é como o próprio nome indica, o 

espaço que liga a habitação ao espaço público, isto é, o volume principal do conjunto 

habitacional. Era aqui que se recebiam as visitas que não eram próximas à família. Os 

quartos ou espaços privados da habitação situavam-se na casa de dentro, um volume 

contiguo à casa de fora, sem iluminação natural, e a cozinha ou casa de fogo, ao 

contrário do que muitas vezes acontece na região alentejana, é um espaço autónomo 

no interior da habitação, sem chaminé, obrigando o fumo a escoar pelas telhas. (Costa, 

2007, p. 308) 

As condições climáticas apresentam também aqui grande influência nas formas e 

processos de construção, que “[…] se, por um lado conhece e aproveita 

ostensivamente, durante os dias frios de Inverno, os benefícios do sol, não se esquece, 

por outro lado os calores do Verão […]” (Ordem dos Arquitectos, 2004, p. 332) 

Um exemplo disso é a fornalha exterior adossada à fachada, ou forno independente, 

elementos importantes na arquitectura serrana, uma vez que era neles que se cozinhava 

no verão, quando as temperaturas eram elevadas, evitando o sobreaquecimento do 

compartimento interior. Outro exemplo comum é a existência de um espaço rectangular 
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pavimentado, junto à entrada - uma sugestão de pátio algarvio – que funcionava como 

uma extensão da habitação, acompanhado quase sempre por uma parreira, usada para 

o “[…] doseamento conveniente da insolação […]” (Ordem dos Arquitectos, 2004, p. 

332/381) (Ilustração 32) 

 

 

  

Ilustração 32 - Casa na aldeia do Pereiro: Fachada principal (em cima); fachada lateral (esquerda); 

pormenor da fornalha exterior adossada (direita). (Ilustração cedida pela Ordem dos Arquitectos) 

A predominância da edificação de uma só água está associada ao processo de 

transformação, e agregação da arquitectura popular serrana. Se num primeiro momento 

a casa de trave, constituída por duas águas e pau de fileira, “[…] adquiriu uma dimensão 

fundacional em muitos aglomerados, uma vez que correspondeu frequentemente à 

forma das primeiras células dos conjuntos edificados mais antigos […]”, perde a sua 

importância, num segundo momento, devido ás “[…] limitações que esta solução 

apresentava ao nível do próprio processo de adjunção de novas células, já que, dentro 

da cultura construtiva da Serra, apenas se admitia a agregação longitudinal para estas 

edificações.[…]” (Costa, 2014, pp. 381-382) 

3.3. MATERIAIS E TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO 

“[…] Havendo na edificação das construções […] preocupações de ordem prática- 

instalações mais próprias para habitação, como para o trabalho, defesa e adaptação 

mais conveniente às condições de clima – ou, pelo menos, não existindo abertamente 

atitudes estéticas, observa-se que se atingem níveis plásticos muito elevados, usando 
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apenas como formulário um conhecimento exacto dos materiais e o uso de uma técnica 

simples e intuitiva.[…]” (Ordem dos Arquitectos, 2004, p. 349) 

 

A terra tudo dá ao serrenho, seja alimento, seja matéria prima para construir o (s) seu(s) 

abrigo(s).É por isso natural que a construção popular seja caracterizada pelo uso 

(quase) exclusivo dos materiais locais. (Oliveira & Galhano, 2003, p. 361) Trata-se de 

uma arquitectura “[…] intimamente ligada à natureza que constitui o seu berço e erguida 

[…]” (Ribeiro et al., 2008, p. 16) 

O xisto e o grauvaque, abundantes na região, eram as pedras mais utilizadas na nas 

habitações (construção de paredes e muros), e outras edificações relacionadas com a 

actividade agropecuária. Além deste material eram aplicados outros, como por exemplo 

o barro para a construção das telhas, pavimentos, e assentamento das alvenarias e 

ainda produtos de origem vegetal, como a cana utilizada na cobertura através de 

caniços, e a madeira do azinho, oliveira ou pinho para a estrutura de suporte da 

cobertura. (Ribeiro et al., 2008, p. 30) 

 

Ilustração 33- Mapa dos principais materiais utilizados na região. (Ordem dos Arquitectos, 2004, p. 294) 
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3.3.1. AS ALVENARIAS 

 

No domínio das alvenarias, as técnicas de construção baseiam-se em sistemas maciços 

ou sistemas ligeiros, fundamentalmente criados a partir da pedra. (Costa, 2014, p. 

223/224) Em casos excepcionais, encontram-se também na área de estudo alvenarias 

de taipa ou tijolo, principalmente atribuídas a sistemas ligeiros. 

Os sistemas maciços, alvenarias que constituíam elementos de suporte da cobertura, 

são atribuídos a tipologias de uma só água ou conjuntos formados por casas de trave, 

enquanto os sistemas ligeiros se manifestam na compartimentação dos espaços 

internos, ou seja, paredes não estruturais. (Costa, 2014, p. 223) 

3.3.1.1. ALVENARIAS DE XISTO 

 

A alvenaria em pedra é como referido anteriormente, dominante na região, e as suas 

estereotomias diferem consoante a pedra e as suas características, atingindo 

espessuras que variam dos 40 aos 70 cm. (Ribeiro et al., 2008, p. 31)  

A qualidade da pedra é definida pelas suas características químicas, estrutura dos 

vazios interiores e também pelas suas propriedades mecânicas. (Associação Odiana, 

2004, p. 135)  

O tipo de pedra utilizada na construção destas alvenarias é, contrariamente à percepção 

comum, bastante diversificada.  

No que diz respeito ao grau de dureza e resistência, os mestres pedreiros fazem a 

distinção entre pedra viva e pedra morta. A pedra viva apresenta uma coloração forte, 

com veios que ainda não se tornaram fissuras, ou seja, pedras mais robustas e 

resistentes, já a pedra morta, apresenta características opostas, significando que está 

fora da rocha-mãe à mais tempo. (Ribeiro et al., 2008, p. 39). Ainda assim, a todos os 

tipos de pedras, mais ou menos resistentes ou duradouras, é atribuído um papel 

fundamental na construção, seja ele de carácter construtivo, funcional ou até mesmo 

estético.  

Neste sentido, identificam-se três tipos de pedra dentro da família dos xistos, utilizados 

na arquitectura popular do território: 
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1 - O xisto Azul (ou pedra azul); 

Este tipo de pedra é assim denominado, pelos seus reflexos e tons azuis. Por ser 

considerada a mais resistente à erosão, e por consequente uma pedra muito duradoura, 

era utilizada principalmente nas paredes-mestras. Outra característica não menos 

importante é a superfície e textura da pedra, que por ser plana resulta em trabalhos 

esteticamente mais agradáveis.  

Ilustração 34 – Esquerda: pedra azul (Ribeiro et al., 2008, p. 39); Direita: pedra azul em alvenaria de pedra 

(Ilustração nossa, 2016) 

2 - A pedra parda; 

A pedra parda, apesar de menos resistente, é considerada de boa qualidade. Tem uma 

tonalidade castanha e era igualmente empregue na construção de paredes exteriores 

(ainda que com uma estética menos agradável), e calçadas. 

  

 

 
Ilustração 35- Esquerda: pedra parda (Ribeiro et al., 2008, p. 39); Direita: pedra parda em pavimento 
(fotografia nossa, 2016) 
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3 - A talisca de xisto 

A talisca de xisto é a pedra mais pobre do território uma vez que “[…] provém de 

afloramentos rochosos de formação muito lamelar[…]”. É uma pedra com níveis de 

resistência mecânica muito baixos, e por isso bastante quebradiça. A sua utilização na 

construção serve apenas para o enchimento dos paramentos das paredes. 

(Ribeiro et al., 2008, p. 39) 

As pedras provinham de pedreiras que na maior parte dos casos se situavam nas áreas 

contiguas à implantação das habitações17, e a implantação escolhida de acordo com as 

qualidades do sítio.  

“[…] A implantação da casa de trave, que correspondia quase sempre a uma linha de 

festo aplanado onde a rocha aflorava ou se encontrava muitas vezes à superfície, 

permitia muitas vezes iniciar a execução das paredes de pedra directamente sobre o 

maciço rochoso. […]” (Costa, 2014, p. 26) 

No entanto, é importante referir, que desde o início do século XX que a construção da 

habitação num local não é determinada pelas qualidades do sítio, mas sim pela 

disponibilidade de uma parcela livre. (Costa, 2014, p. 224) 

No fundo, a construção das alvenarias de pedra baseia-se em dois princípios 

fundamentais: o travamento horizontal e a estabilização vertical, e é com base nestes 

princípios que se reconhecem três sistemas principais: 

1 – Alvenaria de pedra aparelhada; 

É uma alvenaria muito cuidada, realizada com as melhores pedras, quer pela sua 

constituição, quer pela sua aparência. É um sistema húmido e a pedra é por isso assente 

em argamassa.18 

2 – Alvenaria de pedra ordinária; 

A alvenaria de pedra ordinária, à semelhança da alvenaria de pedra aparelhada, é um 

sistema húmido. No entanto como o próprio nome indica, a pedra não é tão nobre, nem 

na sua constituição e aparência, uma vez que é uma pedra irregular, nem no método da 

                                                
17  “[…] em a gente tendo pedra, abria-se ali uma pedreira, afundava-se para o fundo e 
arrancavam-se as pedras aí. A pedra aqui é mais rija. […] Eles carregavam a pedra nos carros 
de besta, não havia carros…as pedras vinham aí dos cerros num carro de parelha de bestas a 
puxar. […]” (Ribeiro & et al., 2008, p. 64) 
18 As argamassas utilizadas no assentamento das alvenarias derivavam maioritariamente do 
barro. Este tema será abordado mais à frente. 
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sua aplicação. Trata-se por isso de um sistema que requer um investimento menor de 

tempo e cuidado. 

3 – Alvenaria de pedra seca ou insossa. 

Esta alvenaria requer uma boa execução no travamento e encaixe das pedras, uma vez 

que não utiliza a argamassa para sua ligação. É um sistema menos coeso e 

consequentemente mais frágil, comum na construção de muros e cercas. 

(Associação Odiana, 2004, p. 135) 

  

Ilustração 36 - Esquerda: Alvenaria de pedra emparelhada (monte de tacões); Direita: Alvenaria de pedra 

ordinária (Alcaria Alta) (Ilustrações nossas, 2016) 

Para a correcta execução das alvenarias de pedra, do ponto de vista estrutural, existem, 

alguns aspectos que requerem maior atenção por serem elementos que, se mal 

executados comprometem a estabilidade da estrutura. Em primeiro lugar, os vãos, que 

por constituírem uma interrupção na parede, e suportarem a carga dos lintéis tornam-

se automaticamente zonas mais delicadas, sendo necessário cuidado redobrado no 

travamento das pedras, na execução das ombreiras, que “[…]funcionam como um fecho 

da alvenaria[…]”,e das vergas, que suportam as cargas das alvenarias. Os materiais 

que constituíam estes elementos podiam não ser necessariamente de pedra, apesar de 

este material ser o mais comum, a madeira também era empregue na realização de 

vergas e o barro (tijolos) na execução de ombreiras. (Ribeiro & et al., 2008, pp. 65-69) 

Em segundo lugar, os cunhais que na estrutura funcionam como pilares, sendo por isso 

importante executar o travamento correcto entre as pedras das duas paredes 

integrantes. Estas pedras, de maiores dimensões e qualidade, cruzam entre si ao longo 

da linha vertical do cunhal conferindo estabilidade à estrutura. (Ilustração 31 b) E por 

fim, a conclusão dos muros, que por se tratar do “terminis” da estrutura, é 
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automaticamente um ponto frágil. Para resolver este problema os muros eram capeados 

com recurso a diferentes técnicas e materiais que vão desde o capeamento à meia cana 

de aspecto arredondado, feito a partir de pequenas pedras, até ao capeamento com 

lajes, feito a partir lâminas de pedra. (Ribeiro et al., 2008, pp. 65-69) 

 

  

Ilustração 37 - Esquerda: vão de uma ruína em Alcaria Alta; Direita: cunhal de habitação no monte de 

Tacões (Ilustrações nossas, 2016) 

De facto, apesar de se tratar de uma arquitetura humilde que praticamente rejeita 

qualquer elemento meramente decorativo, é visível uma preocupação estética ainda 

que muito singela, relativamente às alvenarias exteriores que eram sempre executadas 

pelo mestre pedreiro mais experiente, deixando os aprendizes encarregues do lado 

interior das paredes, escondendo assim eventuais erros. 

3.3.1.2. PAREDES DE TAIPA, ABOBE E OUTRAS DIVISÓRIAS 

A alvenaria de taipa não é muito comum na região, sendo que a sua presença é 

integrada num quadro de coexistência com construções em pedra. (Costa, 2014, p. 231) 
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Segundo a obra Materiais, sistemas e técnicas de construção tradicional-Contributo 

para o estudo da arquitectura vernácula da região oriental da Serra do Caldeirão, a 

ausência expressiva deste tipo de parede está relacionada por um lado, com a questão 

da durabilidade e resistêcia, e por outro, com o fraco recurso a terra de qualdidade para 

este tipo de construção. (Ribeiro et al., 2008, pp. 70-71) 

De facto, a alvenaria de taipa exige uma execução mais cuidada, uma vez que a 

humidade do solo pode compromenter a estrutura através da perda de resistência 

mecânica. Para que tal não aconteca, a parede de taipa é assente sobre uma fundação 

de pedra elevada acima do terreno. (Ordem dos Arquitectos, 2004, p. 296) 

Esta técnica recorre ao uso de um molde paralelepipédico composto por dois taipais, e 

um pilão, ferramenta utilizada na compactação da taipa, composta geralmente por terra, 

argila, cal e pequenas pedras. (González, 2006, p. 106) 

“[…] Após o preenchimento e compactação da terra, os taipais eram imediatamente 

desmontados e remontados ao lado do troço já executado.[…] Só depois de concluida 

toda uma fiada horizontal se passava à superior […] Neste processo todas as juntas 

verticais dos tapais eram desencontradas, inclusive nos cunhais. […]” (Ribeiro et al., 

2008, p. 72) 

 

  
Ilustração 38 - Esquerda: parede interior; Direita: parede interior em taipa; Monte da Silveira (Ilustrações 

nossas, 2016) 

 

A utilização do adobe na construção, limita-se neste território, à construção de paredes 

divisórias não estruturais19 , à construção das abóbadas de forno e golas de vãos 

(Ribeiro et al., 2008, pp. 74-75) 

                                                
19 “[…] A execução das paredes em taipa é pouco frequente e confinada predominantemente à 
zona do litoral e, muito raramente, às zonas de transição para o concelho de Mértola.[…]” 
(Associação Odiana, 2004, p. 33) 
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“[…] A produção dos adobes era feita apenas com o recurso a terra, geralmente sem 

junção de palha. […]Os adobes eram depois secos ao sol, […] por um período de cerca 

de oito dias […] que se poderia estender até três semanas[…] A dimensão das formas 

poderia variar significativamente dentro de duas classes fundamentais, consoante os 

adobes fossem executados para paredes interiores (40x20x20 cm), ou na construção 

dos panos de chaminé ou dos fornos de pão (25x10x8 cm)” (Costa, 2014, p. 234) 

Dentro das paredes não estruturais, ou divisórias, outra expressiva técnica é a do 

taquique de caniço, que consiste na construção de uma estrutura moldada por paus e 

cana, preenchidas com pedaços de pedra e tijolo, e posteriormente rebocada. A 

colocação das canas ou paus poderia ser feita de diversas maneiras, desde o 

entrelaçamento de ripas de canas, até a sua colocação na vertical com um espaçamento 

entre si que varia dos 50 a 60 cm, ou também na construção de uma “[…] esteira de 

canas com secção inteira, entalada entre outras duas canas ou barrotes […]” (Ribeiro 

et al., 2008, p. 77) 

 

  

Ilustração 39 - Esquerda: cima: parede de adobe em Clarines (Associação Odiana, 2004, p. 32); baixo: 

parede de adobe na Corte da Seda; Direira: divisória de tabique de caniço em Tremelgo (Costa, 2014, p. 
233) 
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Ilustração 40 - Esquerda: cobertura em abóbada de um forno exterior em tacões (Ilustração nossa,2016); 

Direita: parede de adobe em Laborato. (Costa, 2014, p. 233) 

3.3.1.4. REVESTIMENTOS 

A arquitectura popular da serra algarvia era, até meados do século XX, caracterizada 

pela nudez das alvenarias, principalmente as de xisto, não sendo contudo invulgar o 

caiamento directo sobre a pedra, especialmente na fachada principal da casa, 

atribuindo-lhe um valor plástico interessante. (Ordem dos Arquitectos, 2004, p. 298) 

  

  

Ilustração 41 - Em cima: esquerda- rua na aldeia de Giões; direita- habitação em tacões; Em baixo: 

esquerda- habitação na aldeia do Pereiro; direita- habitação na aldeia de Giões. (Ordem dos Arquitectos, 
2004, pp. 273-330-331) 
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Com efeito, a generalização do uso da cal começa apenas nos finais da primeira metade 

do século passado, e resulta da influência da arquitectura do baixo algarve, 

especialmente do barrocal algarvio. (Costa, 2014, p. 245) 

O autor Manuel Viegas Guerreiro considera esta tendência particularmente 

desagradável, na sua obra “Uma excursão à serra do Algarve”: 

“[…] O homem da montanha, para tomar títulos de civilização, começa a caiar de branco, 

à semelhança do algarvio do barrocal, as rugosidades da sua habitação. É um exotismo 

condenável, imitação servil, impúdica e desconforme, que despersonifica e ofende a 

paisagem.[…]” (Guerreiro, 1991, p. 8) 

Já Raul Lino, vê na caiação “[…] uma certa palpitação de vida […]” : 

“[…] O caiado dá às superficies uma certa palpitação de vida, dá-lhes uma auréola de 

fresquidão na ardência do estio, suspende e alivia em cintilações a luz esmagadora do 

sol de Agosto, aumenta a transparência nas projecções de sombra…Depois com o 

tempo, nada perde do seu valor decorativo; quanto mais antiga a caiadura, mais 

interessante se torna o seu manchado de oxidação. […] A caiação está para as casas 

como o fresco tecido de linho para a mesa das refeições, serve a todos, é classico o seu 

emprego e nunca poderia ser substituido com vantagem pela seda mais fina. […]” (Lino, 

1992, p. 92) 

A aplicação da cal era regra geral, feita por mestres caleiros ou escaioladores, depois 

de um longo processo de transformação da rocha calcária para a rocha viva através da 

cozedura em fornos de cal. Existem essencialmente dois tipos de cal que diferem 

consoante as suas componetes minerais e a temperadura a que são cozidas: (Ribeiro 

et al., 2008, p. 45) 

 

Ilustração 42- Tipos de Cal de Construção (Coelho, Torgal, & Jalali, 2009, p. 17) 
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Estes dois tipos de cal têm as seguintes características: 

Tabela 3 - Tipos de cal e suas características 

 

 

Pureza 

Teor de 

carbonato de 

cálcio ou 

magnesio 

 

Percentagem 

de argila 

 

Temperatura 

de cozedura 

Cal aérea Muito pura Sup. a 95% 0 a 5% 900ºC 

Cal hidraulica Pouco pura Inf. A 95% 5 a 30% 1000ºC 

Fonte: ([Adaptado a partir de: ] (Ribeiro et al., 2008, pp. 45-46) 

 

Para ser utilizada na construção a pedra de cal viva pode ser moída directamente 

resultando na cal virgem, (Coelho, Torgal, & Jalali, 2009, p. 23), ou passar por um 

processo de hidratação do óxido de cálcio, feito através da “fervura” em água e da qual 

resultam produtos finais de cal com diferentes características para diferentes fins. 

(Ribeiro et al., 2008, p. 46) 

 

Ilustração 43 - Sequência do fabrico da cal (Coelho, Torgal, & Jalali, 2009, p. 23) 
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Os tipos de hidratação da cal são os seguintes: 

Tabela 4 - Tipos de hidratação da Cal 

 

 

Hidratação 

 

 

Espontânea 

Feita através do 
contacto directo com a 
humidade naturalmente 
presente na atmosfera 
envolvido em inertes 

Cal hidratada em pó 
muito fino já envolvido 

em inertes 

 

Imersão 

Feita através da 
imersão da pedra viva 
por um curto tempo, 

necessário apenas até 
o início da reação do 

óxido de cálcio 

 
 

Cal hidratada em pó 
fino 

 

Aspersão 

Colocação da pedra 
viva em estância de 
madeira e feita uma 

aspersão de pequenas 
quantidades de água 

sobre a pedra 

 

 

Cal hidratada em pó 

Fusão 
Imersão permanente 
da pedra viva num 

recipiente com água 

Cal aérea hidratada em 
pasta 

Adaptado a partir de: (Ribeiro et al., 2008, pp. 45-46) 

 “[…] A cal iam buscar a Santa Rita.[…] Iam buscaar nos burritos e traziam em pedra e 

cá é que a derretiam..derretiam em água e fazia-se em pó.[…] Traziam a pedra de Vila 

Real, que a pedra vinha em carros de besta até Vila Real e depois ali carregavam os 

barcos.[…] E os homens iam a empredar os fornos, […] depois quando tinham o forno 

empredado, faziam uma capota, assim por cima, tapavam com barro e depois puxavam 

fogo.[…] E eles já sabiam o sinal que dava quando a pedra estava cozida, e […] tapavam 

a porta do forno e passados dois ou três dias iam a desenfornar.[…]” (Associação 

Odiana, 2004, p. 185) 

Ilustração 44- Esquerda: exemplo de um forno de Cal na Quinta do Moinho (Baixo Algarve) 1 - forno; 2 - 

Acesso à boca do forno; 3 – depósito de cascas de pinheiro e amêndoa; Direita: em cima: acesso à boca 
de um dos fornos; em baixo: vista geral do conjunto. ([adaptado a partir de: ] (Associação Odiana, 2004, pp. 
188-189) 

Mas apesar da cal ser uma matéria prima geográficamente acessível, a utilização de 

revestimentos exteriores, nomeadamente a aplicação de reboco e a sua caiação era 
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segundo vários autores, uma afirmação do poder económico. (Nunes, 2007, p. 65) As 

fachadas principais da casa eram por isso, comumente, as únicas a ser rebocadas e/ou 

caiadas. 

Ilustração 45 - Exemplo da aplicação da cal no exterior apenas nas fachadas com maior importância. 
(Associação Odiana, 2004, p. 63) 

  

Ilustração 46 - Exemplo da aplicação da cal directamente sobre a alvenaria de pedra no monte do 

Pessegueiro (Costa, 2014, p. 244) 

Ilustração 47 - Esquerda: Casa no monte de Alcaria Alta; Direita: parede de habitação no monte da Silveira 

(Ilustrações nossas, 2016) 
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Assim como aconteceu com as alvenarias exteriores, o uso da cal nos interiores das 

habitações também foi ganhando expressão com o decorrer do tempo. 

“[…] Em algumas das habitações mais antigas – especialmente naquelas já há 

muito abandonadas – os paramentos interiores das paredes mantiveram-se até 

ao presente sem qualquer espécie de revestimento. Esta solução, que o tempo 

haveria de tornar invulgar, foi outrora uma característica corrente nas edificações 

[…] O revestimento de cal não deveria corresponder assim, a um revestimento 

generalizado nos espaços interiores da habitação. Em muitos destes casos, o 

barro, […] servia para rebocar as paredes interiores. […]” (Costa, 2003, p. 243) 

 

O barro era portanto, o material preferencialmente utilizado para revestir estas paredes, 

e apesar de não ser abundante na região ao contrário da pedra, é possível encontrá-lo 

um pouco por toda a serra alta. O barro branco (como lhe chamam os serrenhos), era 

considerado o melhor tipo de barro para desempenhar a função de reboco, não só pela 

sua consistência suave que permitia uma moldagem mais fácil e consistente da 

superfície, mas também por este apresentar uma cor clara atribuindo-lhe uma 

similaridade ao reboco de cal. Este material era misturado com a água a fim de obter 

uma pasta que era posteriormente aplicada nas alvenarias, e que depois de seco 

adquiria a dureza necessária de um reboco. (Ribeiro et al., 2008, pp. 43- 44) 

Ainda nos revestimentos é importante referir o uso de pigmentos naturais ou artificiais 

para a coloração das alvenarias interiores ou exteriores.  

“[…] O domínio da cal não impede que seja, aqui ou além, ensaiada a cor.[…] 

Independentemente do valor cromático […] é sobretudo notável o critério da escolha das 

superfícies. Os exemplos de maior interesse encontraram.se em Martim Longo e 

Laborado (Alcoutim); […]” (Ordem dos Arquitectos, 2004, p. 354) 

Estes pigmentos eram igualmente extraídos do meio natural, nomeadamente das 

rochas ou das terras próximas, mas o seu uso era raro, associado a habitações 

pertencentes a famílias abastadas, uma vez que se trata de um elemento puramente 

decorativo e por isso desnecessário. (Ribeiro et al., 2008, p. 49/51) 

Na ilustração que se segue, são apresentados três exemplos da utilização da cor, dois 

dos quais fotografados aquando do Inquérito, hoje inexistentes, na povoação de 

Laborado, freguesia de Martim Longo. Nestas habitações foi utilizado o preto, que em 

contraste com a cal delimita e realça as linhas construtivas da fachada. (Ordem dos 

Arquitectos, 2004, p. 354) 
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Ilustração 48- Esquerda: habitação no monte da Silveira (Ilustração nossa, 2016); Direita: habitações no 

monte de Laborato ( (Ordem dos Arquitectos, 2004, p. 355) 

3.3.2. OS PAVIMENTOS: TERRA BATIDA, TIJOLEIRA E PEDRA 

No que diz respeito á execução de pavimentos, também era comum a utilização da 

pedra, quer pela sua abundância quer pelas suas características mecânicas que lhe 

conferem rigidez.  

A calçada irregular era a mais utilizada na pavimentação dos espaços exteriores 

públicos. As pedras, de seixo e xisto com diferentes tamanhos e formas, dispunham-se 

em “[…] desenhos e arranjos singelos […]” (Ordem dos Arquitectos, 2004, p. 307)  e 

eram maioritariamente empregues nos caminhos das ruas e pracetas, nos espaços 

contíguos às habitações, em pequenos pátios e também no interior das ramadas20, 

unidades edificadas destinadas à actividade agropecuária. (Ribeiro  et al., 2008, p. 79) 

(Ilustração 40) 

                                                
20 A utilização da pedra irregular para a pavimentação das ramadas foi em muitos casos 
abandonada uma vez que o material se tornava bastante escorregadio e consequente instável 
para o gado. (Costa, 2014, p. 54) 
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Ilustração 49 -Utilização do xisto para a pavimentação; Em cima: esquerda - calçada irregular em Alcoutim 

(Ilustração nossa, 2016); direita - pavimentação de uma ramada em Alcaria Queimada (Costa, 2014, p. 
241); Em baixo: pavimentação exterior em pedra irregular, Álamo. (Ordem dos Arquitectos, 2004, p. 308) 

Já no interior, no que diz respeito à pedra, o tipo de calçada mais utilizada era constituído 

por lajes de xisto, extraídas de áreas com características lamelares que permitem à 

pedra ter a dureza necessária para garantir a sua longevidade. (Ribeiro et al., 2008, p. 

80)  

“[…] O processo de execução destes pavimentos consistia na abertura de uma 

caixa de calçada onde se arrumavam as pedras sobre uma camada fofa de 

terra,[…] cobrindo-se depois com terra.[…]” (Ribeiro et al., 2008, p. 80) 

 
Ilustração 50- Esquerda para a direita: estereotomia de calçada irregular; estereotomia de calçada de lajes; 

estereotomia de calçada regular de xisto ao cutelo. (Ribeiro et al., 2008, p. 208) 
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Apesar de na maior parte das habitações não ser comum a utilização da pedra para o 

revestimento dos pavimentos, é importante referir que em alguns casos de casas mais 

antigas é o próprio maciço rochoso que desempenha essa função. (Costa, 2014, p. 54) 

Mas ao contrário do que acontece com as alvenarias, o principal material utilizado na 

execução dos pavimentos interiores das habitações era a terra, cozida (sob a forma de 

tijoleira) ou crua (terra batida). 

No interior dos volumes, nota-se na execução dos pavimentos, em especial os de 

tijoleira, uma preocupação estética, nomeadamente na sua geometria e proporções 

harmoniosas. 

“[…] Quando o ladrilho é utilizado no revestimento de pavimentos interiores das 

habitações, ou ainda em pátios exteriores, bancos, capeamentos de mutos, etc.., a sua 

aplicação é feita com evidente cuidado e imaginação, mesmo no traçado mais singelo, e 

traduz, em certa medida, uma manifestação de asseio e gosto no arranjo da casa; […] o 

exemplo que apresentamos da aplicação do ladrilho em coberturas de degraus revela 

uma maneira engenhosa de rematar o ladrilho com um focinho de madeira formando 

grade. […]” (Ordem dos Arquitectos, 2004, pp. 306-307) 

  

Ilustração 51 - Esquerda: Revestimento de escadas interiores numa habitação em Alcoutim (Ordem dos 

Arquitectos, 2004, p. 307); Direita: revestimento de uma escada exterior em Alcoutim (Ilustração nossa, 

2016) 

A execução destes pavimentos era feita directamente sobre o chão com argamassa de 

barro, sem “ […] qualquer tipo de enrocamento, impermeabilização ou revestimento 

térmico. […] ”, com formatos que podiam variar, sendo no entanto mais comuns os 

formatos de 15x15, 20x20 ou 15x30. Contudo, este tipo de revestimento também era 

dispendioso, muito devido ao processo de fabrico. (Ribeiro et al., 2008, p. 80) 
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3.3.3. COBERTURAS 

 

“[…] Ao considerarmos a descrição dos diferentes processos de execução de coberturas 

[…] torna-se evidente que a sua transformação se inscreve numa outra dimensão mais 

abrangente de mudança, em que a partir de uma arquitectura de matriz mais espontânea 

ou instintiva emerge uma conceção mais regulada que se estende, de forma 

interdependente, do master da própria construção ao gosto dominante.[…] Passaremos, 

neste processo, de uma dimensão mais “orgânica” da arquitectura […] para uma 

dimensão mais “serial” […]” (Costa, 2014, p. 234) 

3.3.3.1. COBERTURAS INCLINADAS 

“ […] Pode afirmar-se que, de entre os vários tipos de cobertura que se praticam no 

Algarve […] predomina com vantagem a cobertura em telha, argamassada ou não, com 

uma ou duas águas, mas sem particularidades no seu emprego. […]” (Ordem dos 

Arquitectos, 2004, p. 302) 

Como referido anteriormente neste capítulo, as coberturas predominantes na serra eram 

constituídas por uma ou duas águas21. Todavia, devido ao processo de agregação dos 

volumes, igualmente abordado neste capítulo, o número de soluções de cobertura do 

conjunto é bastante variada. (Costa, 2014, p. 107) 

Na execução das coberturas não se verifica uma grande variedade de materiais 

empregues ou técnicas de construção, sendo que as principais diferenças se observam 

nos acabamentos, que variam ligeiramente dependendo da disponibilidade da matéria-

prima, da disponibilidade financeira do proprietário e/ou da função da edificação. 

(Ribeiro et al., 2008, p. 82) 

À exceção o barro cozido utilizado nas telhas e beirais, os materiais que integram as 

coberturas são todos de origem vegetal. Desde os elementos estruturais, traves, caibros 

e barrotes, feitos a partir de azinheiras, sobreiros e outras árvores locais, até aos 

elementos de ripagem da estrutura, feitos em esteiras de estevas22 (muito raramente), 

ou canas. (Costa, 2014, p. 236) 

                                                
21 No território existe ainda outra tipologia de cobertura (cónica) associada a edificações de planta 
regular, como moinhos de vento ou palheiros, que se caracterizam pelo uso de palha de centeio 
assente numa estrutura radial constituída por caibros varas de esteva. (Ribeiro & et al., 2008, p. 
85) Esta tipologia não será aqui retratada uma vez que a sua presença não é muito significativa 
no município de Alcoutim. 
22 “[…] A esteva corresponde a um material de maior durabilidade, comparativamente à cana. A 
execução do caniço de esteva era, no entanto, mais trabalhosa e, em período coincidente com 
as maiores arroteias do início do século passado, a sua utilização será cada vez mais depreciada 
e restringida às dependências agropecuárias. […]” (Costa, 2014, p. 49) 
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Os elementos integrantes das coberturas eram os seguintes: 

 

Ilustração 52- esquema de elementos constituintes de uma cobertura tradicional serrana. (Ilustração 

nossa,2016) 

 

Após a conclusão das alvenarias era iniciada a execução da estrutura da cobertura, que 

consistia - no caso das edificações de uma só água - no apoio de caibros de madeira, 

colocados transversalmente relativamente à parede de maior cota sem exceder 60 cm 

entre si, sobre os paramentos interiores das alvenarias estruturais. (Ribeiro et al., 2008, 

p. 82) No caso das edificações de duas águas, a única diferença é que os caibros eram 

apoiados directamente sobre uma trave de madeira assente nas alvenarias laterais, no 

caso das casas de trave, ou na parede de cumeeira e beirado.23 

                                                
23  A habitação constituída por duas águas foi, na viragem do século XIX para o século XX alvo 
de uma transformação na concepção do espaço interior, através da substituição do pau de fileira, 
utilizado nas casas de trave, pela parede de cumeeira ou parede de beirado, que resulta da 
composição de duas habitações de uma água. (Costa, 2003, p. 317) 
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O pinho e o eucalipto eram as árvores que segundo os serrenhos melhor se adaptavam 

para desempenhar a função de caibros das coberturas, por delas ser possivel obter 

toros compridos e regulares. (Costa, 2014, p. 49) 

“[…] A madeira utilizada não sofria tratamentos de proteção contra os agentes exteriores 

[…] Por isso, o mestre sabia que, fosse qual fosse a àrvore, a época de corte era muito 

importante para garantir a maior durabilidade; […] (sabia) que o corte fora da época 

afecta a coesão do material, fica “mais tenro” e a casca separa-se facilmente do miolo 

porque tem “muito sangue”, fenómeno decorrente da circulação activa da seiva […]” 

(Ribeiro et al., 2008, p. 56) 

Posteriormente, depois da colocação dos caibros, eram execucados os caniços “[…] 

directamente sobre os madeiramentos da cobertura […]”. (Costa, 2014, p. 236) As 

canas, com cerca de um centimetro de dimametro, eram colocadas transversalmente e 

de forma continua sobre os caibros, criando o que se designa de caniço serrado, um 

forro regular totalmente coberto. Esta solução construtiva era a mais utilizada nas 

coberturas de espaços destinados à habitação, como a casa de fora e a casa de dentro. 

No caso das outras dependências como por exemplo a casa de fogo a ramada e o 

palheiro poderia no entanto ser empregue uma outra solução, menos trabalhosa, em 

que as canas eram dispostas em pequenos grupos de seis ou sete espaçados entre si.24 

(Costa, 2014, p. 238) 

  

   

Ilustração 53 - Em cima: caniço cerrado nos montes de Tacões, Corte da Seda e Silveira (Ilustração nossa, 

2016); Em baixo: caniço cerrado numa casa de trave em Tremelgo de Baixo; caniço cerrado numa casa de 
uma nave em Alcaria Queimada. (Costa, 2014, p. 237) 

                                                
24 “ […] Na casa de fogo esta solução trazia, além do mais, evidentes benefícios ao nível da 
extração de fumos […]” (Costa, 2014, p. 238) 



O Município de Alcoutim no Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal: Passado e Presente  

 

 
Janina Carolin Salema Krupp  82 
  

 
 

Também com a cana existia, por ser um elemento vegetal, uma preocupação 

semelhante à dos caibros e traves, relativamente ao seu corte e tratamento: 

“[…] O corte da cana, destinada ao revestimento, normalmente ocorre durante o mês de 

Janeiro, altura em que a actividade de desenvolvimento da cana é nula. Diz o ditado que 

“Cana cortada em Janeiro dura o ano inteiro”. Após o corte, a cana é colocada em sítio 

soalheiro, para que possa secar. Antes de ser aplicada na cobertura, é pelada (limpa), 

extraindo-se-lhes as “carapelas” exteriores. […]” (Associação Odiana, 2004, p. 115) 

A execução do caniço era feita do beirado para a cumeeira, e a sua fixação era feita 

com recurso a um “ baraço que amarrava sucessivamente” as canas que eram depois 

laçadas a uma guia, colocada no sentido de escoamento das águas, junto aos caibros, 

ou entre os mesmos.25 Posteriormente foi introduzido outro processo de fixação, com 

recurso a meia vara de loendro disposta no sentido de escoamento das águas e que era 

depois pregada aos caibros (Costa, 2014, p. 238) 

Por fim, eram dispostas as telhas de canudo produzidas nos telheiros do barrocal e 

litoral, directamente sobre o caniço, (Ribeiro et al., 2008, p. 83) sem a utilização de 

argamassa para a sua fixação, à excepção das telhas de cumeeira e beirado. (Costa, 

2014, p. 239) 

Relativamente aos remates de fachada, nomeadamente aos beirais, registam-se alguns 

processos de execução diversos, ainda que o beirado simples em que a telha é apoiada 

directamente sobre as alvenarias seja o mais comum neste território: 

 

 

a – alvenaria ordinária de xisto 
b – caibro de madeira; 
c – forro de canas 
d – vara de loendro 
e – telha de canudo, caneira ou 
coberta 
f – argamassa de assentamento 
g – cacos de telha, tijoleira ou 
barro; 
h – reboco de cal; 
i – telha de canudo de barro 
formando sub-beira 

Ilustração 54 - Beirado com sub-beira simples de telha de canudo (beirado duplo) no Pereirão, Alcoutim. 

([adaptado a partir de: ] (Ribeiro et al., 2008, p. 89) 

                                                
25 Este procedimento era designado de : “Coser o caniço” (Costa, 2014, p. 238) 
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a – alvenaria ordinária de xisto 
b – caibro de madeira; 
c – forro de canas 
d – vara de loendro 
e – telha de canudo, caneira ou coberta 
f – argamassa de assentamento 
g – cacos de telha, tijoleira ou barro; 
h – reboco de cal; 
i – tijoleira de barro formando sub-telha 

Ilustração 55- Beirado com sub-beira dupla de tijoleira de barro nas Laranjeiras, Alcoutim. ([adaptado a 

partir de: ] (Ribeiro et al., 2008, p. 90) 

 

 

 

a – alvenaria ordinária de xisto 
b – caibro de madeira; 
c – forro de canas 
d – vara de loendro 
e – telha de canudo, caneira ou 
coberta 
f – argamassa de assentamento 
g – cacos de telha, tijoleira ou 
barro; 
h – reboco de cal; 
i – tijoleira de barro  

Ilustração 56 - Beirado composto no monte da Mesquita (Alcoutim). ([adaptado a partir de: ] (Ribeiro et 

al., 2008, p. 91) 

“ […] Com o objectivo de afastar da parede, tanto quanto possível, as águas que 

escorriam do telhado, o avanço do beirado relativamente ao plano da fachada situava-

se, de um modo geral, na ordem dos 20 cm, […] servindo a cimalha, no caso dos beirados 

com beira-telha, como suporte (físico, mas também decorativo) desse prolongamento. 

[…] ” (Ribeiro et al., 2008, p. 84)  
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No que diz respeito à cumeeira e aos remates de empena, não se reflecte diversidade 

relativamente ao seu processo construtivo: 

 

 

a – alvenaria ordinária de xisto 
b – caibro de madeira; 
c – forro de canas 
d – vara de loendro 
e – telha de canudo 
f– argamassa de assentamento 
g – telha de cumeeira 
h – reboco de cal; 

Ilustração 57 - Cumeeira de uma habitação no Monte da Estrada, Alcoutim. ([adaptado a partir de: ] (Ribeiro 

et al., 2008, p. 92) 

 

 

a – alvenaria ordinária de xisto 
b – caibro de madeira; 
c – forro de canas 
d – vara de loendro 
e – telha canal ou caneira 
f – telha coberta 
g – telha de cumeeira 
h – reboco de cal; 

Ilustração 58 - Remate de empena de uma habitação no Pessegueiro, Alcoutim. ([adaptado a partir de: ] 

(Ribeiro et al., 2008, p. 92) 

 

Ainda em relação à cumeeira e ao remate de empena é relevante mencionar a 

importância do revestimento destes elementos por constituírem pontos sensíveis da 

edificação, através do uso de argamassa de cal, para impedir a infiltração de água nas 

alvenarias. (Ribeiro et al., 2008, p. 84) 
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3.3.3.2. COBERTURAS PLANAS 

A cobertura plana foi introduzida na serra, no início do século passado nos anos 30/40, 

e assim como a cal, é fruto da influência das habitações do baixo Algarve onde este tipo 

de cobertura era bastante comum. Todavia, o processo construtivo moroso e 

dispendioso deste sistema, que requer a execução de uma laje de batão armado, 

dificultou a sua generalização, ao contrário do que aconteceu com a cal. (Costa, 2014, 

pp. 239-240) 

  

Ilustração 59 - Coberturas planas no monte da Silveira. (Ilustrações nossas, 2016) 

Numa primeira fase, as coberturas planas eram pontualmente construídas sobre os 

fornos de pão, com recurso ao sistema de dormentes, (Costa, 2014, p. 239) que 

consistia na aplicação de ladrilho de barro sobre o vigamento de madeira “[…] modulado 

ao tamanho do ladrilho (3 x 15 x 30) […]” à qual que se sobrepunham mais duas ou três 

fiadas, “[…] argamassadas e com as juntas contrafiadas […]” (Ordem dos Arquitectos, 

2004, p. 302) 

A execução das lajes em betão era feita directamente sobre as alvenarias de xisto, 

utilizando o caniço cerrado para a cofragem do cimento, que nalguns casos nem era 

retirado. No entanto esta transição viria a ocorrer apenas aquando do abandono do 

sistema de dormentes no Baixo Algarve, uma vez que representava uma queda 

significativa no custo de materiais e transporte. (Costa, 2014, p. 240)  

3.4. OUTROS ELEMENTOS DE VALORIZAÇÃO 

 

“ […] é dado notar o aparecimento de elementos comuns às construções, constituindo 

como que elos de íntimo parentesco, atribuindo-se as suas origens a diferentes 

fenómenos, entre os quais se pode incluir os gostos, as tendências ou os hábitos. […] 

Destas afinidades, encontramos a par com o uso quase sistemático da cal, […] um certo 
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gosto e preocupação pelo adorno e ostentação exterior das casas, manifestados no 

tratamento requintado das platibandas e chaminés, como no caso de alguns pátios. […]” 

(Ordem dos Arquitectos, 2004, p. 349) 

O uso de elementos decorativos na arquitectura tradicional algarvia está provavelmente 

mais relacionado ao hábito e à capacidade económica do proprietário do que aos gostos 

ou tendências mais propriamente ditas. Apesar de, como foi referido no Inquérito à 

Arquitectura Popular em Portugal, existir uma certa preocupação estética no tratamento 

das fachadas exteriores e de alguns elementos construtivos, a verdade é que a maior 

parte das habitações, especialmente aquelas localizadas fora das aldeias de maior 

dimensão e da vila de Alcoutim, não tinham qualquer tipo de ornamento, ou elemento 

construtivo elaborado, em parte devido à capacidade financeira da população. 

A construção de chaminés, platibandas ou até dos beirais que referimos aquando da 

explicação das coberturas, era por isso associada numa primeira fase a grupo restrito 

de proprietários mais abastados, sendo depois generalizada pela população com 

menores recursos financeiros, com formas simplificadas. (Costa, 2014, p. 246) 

A chaminé é um dos elementos mais característicos da arquitectura tradicional algarvia, 

todavia, não se trata de um elemento típico da Serra, mas sim de uma influência do 

Baixo Algarve, associada à casa de fogo, e que até pouco tempo atrás não tinha grande 

expressão: 

“ […] No Algarve é que se vêem muitas dessas chaminés, com muitos desenhos 

pequenos no fumeiro, agora aqui na Serra não…É claro as pessoas faziam aquilo que 

gostavam e aquilo que viam, também. As de telha levantada eram as mais comuns. 

Depois as de chupão, e as de pano, já eram para quem tinha mais algum [dinheiro]. […]” 

(Ribeiro et al., 2008, p. 94) 

O sistema de escoamento de fumos mais comum na Serra é a designada chaminé de 

fogo livre, que no fundo não era mais do que uma abertura no caniço, coberta com uma 

pirâmide de 3 ou quatro telhas para evitar da entrada da água da chuva. (Ribeiro & et 

al., 2008, p. 94) Mas para além deste sistema, existiam outros mais complexos com as 

mais variadas formas, geralmente de planta quadrada, circular ou retangular, 

executados com recurso a telhas e ladrilhos, por mestres vindos do Baixo Algarve, e 

associadas já, às lareiras de pano (Costa, 2014, p. 246), como as chaminés de pano ou 

chupão. 

A chaminé de fogo livre - que como referimos em cima, era o sistema mais rudimentar 

de escoamento de fumos - não integrava qualquer tipo de lareira, isto porque o fogo era 

feito no chão, geralmente num dos cantos do interior da dependência. Já as chaminés 
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de pano ou chupão, obrigavam a construção de uma lareira, e eram constituídas pelos 

seguintes elementos: 

Tabela 5 - Elementos constituintes da chaminé Algarvia 

Pano Fuga de Fumos Fumeiro Chapeu 

Coluna de fogo em 
alvenaria de tijolo 

maciço, que culmina 
no fumeiro 

Volume vertical de 
base circular, 

quadrangular ou 
retangular, sobre o 
qual se constrói o 

fumeiro (em balão ou 
de grelha) 

Peça por onde o 
fumo escoa, onde se 
observam formas e 
texturas diversas, 
constituída pela 

grelha ou rendilhado 
decorativo: 

construído com 
ladrilho de barro, 
tijolo maciço ou 

fragmentos de telha. 

Elemento final da 
chaminé que assenta 

sobre a grelha ou 
rendilhado com o 

objectivo de protege-
la das águas da 

chuva; construído 
com telhas ou 

trabalhos de massa. 

Fonte: ([Adaptado a partir de: ] (Ribeiro et al., 2008, pp. 97-99) 

   

 

Ilustração 60 - Em cima da esquerda para a direita: chaminé de fogo livre em Vale da Rosa (Associação 

Odiana, 2004, p. 28); chaminé em Alcaria Alta do Campo (Costa, 2014, p. 247); chaminé em Taipas (Ribeiro 
et al., 2008, p. 95); Em baixo: chaminé no Tesouro (Ilustração nossa,2016) 

“[…] A presença da chaminé em assentamentos dispersos pela Serra está associada, 

[…] a uma grande variedade de formas. […] Em função da localização do monte, eram 

contratados mestres distintos de diferentes proveniências do exterior. […]” (Costa, 2014, 

p. 246)  
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Ilustração 61 - Exemplo de chaminé com fumeiro de balão.([adaptado a partir de: ] (Ribeiro et al., 2008, 
p. 101) 

 

 

 

 

Ilustração 62- Exemplo de chaminé com fumeiro de grelha. ([adaptado a partir de: ] (Ribeiro et al., 2008, 

p. 100) 
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Ilustração 63 - exemplos de uma chaminé de chupão com fumeiro de grelha (em cima) e chaminé de pano 

com fumeiro em grelha (em baixo). ([adaptado a partir de: ] (Ribeiro et al., 2008, pp. 102-103) 

Também no que respeita às platibandas, e pelas mesmas razões, é muita a variedade 

de desenhos e representações decorativas, cerradas ou por vezes com grelhas, 

executadas pelos mestres com recurso a moldes de madeira e trabalhos de massa. 

(Costa, 2014, p. 248) 



O Município de Alcoutim no Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal: Passado e Presente  

 

 
Janina Carolin Salema Krupp  90 
  

 
 

 

 

a – alvenaria ordinária de xisto 
b – caibro de madeira; 
c – forro de canas 
d – vara de loendro 
e – telha de canudo 
f – argamassa de assentamento 
g – tijoleira de barro 
h – caleira 
i – alvenaria de tijolo de barro 
maciço 
j – reboco de cal 
k – goteira de barro 

Ilustração 64 - Platibanda em Corte Pereiras. ([adaptado a partir de: ] (Ribeiro et al., 2008, p. 93) 

 “[…] Os trabalhos de massa, referenciados pelos mestres como a técnica de ornatos de 

alto e baixo relevos, eram executados a fresco ou a semi-fresco sobre o próprio suporte, 

ou posteriormente fixados, marcando os elementos estruturais da construção e o 

desenho compositivo da fachada e seus limites, através do remate lateral, […] do remate 

da cobertura […], e dos remates dos elementos da fachada. […]” (Ribeiro et al., 2008, p. 

116) 

   

 

Ilustração 65 - da direita para a esquerda: em cima: grelha em tijoleira na Corte da Seda (Ordem dos 

Arquitectos, 2004, p. 353); platibanda trabalhada com massa e grelha na Corte da Seda (Costa, 2014, p. 
249); platibanda decorada em Alcoutim (Fernandes & Janeiro, 2008, p. 97); em baixo : platibandas 
decorativas com trabalhos de massa. (Associação Odiana, 2004, p. 131) 

Os motivos geométricos ou fitomórficos apresentados na execução das platibandas e 

chaminés, bem como o uso da cal e pigmentação no revestimento das fachadas, tornar-

se-ão cada vez mais expressivos na arquitectura da serra algarvia no decorrer da 

segunda metade do século passado, que será de seguida analisado. 
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4.  O PATRIMÓNIO RURAL E A SUA RELAÇÃO COM OS RECURSOS, 

CAPACIDADES E NECESSIDADES APÓS O I.A.P.P. 

Os decénios da segunda metade do século passado, especialmente a partir dos anos 

60, revelaram-se tempos de grandes transformações no domínio socioeconómico do 

território, com duras consequências no património edificado. 

A influência do Baixo Algarve, que começara a transformar a serra, acontece a 

diferentes velocidades e formas, mas acaba por se estabelecer, como vimos no capítulo 

anterior, não só através da adaptação dos modelos estéticos e culturais da arquitectura 

do litoral e barrocal, que ganharam força com consolidação do Estado Liberal, (Costa, 

2014, p. 145) mas também pelas transformações culturais e sociais associadas ao 

desenvolvimento industrial, já segunda metade do século XX, com a generalização dos 

materiais e técnicas construtivas industriais e da mão-de-obra especializada.  

No entanto, o que de alguma forma se poderá considerar como o factor de 

transformação com mais impacte sobre o património edificado no município e na serra 

em geral, relaciona-se principalmente com a capacidade e gestão dos recursos, naturais 

e humanos. 

Ainda que no final da primeira metade do século anterior, o município de Alcoutim tenha 

registado as taxas populacionais mais elevadas de sempre (Tabela 6), em grande parte 

devido às massas populacionais atraídas pelas oportunidades de trabalho vindas das 

grandes arroteias de finais do século XIX e principalmente da Campanha de Trigo dos 

anos 30 (Ribeiro et al., 2008, p. 22), a segunda metade do século representa o que 

muitos entendem como o início de um processo de ruptura, uma “[…] emigração maciça 

da população serrana, opondo-se a um suposto imobilismo anterior. […]” (Bastos, 1993, 

p. 89) 

Tabela 6 - População residente no município de Alcoutim entre 1920 e 1981 

População 

residente no 

município de 

Alcoutim 

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 

8.747 9.124 10.620 10.808 9.288 6.915 6.262 

 

Fonte: ([ adaptado a partir de: ] (Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 

Regional, 2006) 
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A crise cerealífera, resultado do desgaste do solo e das fraca capacidade de produção, 

é segundo vários autores, responsável pelo decréscimo na oferta laboral e está 

intimamente associada ao aumento da emigração. (Direcção Regional de Agricultura do 

Algarve, 1990, pp. 2-3)  

Carminda Cavaco reforça esta ideia na sua obra O Algarve Oriental da seguinte 

maneira: 

“[…] Em 1960, as superfícies concelhias semeadas, mais do que duplicam as de 1916. 

[…] Esta expansão foi apoiada por custos de produção baixos e níveis médios de preços 

de comercialização. Todas as perturbações neste binómio económico se traduzem em 

variações de áreas, que tendiam recentemente para a regressão, […] A contração da 

área cultivada era, pois, uma tendência geral […] as classes trabalhadoras reduziam-se 

estatisticamente: as da época da Campanha do Trigo envelheceram; as mais novas 

emigraram para os grandes centros urbanos. As saídas foram-se multiplicando ao longo 

dos últimos decénios, estimuladas pela abertura de novos mercados de trabalho. […] A 

escassez de trabalhadores rurais nestas áreas […] são factos dos anos sessenta, reflexo 

da emigração para a Europa. […]” (Cavaco, 1976, p. 82) 

 

Mas a autora Cristina Bastos renega esta visão catastrófica de desertificação, 

defendendo que estes números não devem ser entendidos “[…] como uma ruptura 

drástica com um passado de imobilismo, mas como a continuação, sob novas formas, 

de uma componente desta sociedade[…]”,isto porque, menos que uma vaga migratória, 

existe um ciclo continuo de deslocações para fora da Serra, através do trabalho sazonal. 

(Bastos, 1993, p. 89) 

A mesma autora refere ainda que a emigração temporária constituía, já desde há muito 

tempo, uma forma de subsistência, que não significava necessariamente o abandono 

das terras e habitações. (Bastos, 1993, p. 93) “[…] Se é verdade que muitos serrenhos 

deixam a Serra a troco da vida aparentemente mais fácil do Baixo Algarve ou da mais 

compensadora emigração […], é também verdade que muitos ficam ou regressam.[…]” 

(Bastos, 1993, p. 106) 

Este fenómeno não é portanto, estranho aos habitantes da Serra, em parte também 

porque “[…] as próprias características do território jamais terão favorecido um 

povoamento significativo. […]” (Ribeiro et al., 2008, p. 22) 

A ideia de que o impacte do fluxo migratório, nos anos 60-70, tornou irreversível a 

problemática do abandono no território só pode por isso ser válida, quando associada a 

uma série de factores específicos, externos e internos ao município. 
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Em primeiro lugar, é importante mencionar o isolamento da população, que até meados 

do século passado tinha o Guadiana como principal via de comunicação. As principais 

infraestruturas rodoviárias que ligam as freguesias do município apenas foram 

construídas após o 25 de Abril de 1974. (Nunes & Varzeano, 1985, p. 34) Da mesma 

forma aconteceu com o saneamento básico de água e eletricidade. Estamos por isso a 

falar de um território que até finais do século passado vivia num contexto social muito 

distinto do dos grandes e médios centros urbanos do litoral e barrocal. 

Robert Jenkins defende o isolamento destas populações, aquando da escrita da obra 

Morte de uma Aldeia Portuguesa, neste caso relativamente à serra de Monchique no 

barlavento algarvio, como um factor de equilibro, que permitiria na maioria dos casos, 

uma vida autossuficiente. (Jenkins, 1983, p. 12) Para o autor, a construção de uma 

estrada que ligava o monte de Alto ao litoral significava a perturbação de um território 

estável e pleno.  

No entanto, será seguro dizer que tal facto (a construção de infraestruturas rodoviárias, 

ou falta delas), tenha sido o factor interno primordialmente associado ao êxodo rural no 

município de Alcoutim. Se é verdade que a aproximação dos territórios isolados aos 

centros urbanos e rurais mais desenvolvidos quebrara o isolamento e, muitas vezes 

criava novas oportunidades de trabalho, levando muitas pessoas a abandonar a Serra, 

é igualmente verdade, que para o serrenho a busca de trabalho no exterior (baixo 

algarve e Alentejo) já vem de séculos anteriores, muito antes da construção de tais 

infraestruturas.  

Assim sendo, aquele que poderá ser o factor interno mais relevante neste processo é, 

a questão da qualidade dos solos, a fraca capacidade de produção e a consequente 

queda laboral, que de certa forma forçaram a população a procurar trabalho fora, por 

períodos mais longos, nos grandes centros urbanos, dentro e fora de Portugal. 

“[…] De um primeiro tempo em que as migrações mantinham ainda as populações 

fixadas na Serra, passa-se para um segundo tempo […] em que o êxodo rural passa 

também pela emigração. […]” (Direcção Regional de Agricultura do Algarve, 1990, p. 

1.1.3.) 

Por fim, os factores externos, associados ao desenvolvimento industrial, que tiveram 

diferentes consequências nas várias subunidades territoriais da região do Algarve com 

significativa discrepância entre o Litoral e a Serra: 
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“[…] O desenvolvimento industrial em torno de Lisboa, sobretudo a sul do Tejo,[…] a 

aposta no turismo, particularmente no litoral do Algarve, criaram hipóteses alternativas 

de empregos mais bem pagos. […]” (GTAA Sotavento, 2012, p. 6), “[…] Mas contribui, 

por outro lado, para o despovoamento que progressivamente se vai assinalando […]” 

(Viegas, 1962, p. 5) 

Após a construção do aeroporto de Faro, que em 1962 abriu o algarve ao turismo de 

massa (Brito, 2009, p. 68), foi o início de um processo que originou a especialização da 

economia. (Brito, 2009, p. 88).  

De facto, o Boom no sector turístico, impulsionou a economia algarvia, e tornou-se no 

principal motor de crescimento da região, com a concentração de massas populacionais 

no litoral e com e o sector imobiliário a crescer rapidamente. (Direcção Regional de 

Agricultura do Algarve, 1990, p. 4) 

Mas este fenómeno também trás consequências menos positivas para a região, como 

por exemplo a degradação de muitas paisagens naturais, e um desequilíbrio relevante 

entre o Litoral e a Serra:  

 

“[…] O modelo actual de desenvolvimento turístico pode conter um si um elevado 

potencial de autodestruição. Ao apostar apenas no sol e no mar provoca uma grande 

concentração espacial das actividades e populações e origina forte sazonalidade, ambas 

incompatíveis com os níveis de qualidade necessários para um crescimento 

autossustentado. Entretanto, dificulta o desenvolvimento dos restantes sectores. […] 

(Direcção Regional de Agricultura do Algarve, 1990, p. 5) 

 

A esta problemática associa-se ainda, outro fenómeno que, durante as décadas 

seguintes contribuiu para a transformação da paisagem edificada: a aculturação. São 

vários os factores que sustentaram e sustentam este processo, nomeadamente as 

características climáticas, o baixo custo de vida em relação aos seus países de origem, 

alguns benefícios fiscais e a própria herança cultural mediterrânea que fazem do Algarve 

destino de residência permanente, especialmente para a população europeia 

pensionada.  

De qualquer das formas, a ideia do autor Sérgio Palma Brito à ideia de que o turismo 

“matou” o Algarve, (Brito, 2009, p. 34) não será a mais assertiva, isto porque, apesar do 

crescimento frenético e, por vezes mal gerido, da orla costeira algarvia e do abandono 
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e falta de investimento da serra, é impossível negar que o turismo foi, é, e será sempre 

imprescindível para o desenvolvimento da região. 

O efeito de todos estes factores em cima mencionados traduz-se, no gradual abandono 

e degradação do património edificado, e na desertificação do território interior desta 

região. 

  

Ilustração 66 - Habitações abandonadas no Monte da Silveira (Ilustrações nossas, 2016) 

“ […] Na ausência de qualquer intervenção, seria a própria demografia […] que agravaria 

naturalmente esta tendência. […] (GTAA Sotavento, 2012, p. 6) 

O município de Alcoutim não foi excepção. São inúmeras as habitações que, na 

segunda metade do século anterior foram abandonadas por todo o território, existindo 

também alguns aglomerados totalmente abandonados, como é o caso da Silveira, um 

monte de lavrador na freguesia do Pereiro, e o monte de Viçoso situado na freguesia de 

Giões, completamente abandonado desde 1990. (Associação Odiana, 2004, p. 19) 

 

  

Ilustração 67 - Vista geral- planta do monte abandonado de Viçoso. ([adaptado a partir de: ] (Associação 

Odiana, 2004, pp. 16-18) 
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Ilustração 68 - Vista geral e planta do monte abandonado da Silveira. ([adaptado a partir de: ] (Associação 

Odiana, 2004, pp. 76-78) 

“[…] E assim, passada uma fase em que as tradições arquitectónicas e construtivas 

tenderam a ser rejeitadas pelo grosso da população [ décadas de 60, 70 e 80 ]- que as 

associava às más condições de vida que pretendiam ultrapassar e esquecer, - a 

arquitectura rural tradicional e as aldeias[…] voltam a ser temas da 

contemporaneidade.[…]” (Aguiar, Ribeiro, & Costa, 2012, p. 9) 

4.1. O CONTRIBUTO DO GTAA_SOTAVENTO 

A desertificação e degradação do património natural e edificado do interior algarvio são, 

já desde a década de 90, alvo de preocupação por parte das entidades regionais, locais 

e população em geral. (Aguiar, Ribeiro, & Costa, 2012, p. 1) Note-se, que a Serra 

Algarvia perdeu 40 mil habitantes entre 1950 e 2001 (GTAA Sotavento, 2012, p. 6), e 

por isso, a necessidade de proteger e preservar o património arquitectónico e a sua 

identidade é tão importante quanto desenvolver novos projectos, capazes de revigorar 

o território e fixar população. 

Nesse sentido operaram os Gabinetes Técnicos de Apoio às Aldeias (GTAA Barlavento 

e Sotavento) desde o início do presente século (2001-2007), no âmbito do Programa de 

Revitalização das Aldeias do Algarve, inserido no PRO Algarve (Programa Operacional 

da Região do Algarve)26, tendo como principal objectivo a revitalização do interior e das 

                                                
26 “[…] O Programa Operacional Regional – PROALGARVE, identifica no seu Eixo 2, uma medida 
destinada à revitalização das áreas de baixa densidade, que no Algarve representam mais de 
2/3 do território regional. Trata-se de uma Medida que assume uma natureza de base territorial, 
destinada ao apoio a intervenções complementares ao investimento municipal e sectorial e que 
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áreas de baixa densidade da região. (Comissão de Cordenação da região do Algarve, 

2001, p. 3) 

“[…] Este esforço de patrimonialização […] parte não só do reconhecimento da sua 

importância e valor mas também da consciência da necessidade do seu registo e 

salvaguarda face ao processo de desruralização que se intensificou nas sociedades 

ocidentais, em particular a europeia, no período do pós-guerra.[…]” (Aguiar, Ribeiro, & 

Costa, 2012, p. 8) 

O Gabinete técnico encarregue do Sotavento Algarvio, foi liderado pelos Arquitectos 

Miguel Reimão Costa (entre 2001 e 2004) e Victor Ribeiro (entre 2005 e 2007) e, durante 

o período em que esteve em vigor, desenvolveu, propostas de intervenção que 

pretendiam não só a reabilitação do património edificado, mas também a dinamização 

sociocultural e proteção da paisagem, para uma aldeia de cada um dos quatro 

municípios do Sotavento, (Vila Real de Santo António- Cacela Velha; Castro Marim - 

Odeleite; Tavira- Cachopo e Alcoutim- Vaqueiros.) (Ilustração 65), através da 

concretização objectivos propostos nos Programas de Intervenção (PI), baseado num 

extenso trabalho de investigação e levantamento dos conjuntos edificados, com um 

investimento 172% superior ao originalmente estipulado. (GTAA Sotavento, 2012, pp. 

6-12) 

  

Ilustração 69 - Mapa das Aldeias alvo de intervenção por parte do GTAA Sotavento.([adaptado a partir de:] 

(GTAA Sotavento, 2012, p. 11) 

                                                
pretende assegurar a convergência e coerência às múltiplas iniciativas vocacionadas para a 
valorização do binómio recursos/território.[…]” (CCDR Algarve, 2002, p. 5) 



O Município de Alcoutim no Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal: Passado e Presente  

 

 
Janina Carolin Salema Krupp  98 
  

 
 

No fundo trata-se de um conjunto de ações que pretendem não só recuperar, mas 

também informar, reeducar e preparar os actores locais e regionais: 

“[…] Uma intervenção com uma linguagem arquitectónica contemporânea fortemente 

marcada pelos saberes locais. A utilização de técnicas tradicionais é visível nos projectos 

materiais, alguns deles executados com o concurso de mestres e artesãos locais 

“transformados”, por iniciativa e insistência do GTAA Sotavento, em colaboradores e 

formadores de equipas técnicas das empresas construtoras.[…] Por outro lado, a 

integração desses materiais e técnicas não é no entanto feita de forma acrítica e absoluta 

mas antes guiada pela consciência de que apenas se pode recuperar a matéria e nunca 

o contexto em que a mesma foi criada ou concebida.[…] ” (GTAA Sotavento, 2012, p. 

6/15) 

 

  
Ilustração 70 - Demonstração das técnicas construtivas tradicionais no Workshop OFICINA, realizado 

entre 26 e 30 de Novembro de 2007 no Cachopo (Tavira) (GTAA Sotavento, 2012, pp. 218-219) 
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O GTAA Sotavento revê as suas ações em cinco tipologias de projecto: 

Tabela 7- Tipologias de Projecto do GTAA Sotavento 

GTAA Sotavento: tipologias de projecto 

1. Projectos de intervenção de 

conjunto e reabilitação urbana. 

- Enterramento de infraestruturas aéreas; 

- Repavimentação e valorização dos 

espaços exteriores; 

- Intervenção na envolvente externa do 

conjunto edificado. 

2. Projectos de ordenamento e 

requalificação do espaço público. 

- Visam a valorização dos espaços públicos 

relativos às principais entradas das aldeias e 

ou outros não integrados. 

3. Projectos de reabilitação e 

valorização do património 

histórico e cultural. 

- Intervenções nas Igrejas de Vaqueiros e 

Cachopo; 

- Reconstrução e/ou recuperação das 

construções de planta circular; 

- Reabilitação da Casa do Pároco de Cacela 

Velha 

4. Projectos de criação e 

qualificação de estruturas e 

equipamentos de utilização 

colectiva. 

- Reabilitação de edifícios preexistentes 

- Ampliação em novos edifícios 

5. Projectos de articulação do 

núcleo edificado com a 

envolvente paisagística. 

- Valorização da envolvente paisagística e a 

relação do núcleo edificado das aldeias com 

os espaços de interesse na sua proximidade. 

 

Fonte: ([ Adaptado a partir de: ] (GTAA Sotavento, 2012, pp. 13-14) 

A importância desta equipa, formada por arquitectos, arquitectos paisagistas, 

engenheiros técnicos civis, engenheiros técnicos eletrotécnicos, medidores-

orçamentistas e um designer, é validada através da sua estratégia educativa, em que a 

incorporação dos materiais e técnicas construtivas tradicionais é feita quer, “ […] no 

âmbito de intervenções em preexistências de características vernaculares, quer nas 

novas linguagens e modelos, […] procurando estabelecer sempre um diálogo integrador 

[…] entre contemporaneidade e tradição- mas recusando quaisquer processos ou 

intenções miméticas. […]” (Aguiar, Ribeiro, & Costa, 2012, pp. 13-14)No caso do 

município de Alcoutim, o Gabinete Técnico de Apoio às Aldeias do Sotavento actuou no 

monte da Alcaria Queimada e na aldeia de Vaqueiros, através da intervenção no 

património histórico e cultural, da intervenção do espaço público do aglomerado e 
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também através da construção de infraestruturas colectivas, que neste caso se trata de 

um edifício polivalente27, agora um centro desportivo. 

4.1.1. AS PRINCIPAIS INTERVENÇÕES DE RECUPERAÇÃO NO TERRITÓRIO 

APÓS O I.A.P.P. 

“[…] Nos últimos anos podemos observar que existe uma maior sensibilização 

para tudo o que está relacionado com a herança cultural. A defesa e a 

revitalização deste legado, assim como a sua modernização, constituem 

objectivos que de modo algum são contraditórios. Na realidade nenhum povo 

pode assegurar o seu futuro sem relegar o seu passado. […]” (Quitério, 2007, p. 

312) 

Á excepcão das aldeias que constituem freguesias de concelho, que serão abordadas 

em seguida, ou as habitações dos que por lá ficaram e foram recuperando as suas 

casas, poucas ou nenhumas foram as intervenções no património rural edificado, 

privado, durante as últimas décadas. Os montes que nos últimos decénios do século 

passado começaram a ser abandonados, assim continuam, degradados e esquecidos 

no tempo.  

Ainda assim, o crescente interesse por parte da comunidade estrangeira pelo interior 

algarvio, bem como a não nova, mas em voga, concepção do turismo rural, permite 

encontrar aqui ou ali, algumas habitações ou pequenos conjuntos reabilitados, em 

pequena escala. 

Não pode igualmente ser ignorado, o esforço dos agentes regionais e locais, 

empenhados no desenvolvimento do território, através da elaboração de estratégias que 

visam a optimização e o progresso dos meios rurais. Tendo em consideração que o 

maior problema no território reside na fraca capacidade de atração e fixação de 

habitantes, é natural que as intervenções principais tenham sido focadas no 

melhoramento das infraestruturas públicas e do património cultural, em especial nos 

aglomerados com maior importância. 

De facto e, conforme referido em cima, é nas aldeias que se podem observar mais 

intervenções e ações no município, algumas entretanto já concluídas enquanto outras 

apenas projectadas ou previstas, realizadas pelas entidades públicas locais, como a 

Autarquia de Alcoutim, ou pelas entidades regionais como o GTAA Sotavento. 

                                                
27 Ver anexo B, sobre a construção do edifício polivalente em Vaqueiros 
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A Casa dos Condes, situada na Vila de Alcoutim, é um edifício de origem medieval 

pertencente aos Condes de Alcoutim, que foi alvo de uma intervenção de reabilitação a 

cargo do Arquitecto Fernando Varanda, com base no plano de salvaguarda da vila de 

Alcoutim de 1993, tendo a sua construção sido efectuada entre 1997 e 1998. (Câmara 

Municipal de Alcoutim, 1993) 

 
Ilustração 71- Vista do pátio interior da Casa dos Condes e Vista geral exterior da casa antes da 

intervenção de recuperação (Câmara Municipal de Alcoutim, 1993, p. 16) 

 
 

 
Ilustração 72- Vista do pátio interior da Casa dos Condes, após a reabilitação. (Ilustrações nossas, 2016) 
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Este projecto traduz-se numa série de intervenções ao nível da estrutura do edifício, 

desde a abertura de vãos ou alargamento dos mesmos até a um novo modelo de 

compartimentação interior e criação de uma ligação dos espaços exteriores (pátios), 

preservando, sempre que possível, as técnicas e materiais de construção tradicionais, 

assim como o contexto histórico e cultural do edifício. 

 

Ilustração 73- Plantas do edifício preexistente da Casa dos Condes (Câmara Municipal de Alcoutim, 

1993, p. 17) 

 
Ilustração 74 - Proposta de intervenção executada em 1997 e 1998 (Câmara Municipal de Alcoutim, 

1993, p. 17) 
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Ilustração 75 - Secções existentes e propostas para a Casa dos Condes (Câmara Municipal de Alcoutim, 

1993, p. 18) 

 

Tabela 8- Materiais tradicionais utilizados na intervenção na Casa dos Condes 

Materiais tradicionais utilizados na intervenção da Casa dos Condes 

 

Pavimentos interiores 
Ladrilho de barro ou soalho de madeira 

(nos compartimentos mais importantes) 

Pavimentos exteriores 

Ladrilho de barro (revestimento do 

cobertor das escadarias e dos poiais) ou 

calçada tradicional em pedra (pátios) 
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Paredes interiores e exteriores 
Alvenaria de xisto ou parede de pedra 

(sempre que possível) 

Vãos 
Pedra serrada (parapeitos e soleiras) e 

Madeira pintada (caixilharias) 

Cobertura 

Estrutura em caibros de madeira com 

caniço tradicional e revestido com telha 

de canudo 

Fonte: ([adaptado a partir de: ] (Câmara Municipal de Alcoutim, 1993, pp. 17-18) 

 

 

 

 

Ilustração 76 - Casa dos Condes após a intervenção (Ilustrações nossas, 2016) 

Em relação ao trabalho desenvolvido pelo GTAA Sotavento no município de Alcoutim, 

destacam-se alguns projectos de intervenção na Aldeia de Vaqueiros, e no monte de 

Alcaria Queimada, que pertencente também à freguesia de Vaqueiros.(Ilustrações 77 e 

78) 
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Ilustração 77- Planta de caracterização da aldeia de Vaqueiros (CCR Algarve, 2002, p. 65)  
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Ilustração 78 – Planta síntese da proposta apresentada para a aldeia de Vaqueiros (CCR Algarve, 2002, 

p. 76) 

No caso especifico da aldeia de Vaqueiros, sobressai a reabilitação do património 

histórico e cultural, nomeadamente do edifício da igreja Matriz, e as duas fases da 

intervenção na envolvente do largo da igreja e no conjunto edificado. (Ilustração 80, 

pontos A, B e C)  
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A igreja Matriz de Vaqueiros, construída em meados do século XVI28 (Nunes & 

Varzeano, 1985, p. 390), foi alvo de um projecto de reabilitação em Abril de 2003, tendo 

a obra sido realizada entre 2004 e 2005. (GTAA Sotavento, 2012, p. 151)  

Independentemente de não se tratar de um edifício com carácter privado e habitacional 

como os que estudamos no capítulo três, trata-se de uma intervenção com significativa 

importância para a preservação da identidade cultural, isto porque, não só foram 

aplicados materiais e técnicas de construção tradicional como também foram 

projectados planos de intervenção que visam a requalificação dos espaços públicos 

envolventes, que apesar de ainda não terem sido realizados, traduzem-se numa acção 

coesa e unificadora do espaço social da aldeia. 

Esta proposta insere-se na medida de preservação e valorização do património histórico 

e cultural do Plano de Intervenção das Aldeias do Algarve, cujo objectivo principal era 

recuperar a cobertura e a sua estrutura original em madeira (mas neste caso foi mesmo 

necessária a sua substituição total), bem como intervir na torre sineira, requalificar um 

volume anexo à capela mortuária e substituir as caixilharias dos vãos de alumínio para 

madeira. (GTAA Sotavento, 2012, p. 151) 

  

Ilustração 79 - Igreja Matriz de Vaqueiros (Ilustrações nossas, 2016) 

                                                
28 “[…] Datada do século XVI ( constante nas “Visitações da Ordem de Santiago”, de 1565/66, 
como a “capella curada de São Pedro”, possivelmente relativa à capela-mor do edificio), sofreu 
algumas remodelações ao longo dos tempos, sendo a mais significativa relativa ao terceiro 
quartel do século XVIII.[…]” (CCDR Algarve, 2002, p. 66) 
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Ilustração 80- Plano geral de intervenção na Igreja Matriz de Vaqueiros, planta do piso térreo e planta de 

cobertura. (GTAA Sotavento, 2012, p. 150) 

“[…] A estrutura de madeira, constituída por asnas distantes entre si cerca de 50 cm, 

ficou assim à vista, recuperando a imagem anterior do interior da igreja marcada pelo 

ritmo dessa estrutura, ainda visível em igrejas vizinhas (Giões, Martim Longo). Nesse 
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sentido foi considerada como solução mais adequada a integração de um perfil metálico, 

devidamente tratado, funcionando como frechal. […] (GTAA Sotavento, 2012, p. 151) 

 

Ilustração 81 - Pormenores construtivos da cobertura frechal e beirado. (GTAA Sotavento, 2012, p. 153) 

 

 
Ilustração 82 - Proposta de intervenção. ([adaptado a partir de: ] (GTAA Sotavento, 2012, p. 152) 
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Relativamente ao espaço público envolvente, a proposta foi dividida em duas fases, 

sendo a primeira relativa ao espaço exterior da Igreja Matriz, e a segunda, relativa ao 

espaço público do conjunto edificado. 

 

1 – Redefenição da escadaria da Igreja com demolição da existente e substituição por nova escadaria, 

executada com muros de betão , revestida a alvenaria de xisto e pavimentada com calçada de xisto; 

2 – Demolição de muro de suporte existente e execução de um novo muro em betão e alvenaria de tijolo; 

3 – Introdução de pavimento em calçada regular de xisto, com marcação de guiasxisto colocado a cultelo; 

4 – Substituição de escada existente por outra em calçada de xisto, delemitada por poial em alvenaria 

de tijolo rebocada com argamassa de cal aérea e pintada com tinta de cal; 

5 – Substituição de escada existente por outra executada em alvenaria de tijolo de barro furado, rebocada 

com cal aérea e pintada com tinta de cal, e degraus em blocos de xisto; 

6 – Regularização do muro de suporte existente e construção de guarda-corpos em tijolo de barro furado, 

rebocado com argamassa de cal aérea e pintado com tinta de cal; 

7 – Recuperação dos muros e poiais existentes incluindo aplicação de novo reboco de cal aérea e pintura 

com tinta de cal; 

8 – Regularização de espessura e altura do muro de suporte existente e construção de guarda-corpos 

em tijolo de barro furado, rebocado com argamassa de cal e pintado com tinta de cal; 

9 – Regularização de espessura e altura do muro existente incluindo a execução de alvenarias de tijolo 

de barro furado, rebocadas com argamassa de cal aérea e pintadas com tinta de cal; 

10 – Introdução de pavimento em calçada irregular de xisto, com marcação de guias de xisto colocado 

a cutelo e drenagens lateriais com guias triplas de xisto colocado a cutelo; 

11 – Regularização da superficie do muro de suporte existente e respectiva conclusão, no remate com 

o pavimento de calçada de xisto, com a introdução de um paramento de tijolo de barro furado, gateado 

ao muro existente, e posterior aplicação de reboco de cimento e areia e pintura com tinta de água de cor 

branca. 

Ilustração 83 -Proposta da primeira fase de intervenção relativa à envolvente próxima da Igreja Matriz de 

Vaqueiros. ([adaptado a partir de: ] (GTAA Sotavento, 2012, p. 68) 
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1 – Defenição de perfil constituido por faixa central em betuminoso com linhas de drenagem marcadas 

por guias laterais de xisto colocado a cutelo e bermas em calçada irregular de xisto; 

2 – Pavimentação com calçada irregular de xisto, com linha de drenagem a eixo marcada por guia de 

xisto colocado a cutelo, no sentido transversal; 

3 – Pavimentação com calçada irregular de xisto. Ligação visual do Largo à Igreja através da marcação 

no pavimento de guias de xisto colocado a cutelo no sentido longitudinal. Integração de banco em 

madeira e ferro e plantação de oliveira em caldeira, defenida com guia de xisto e preenchida com seixo 

rolado e talisca da ribeira. Remoção da cabine telefónica existente; 

4 –Definição de perfil constituido por faixa central em calçada irregular de xisto colocado com sentido 

transversal, com linhas de drenagem marcadas por guias laterais de xisto colocado a cutelo e bermas 

em calçada irregular de xisto; 

5 –  Reabilitação do pavimento existente em calçada irregular de xisto e requalificação do canteiro 

existente; 

6 – Redefinição do arruamento com a integração de uma área pedonal em calçada irregular de xisto, 

fronteira ao edificio polivalente; 

7 – Redefinição da área de estacionamento automóvel, a pavimentar com calçada irregular de xisto. 

Relocalização dos contentores de residuos sólidos urbanos com integração de contentores enterrados. 

Remoção e substituição das árvores (casuarinas) em mau estado de conservação e defenição de um 

canteiro ao longo de toda a rua com integração de seixo rolado e cascalho da ribeira; 

8 – Redefinição do cruzamento entre as ruas Cooperatuva e do Poço Novo; 

9 – Formalização da área de paragem de autocarro com pavimentação em tapete betuminoso. 

Ilustração 84 - Proposta da segunda fase de intervenção relativa à envolvente do conjunto edificado. 

([adaptado a partir de: ]. (GTAA Sotavento, 2012, p. 74) 
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A falta de intervenções nos espaços sociais e a descaracterização do conjunto edificado 

associado à ausência de planos estruturais relevantes para o seu desenvolvimento, vem 

por isso atribuir importância às propostas e intervenções de conjunto, realizadas em 

Vaqueiros pelo GTAA Sotavento: 

“ […] Os processos de edificação ocorridos nos últimos trinta anos [1970-2000] 

correspondem frequentemente a processos de descontinuidade morfológica e 

volumétrica, num tecido caracterizado anteriormente pela qualidade decorrente da 

unidade de conjunto. […] As calçadas de xisto originais, os afloramentos rochosos ou os 

pavimentos em terra foram, na maioria dos espaços de utilização colectiva cobertas por 

soluções de betuminoso, de betão, ou mistas. […] “ (CCDR Algarve, 2002, pp. 64-66) 

Trata-se, não só de uma questão de preservação do património histórico, e natural, mas 

também da salvaguarda Identidade, que se vê assim, de certa forma, “restituída” através 

da utilização dos materiais locais e tradicionais, após décadas de regressão. 

  

Ilustração 85- Imagens da Intervenção do GTAA Sotavento na entrada norte da aldeia de Vaqueiros. 

(GTAA Sotavento, 2012, p. 117) 

O plano proposto para a aldeia de Vaqueiros, não faz sentido no entanto, se for 

encarado como uma ação individual no território, desconectada de um conjunto 

articulado de relações de proximidade com os diferentes focos naturais e culturais 

existentes no território (do Guadiana até à Costa Vicentina). (CCDR Algarve, 2002, p. 

72) 

“[…] As aldeias de Odeleite [Castro Marim] e Cachopo [Tavira]29, inseridas também no 

Programa de Revitalização das Aldeias do Algarve, possuem, apesar das suas 

características especificas, um conjunto relevante de afinidades com Vaqueiros ao nível 

do património construído, natural e etnográfico, constituindo, cada qual, um momento 

chave da leitura cultural do território do Nordeste Algarvio.[…]” (CCDR Algarve, 2002, p. 

72) 

                                                
29 Ver anexo B pagina, sobre algumas intervenções do GTAA Sotavento nestas aldeias. 
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5.  ALCOUTIM NO PRESENTE E A REVISITAÇÃO DO I.A.P.P. 

Actualmente, o município enfrenta desafios muito semelhantes aos dos decénios 

anteriores. O envelhecimento da população, a fraca capacidade dos recursos naturais, 

e a falta de investimento privado são os maiores obstáculos que dificultam o 

desenvolvimento no território: 

Mas, se é verdade que o quadro social, cultural, ambiental e económico do território não 

é o mais animador, também é verdade que existe grande potencialidade de 

desenvolvimento para a região através do património cultural e edificado, que, ao 

contrário do que aconteceu no baixo algarve, e em especial na costa litoral, foi na 

maioria dos casos, resguardado da intervenção desequilibrada e massiva onda de 

construção do final do século passado.  

5.1. O HOMEM E A SUA RELAÇÃO COM O PATRIMÓNIO 

5.1.1.NOVAS TIPOLOGIAS, PROCESSOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E O 

IMPACTE NA IDENTIDADE CULTURAL 

Como analisado no capítulo anterior, a degradação das condições naturais, o 

crescimento abrupto do turismo, e os processos decorrentes da industrialização e 

globalização tiveram grande impacte no património arquitéctonico.  

Ainda que no Nordeste Algarvio, o sistema configuracional dos montes e aldeias não 

tenha sido significativamente alterado, isto é, ainda que não seja possível observar com 

grande expressão, ao contrário do que acontece no Barlavento Algarvio, ao 

“[…]crescente […] urbanismo disseminado[…]” que começa a penetrar o interior da 

região. (Fernandes & Janeiro, 2008, p. 8), é possível entender o estado do património 

edificado se se associar as suas transformações a um processo de “[…] extinção de um 

[…] mundo de ruralidade […]” (Fernandes & Janeiro, 2008, p. 9) 

A “ extinção de um mundo de ruralidade” de que falam os autores José Manuel 

Fernandes e Ana Janeiro, terá mais a ver com as transformações relacionadas com 

processos de recuperação, nomeadamente com a utilização de certos materiais e 

tipologias, do que propriamente com a questão do abandono e degradação: 

“[…] É hoje portanto difícil de encontrar, […] as casas térreas telhadas, caiadas de 

branco, com um simpático balcão, a chaminé decorativa junto à fachada[…] sem ver isto 

num contexto de degradação […] ou mesmo já de recuperação por um casal holandês 
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ou inglês, mas então aqui com a parabólica, com caixilharia de alumínio, com a telha 

cimentada- constituindo assim uma outra forma de habitat, que aproveita a anterior sem 

se confundir com ela.[…]” (Fernandes & Janeiro, 2008, p. 9) 

Esta realidade não se limita no entanto, à comunidade estrangeira que se fixa no 

território. A utilização de materiais de construção produzidos industrialmente, assim 

como a necessidade de mão-de-obra especializada acaba por se generalizar em todo o 

território, até no mais pequeno e isolado monte é possível encontrar habitações 

recuperadas com recurso a este tipo de materiais e técnicas construtivas. 

Na verdade, nas habitações recuperadas, as alterações mais significativas observam-

se quer nas fachadas, quer nas coberturas, através da abertura ou encerramento de um 

vão, mas principalmente através da alteração dos revestimentos e acabamentos 

originais. Na maior parte dos casos são os próprios habitantes a realizar estas 

modificações. 

Como se pode observar nas ilustrações em baixo, a parede de xisto exposta ou 

rebocada e caiada é praticamente inexistente. Em substituição surge a pintura banal 

com tinta comercial de vários tons, ou o revestimento com elementos laminares 

cerâmicos. As caixilharias foram substituídas assim como as telhas e chaminés, agora 

pré-fabricadas.  

  

  

Ilustração 86 - Exemplos da aplicação de materiais industriais nas fachadas das habitações. (Ilustrações 

nossas, 2016) 
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Ainda que o propósito deste trabalho incida sobre a arquitectura popular, considera-se 

importante referir algumas questões sobre o caminho da arquitectura “corrente”30 no 

território, uma vez que as mesmas tem inevitavelmente impacte sobre o conjunto 

edificado: 

As construções recentes, que geralmente aparecem na periferia das aldeias e vilas, 

muitas vezes associadas a operações de loteamento, apresentam transformações mais 

profundas que dizem respeito a uma alteração completa das tipologias formais 

associadas ao território, e que representam, em muitos casos, uma adaptação dos 

modelos ou pelo menos alguns elementos da casa algarvia do litoral e barrocal. Neste 

caso, são as moradias independentes que assumem maior expressão: 

  

  

Ilustração 87- Exemplos de novas construções no Município de Alcoutim (Ilustrações nossas, 2016) 

 

                                                
30 De acordo com o Arquitecto Rodrigo Ollero, nem todas as construções realizadas por 
arquitectos podem ser consideradas eruditas, considerando assim dois tipos de arquitectura que 
divergem segundo a “sabedoria” que lhes é associada: arquitectura erudita e arquitectura 
corrente. (Ollero, 2010) 
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A adaptação dos modelos e materiais exteriores não é no entanto um facto inédito.31 

Mas até meados do século passado essa influência não comprometeu a sobriedade do 

património edificado. (Costa, 2014, p. 383) 

Contudo, a “[…] homogeneização cultural insípida e banalizadora […]” (Ribeiro et al., 

2008, p. 6) dos modelos arquitetónicos e materiais de construção que se tem verificado 

especialmente na ultima década, não contribuiu para a preservação destes valores 

identitários. (Quitério, 2007, p. 315) 

“[…]O abandono de formas tradicionais de arquitectura popular, a multiplicação de 

modelos construtivos directa ou indirectamente influenciados pela casa do emigrante, a 

generalização de soluções serializadas de inspiração citadina são algumas das 

expressões dessas mudanças objectivas.[…]” (Leal, 2011, p. 74) 

Note-se que, quando em acima se refere o declínio dos valores identitários, não se 

pretende incutir a renuncia da contemporaneidade ou dos seus processos, até porque 

a identidade no âmbito da arquitectura se traduz num processo cumulativo de 

experiências associadas a um conjunto de semelhanças e características materiais e 

imateriais de um determinado conjunto, que como refere o Arquitecto Rodrigo Ollero 

“[…] não está, nem pode estar ligada só ao passado. […]” (Ollero, 2010, p. 44),  

Mas, do mesmo modo que não pode haver rejeição do presente, também não pode 

haver desprezo pelo passado uma vez que a arquitectura tem, ou deveria ter, uma 

relação próxima com a cultura e o território onde se insere. (Pedreirinho & Batista, 2015, 

p. 170) 

“[…] o resgate ao esquecimento dos elementos, artes, saberes e ofícios associados ao 

património vernáculo é uma peça essencial que nos vincula ao nosso passado e faz luz 

sobre a nossa identidade.[…] (Ribeiro et al., 2008, p. 6) 

 

As intervenções de caracter privado são por isso, as mais importantes na visão 

regenerativa de conjunto, não só na recuperação ou preservação do património 

existente, mas também nas novas habitações “[…] onde o papel das famílias se torna 

parte activa e significativa de uma dinâmica cultural de sentido contemporâneo.[…]” 

(Fernandes & Janeiro, 2011, p. 8).  

                                                
31 A influência do Baixo Algarve está á muito presente na arquitectura serrana, nomeadamente 
na utilização da cal no revestimento das alvenarias, assim como na construção de chaminés 
elaboradas, platibandas, trabalhos de massa e na construção de coberturas planas; Ver 
subcapítulo 3.3. “Materiais e Técnicas de Construção” . 
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5.2. ACTUALIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO EXISTENTE 

 

 “[…] O País palmilhado e «lambretado» pelos jovens arquitectos que partiam à 

descoberta do que seria a verdadeira arquitectura portuguesa já não existe. Mas o que 

eles viram, registaram, fotografaram e desenharam guarda uma lição que se mantém. A 

autenticidade o despojamento, a sábia utilização de materiais, a resposta eficiente às 

necessidades, mas também a variedade de soluções, a beleza formal, a harmonia com 

a paisagem são ensinamentos inesquecíveis. […]” (Ordem dos Arquitectos, 2004, p. VI) 

Cinquenta e cinco anos após a publicação da primeira edição do Inquérito á Arquitectura 

Popular em Portugal, a paisagem está profundamente alterada. Prevalece porém, a 

simplicidade e humildade dos seus habitantes. 

Nas diversas deslocações à área de estudo foi, no decurso do trabalho, possível 

identificar oito das onze edificações registadas fotograficamente pelos Arquitectos Artur 

Pires Martins, Celestino de Castro e Fernando Torres, encarregues da zona seis do 

I.A.P.P. 

Destas fotografias uma é da Igreja de Giões, sendo por isso fácil de identificar, e outra 

de uma rua, também em Giões. As restantes cinco fotografias, dizem respeito a 

habitações privadas, duas das quais duas se encontram completamente abandonadas, 

como é o caso das habitações nos montes da Alcaria Alta e da Corte da Seda.  

A conversa com os habitantes dos montes em questão foi muito importante para a 

identificação das habitações não só porque algumas sofreram transformações 

profundas como por exemplo uma habitação no monte de Tacões, mas também porque 

algumas simplesmente já não existem. 

No entanto foi impossível identificar de forma indubitável três habitações, provavelmente 

porque estas se situavam nas aldeias, que como vimos anteriormente, foram os 

conjuntos edificados que sofreram mais transformações após o Inquérito. 

O estado actual destas edificações não poderia ser mais variado. É possível encontrar 

habitações completamente abandonadas e degradadas, bem como habitações que 

sofreram apenas algumas modificações de ordem material, ou habitações que foram 

totalmente refeitas.  

Nestas imagens é possível observar ainda, a substituição dos pavimentos tradicionais, 

na sua maioria calçada irregular de xisto, por soluções betuminosas que se 

generalizaram nas últimas duas décadas do século passado. 
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1 – Giões, vista de um arruamento: 

 
 

 
Ilustração 88 - Arruamento em Giões, durante o I.A.P.P. (em cima) (Ordem dos Arquitectos, 2004, p. 273); 

o mesmo arruamento actualmente (em baixo) (Ilustração nossa, 2016) 
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2 – Corte Serrano, vista principal de uma habitação privada: 

 
 

 
Ilustração 89 - Vista principal de uma habitação na Corte Serrano durante o I.A.P.P. (em cima) (Ordem dos 

Arquitectos, 2004, p. 283); e a mesma vista da habitação actualmente (em baixo) (Ilustração nossa, 2016) 
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3 – Tacões, vista exterior de uma habitação32: 

 
 

 
Ilustração 90 - Vista principal de uma habitação em Tacões durante o I.A.P.P. (em cima) (Ordem dos 

Arquitectos, 2004, p. 331); e a mesma vista da habitação actualmente (em baixo) (Ilustração nossa, 2016) 

                                                
32 Apesar de em conversa, os habitantes com quem falámos terem identificado a habitação 
descrita no I.A.P.P. como sendo a em baixo representada, e de, com base numa visita ao monte 
considerarmos que de facto esta é a mais provável correspondência, não o podemos afirmar de 
forma indubitável, uma vez que as alterações são muito profundas.  
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4 – Barrada, vista frontal de uma habitação: 

 
 

 
Ilustração 91 - Vista principal de uma habitação em Barradas durante o I.A.P.P. (em cima) (Ordem dos 

Arquitectos, 2004, p. 333); e a mesma vista da habitação actualmente (em baixo) (Ilustração nossa, 2016) 
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5 – Alcaria Alta, vista exterior da habitação: 

 
 

 
 

 
Ilustração 92 - Vista principal de uma habitação em Alcaria Alta durante o I.A.P.P. (em cima) (Ordem dos 

Arquitectos, 2004, p. 333); mesma vista da habitação na primeira década do presente século (ao meio) 
(Fernandes & Janeiro, 2008, p. 91) ; mesma vista da habitação actualmente (em baixo) (Ilustração nossa, 
2016) 
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6 – Corte da Seda, vista frontal de parte de uma habitação: 

 
 

 
Ilustração 93 - Vista principal de uma habitação na Corte da Seda durante o I.A.P.P. (em cima) (Ordem 

dos Arquitectos, 2004, p. 353); e a mesma vista da habitação actualmente (em baixo) (Ilustração nossa, 
2016) 
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7 – Laborato, vista exterior da fachada de uma habitação 

 
 
 

 
Ilustração 94 - Vista principal de uma habitação no Laborato durante o I.A.P.P. (em cima) (Ordem dos 

Arquitectos, 2004, p. 355); e a mesma vista da habitação actualmente (em baixo) (Ilustração nossa, 2016) 
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8 – Giões, vista exterior da fachada principal da Igreja: 

 
 

 
Ilustração 95 - Vista da fachada principal da Igreja durante o I.A.P.P. (em cima) (Ordem dos Arquitectos, 

2004, p. 356); e a mesma vista da Igreja actualmente (em baixo) (Ilustração nossa, 2016) 
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5.3. A ARQUITECTURA POPULAR OU TRADICIONAL E A SUA RELAÇÃO COM 

O DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE 

Quando no discurso do presente trabalho, se tem empregue o termo tradicional, além 

de popular, para descrever a arquitectura espontânea no território em estudo, é porque 

se pretende uma aproximação que se estende para lá do facto de esta ser criada 

exclusivamente pelo povo. Mais do que o produto de um povo num determinado espaço 

temporal, esta arquitectura é fruto de um processo cumulativo de vários factores: 

“[…] Não nos podemos esquecer que as origens […] são sempre múltiplas, com razões 

muito diversas e sedimentadas em tempos longos que se foram interligando e 

constituindo identidades culturais mas também sociais, muito directamente ligados ao 

território e às suas também múltiplas características: geográficas, ambientais e, 

seguramente culturais. […]” (Pedreirinho & Batista, 2015, p. 170) 

Estas características estão todavia, em constante transformação. As condições sociais, 

culturais e ambientais actuais não são, nem podem ser, reflectidas nos modelos 

culturais do passado. (Pedreirinho & Batista, 2015, p. 171) 

Nesse sentido, não se trata de um resgate a uma memória longínqua, mas sim de uma 

abordagem contemporânea aos saberes e técnicas de construção33, ainda muito 

actuais, e do seu potencial contributo ao desenvolvimento e sustentabilidade da 

aquitectura e do território, isto é, a “ [….] capacidade de o presente se inspirar no 

passado com o objectivo de melhorar o futuro. […]” (González F. D., 2006, p. 29) 

5.3.1. A QUESTÃO DA SUSTENTABILIDADE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 
Com o contínuo aumento da degradação das condições ambientais que se tem 

verificado nos últimos anos, nomeadamente através da poluição e esgotamento dos 

recursos naturais, do aumento da temperatura da atmosfera, da destruição dos 

ecossistemas, entre outros, o Homem tem procurado cada vez mais, criar estratégias 

sustentáveis para a gestão e preservação do ambiente. O deterioramento destas 

condições não é recente, no entanto, é a partir dos últimos 50 anos que se registam os 

aumentos mais consideráveis. Só as emissões de dióxido de carbono que se 

concentraram na atmosfera quadruplicaram durante este período, e estima-se que a 

                                                
33 “[…] A transmissão do saber passou de pais para filhos em sucessões consecutivas de 
famílias, muito embora, com a introdução de novas tecnologias e métodos constutivos se 
evoluísse na forma da transmissão do saber.[…] Transmite-se o saber operativo, condicionado 
a efeitos práticos do dia-a-dia. […]” (González F. D., 2006, p. 27) 
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temperatura da terra tenha aumentado cerca de meio grau desde a década de setenta. 

(Núcleo de Arquitectura e Urbanismo, 2010, pp. 5-7) 

Mas afinal, de que se trata o desenvolvimento sustentável? 

Segundo Richard Heinberg a essência do termo sustentabilidade, reside na capacidade 

de algo, em manter-se ao longo do tempo, mas é no fundo um conceito relativo34, uma 

vez que nada dura para sempre. (Heinberg, 2009, p. 3) Para descodificar e apresentar 

uma visão mais simples desta noção, o autor define um conjunto de cinco axiomas, que 

descreve como “verdades evidentes”, a partir de definições de outros autores: 

Tabela 9 – Cinco Axiomas da Sustentabilidade segundo Richard Heinberg 

 

Cinco Axiomas da Sustentabilidade 

 

1 
Qualquer sociedade que use continuamente recursos críticos de modo 

insustentável, entrará em colapso; 

2 
O crescimento populacional e/ou o crescimento das taxas de consumo dos 

recursos não é sustentável; 

3 
Para ser sustentável, o uso dos recursos renováveis deve seguir uma taxa 

que deverá ser inferior ou igual à taxa de reposição; 

4 

Para ser sustentável, o uso de recursos não-renováveis tem de evoluir a uma 

taxa de declínio, e a taxa de declínio deve ser maior ou igual à taxa de 

esgotamento; 

5 

A sustentabilidade requer que as substâncias introduzidas no ambiente pela 

actividade humana sejam minimizadas e tornadas inofensivas para as 

funções da biosfera. 

Fonte: ([Adaptado a partir de: ] (Heinberg, 2009, pp. 6-11) 

No fundo, o desenvolvimento sustentável não está apenas relacionado com a questão 

ambiental e económica, mas também com a questão social e cultural, isto porque, não 

só deve ser economicamente viável ou ecologicamente correcto, como deve também 

ser socialmente justa e culturalmente aceite. (González F. A., 2013, pp. 48-49) 

                                                
34 “[…]a expressão “desenvolvimento sustentável” é um paradoxo, porque não é possível 
pretender ter desenvolvimento/crescimento para toda a população mundial e, esperar ao mesmo 
tempo que esse desenvolvimento possa ser compatibilizado com a sustentabilidade 
ambiental.[…] (Torgal & Jalali, 2010, p. 19) 
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5.3.2. A SUSTENTABILIDADE NA CONSTRUÇÃO 

 

Na europa, a indústria da construção é um dos maiores e mais activos sectores, 

responsável por 30% das emissões de carbono para a atmosfera e com maior consumo 

de matérias-primas, aproximadamente 3000 Mt/ano. (Torgal & Jalali, 2010, p. 23) 

Mas esta indústria não só é uma das que mais consome energia, como também é das 

que mais desperdiça. Estes resíduos desperdiçados implicam a utilização de novos 

recursos para a sua eliminação, tratamento e minoração dos riscos de contaminação. 

(Núcleo de Arquitectura e Urbanismo, 2010, p. 12), uma situação claramente 

insustentável. 

Fruto da crescente preocupação com estas questões, o termo “ construção sustentável” 

tem sido amplamente utilizado ao longo das últimas décadas. O incremento desta 

expressão surgiu, segundo vários autores, após a definição do conceito apresentado 

pela primeira vez em 1994 no CIB (Concelho Internacional da Construção), que define 

construção sustentável como sendo “[…] a criação e manutenção responsáveis de um 

ambiente construído saudável, baseado na utilização eficiente de recursos e no projecto 

baseado em princípios ecológicos. […]” (Torgal & Jalali, 2010, p. 23) 

 

Ilustração 96 - Evolução do número de artigos em revistas internacionais contendo as palavras “construção 

sustentável “no título, no resumo e nas palavras-chave. (Torgal & Jalali, 2010, p. 24) 
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Porém, a sua utilização nem sempre é a mais correcta. De acordo com Richard 

Heinberg, o termo tem sido geralmente associado a “[…] práticas que têm a reputação 

de estarem mais de acordo com um meio ambiente saudável do que outras.[…]” 

(Heinberg, 2009, p. 3), uma prática que segundo o autor é muito negligente. 

O arquitecto Filipe González acrescenta: 

“[…]Com a difusão e vulgarização do termo “sustentabilidade” tem-se assistido à 

adjectivação da construção, que, com este sufixo, encontrou caminho para melhores 

comercializações, ou mesmo para a comercialização de más construções sob o pretexto 

da sustentabilidade.[…]” (González F. A., 2013, p. 39) 

Em 1994, o grupo de trabalho 16, apresentou um conjunto de princípios a ter em 

consideração aquando de uma intervenção arquitectónica. Estes princípios, de redução, 

reutilização, reciclagem, protecção da natureza, eliminação das substâncias tóxicas, 

ciclo de vida e qualidade, devem estar presentes em todas as fases de projecto, desde 

o planeamento até ao fim do ciclo de vida do edifício. (Kibert, 2016, 4ª edição, p. 10) 

 

Ilustração 97 – Diagrama de construção sustentável, apresentado em 1994 no CIB. (Kibert, 2016, 4ª 

edição, p. 10) 

“[…] The Principles of sustainable construction apply across the entire life cycle of the 

construction, from planning to disposal […] Furthermore the principles apply to the 

resources needed to create and operate the built environment during its entire life cycle: 

land, material, water, energy and ecosystems.[…] (Kibert, 2016, 4ª edição, p. 10) 
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5.3.2.1. O CONTRIBUTO DA ARQUITECTURA POPULAR E 

TRADICIONAL PARA A CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL  

A arquitectura popular tinha, como enunciado anteriormente, uma profunda relação com 

o território onde se inseria e com a matéria disponível. Ao contrário do que acontece 

com a maioria das edificações recentes, este tipo de aquitectura não procurava dominar 

a natureza e /ou a sua envolvente, mas sim adaptar-se a ela. (Quintino, 2015, p. 78) 

Tendo em consideração o desperdício e gasto energético a que a construção está 

associada, poderemos afirmar que este, será provavelmente dos tópicos mais 

abordados quando se trata de arquitectura e construção sustentável.  

Segundo dados da DGEG (Direção Geral de Energia e Geologia), o consumo de energia 

elétrica no sector doméstico aumentou cerca de 80% entre 1994 e 2009, número que 

não pode ser justificado pelo incremento de consumidores, uma vez que esta taxa ronda 

apenas os 30% durante o mesmo período. (Fernandes J. E., 2012, p. 18)  

Mas esta problemática não se limita apenas ao consumo que deriva do acto de habitar. 

Na realidade, a questão energética está presente em todo o processo que envolve a 

construção e o seu ciclo de vida. Vide o diagrama seguinte que explica o ciclo energético 

da construção: 

 

Ilustração 98 - Ciclo energético das construções. (González F. A., 2013, p. 58) 

Por isso, não só é importante reduzir o consumo dos recursos, como também reduzir o 

consumo energético. (González F. A., 2013, p. 59) 
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É nesse sentido, que os exemplos de arquitectura tradicional constituem um 

interessante modelo de reflexão e inspiração, contribuindo para práticas mais eficientes 

e sustentáveis: 

1 – Posição Geográfica, Forma Arquitectónica e Eficiência Energética. 

A posição geográfica das edificações tradicionais tem sempre em consideração os 

factores climáticos e geológicos.  

“[…] O sol e o vento são provavelmente os factores mais determinantes na forma como 

os construtores […] orientavam e escolhiam a localização para implantar as suas 

construções.[…] ” (Quintino, 2015, p. 80) 

Com o objectivo de obter uma perfeita insolação, a orientação mais frequente na 

arquitectura tradicional do território, assim como na generalidade do algarve, é a sul, 

permitindo assim, ganhos importantes de energia solar durante o Inverno. (Ordem dos 

Arquitectos, 2004, p. 282)  

Outros dos importantes factores climáticos que influenciavam a forma arquitectónica, 

eram o vento e a chuva. A cobertura, geralmente de uma água só, era orientada com a 

sua pendente no sentido dos ventos chuvosos, protegendo-se assim de infiltrações de 

água. (Ordem dos Arquitectos, 2004, p. 331) 

É de referir também, que a relação sustentável entre o Homem e o meio climático, 

geológico e geográfico envolvente, não se observa apenas na localização e orientação 

do edificado, observa-se também, e sobretudo, nas estratégias de arrefecimento 

passivo, importantíssimos em territórios com verões quentes, conseguidas através dos 

elementos que lhes são tão característicos. Trata-se de um clima bastante seco e 

portanto, as estratégias mais adequadas passam pelo arrefecimento radiativo, ou 

evaporativo35: 

Tabela 10- Sistemas de arrefecimento passivo na arquitectura tradicional do território em estudo 

Sistemas de arrefecimento passivo na arquitectura tradicional 

Revestimento com recurso à cal 

As caiações representam mais do que 

um simples acto decorativo. A sua 

aplicação protege as habitações da luz e 

radiação excessivas. 

                                                
35 Ver anexo …. Relativamente às estratégias bioclimáticas definidas pelo RCCTE (Regulamento 
das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios) para os municípios com Clima 
I1V3, ao qual pertence Alcoutim. 
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Racionalização da dimensão dos vãos 

Com esta medida, as habitações ficavam 

mais resguardadas de ganhos solares 

directos.36  

Materiais com boa inercia térmica 

 A construção tradicional caracteriza-se 

geralmente pela utilização de materiais 

com elevada inércia térmica. Estes 

materiais, no caso da área de estudo, a 

pedra e por vezes a taipa, permitem 

atrasar o fluxo de calor, mantendo assim 

uma temperatura interior estável, através 

do armazenamento de calor durante o dia 

e libertação durante a noite. 

Uso de vegetação na fachada principal 

As plantas de folha caduca, além de 

proporcionarem sombreamento são 

excelentes protetores térmicos. Neste 

caso, a planta mais utilizada era a 

parreira. (ilustração98) 

Fonte: ([adaptado a partir de: ] (Fernandes J. E., 2012, pp. 159-160) 

 

 

Ilustração 99 - Controlo passivo da energia solar nas construções tradicionais (Quintino, 2015, p. 81) 

O controlo da humidade é igualmente importante para o conforto térmico: 

“[…] A necessidade de manter um nível da humidade relativa do ar no interior de uma 

habitação entre 50% e 70% é fundamental para o conforto térmico, o que pode ser obtido 

pelo próprio edifício, independentemente das temperaturas exteriores.[…] Se as 

paredes, os tectos, os chãos e outros elementos de um edifício tiverem a capacidade 

para absorver ou libertar humidade, […] os níveis da humidade relativa do ar interior 

“flutuarão” numa faixa estável. […]” (Quintino, 2015, p. 81) 

                                                
36 “[…]Na denominada “Arquitectura Popular”, as janelas de pequenas dimensões, utilizadas 
antigamente, parecem revelar uma grande preocupação com as condições de Verão, sendo o 
problema do Inverno resolvido […] com maior recurso a estratégias de restrição de perdas de 
condução do que com recurso a soluções de promoção de ganhos solares.[…]” (Gonçalves & 
Graça, 2004, p. 17) 
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2 – Materiais e Técnicas de Construção tradicional 

Os materiais de construção tradicional, podem e devem ser considerados como um 

exemplo de sustentabilidade pelas seguintes razões: 

A - São materiais que implicam gastos energéticos incorporados significativamente mais 

baixos. 

Na escolha dos materiais utilizados para a construção de uma obra, é importante reflectir 

não só sobre a sua capacidade de resposta relativamente à vida do edifício, isto é, ter 

em conta as suas características mecânicas e o seu ciclo de vida em geral, como 

também devem ser considerados todos os gastos energéticos incorporados37 

associados ao processo completo que envolve o seu uso, ou seja, o impacte ambiental 

e económico que deriva da extração, transformação, transporte, aplicação, uso efectivo, 

demolição ou reutilização e consequente eliminação. 

Os materiais artificiais que actualmente dominam a indústria da construção, produzidos 

industrialmente, têm uma grande carga energética incorporada na sua produção, 

nomeadamente no seu processamento, químico e mecânico. (González F. A., 2013, p. 

149) 

“[…]A título de exemplo, no ano 2000 a actividade extractiva a nível mundial gerou 6000 

milhões de toneladas de resíduos minerais, para apenas 900 milhões de matérias-

primas. […] Tal significa um aproveitamento médio de apenas 0,15%, resultando em 

vastas quantidades destes resíduos, cuja deposição constitui um risco ambiental em 

termos da preservação da biodiversidade, bem como de poluição de fontes de água 

potável. […]” (Torgal & Jalali, 2010, p. 31) 

 

Ora, na arquitectura tradicional a origem dos materiais é maioritariamente local e 

artesanal, os poucos materiais que não provêm do próprio território, vêm de áreas 

contiguas, nunca muito distantes. Isto implica automaticamente uma redução da energia 

que envolve o processo de extração e transporte, contribuindo por isso para uma 

diminuição das emissões de dióxido de carbono libertadas na atmosfera. Além disso, o 

processo de transformação destes materiais é reduzido, em alguns casos chega mesmo 

                                                
37 “[…]Ao somatório de toda a energia envolvida até à aplicação em obra designa-se por 
energia incorporada. […]” (González F. A., 2013, p. 151)) 
“[…]Existem no entanto diferentes abordagens para a referida definição, a saber: do início da 
extracção das matérias-primas até à porta da fábrica (cradle to gate); do início até à obra (cradle 
to site), ou do início até à fase de demolição e da deposição (cradle to grave) […]” (Torgal & 
Jalali, 2010, p. 72) 
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a ser nulo, com um processamento que depende mais da mão-de-obra e energia solar 

do que da energia fóssil. (Fernandes J. E., 2012, p. 160). 

 

Ilustração 100 - Critério de avaliação do impacte ambiental (CAIA). ([adaptado a partir de: ] (Quintino, 2015, 

p. 82) 

Com base na ilustração anterior, que representa os critérios de avaliação do impacte 

ambiental, o autor Guilherme Leotte Quintino desenvolveu uma análise do 

comportamento ambiental de dois casos tipo. No primeiro caso, trata-se de uma 

habitação construída em 1996, onde foram utilizados materiais e técnicas tradicionais, 

nomeadamente paredes de alvenaria de pedra com cerca de 0,50m de espessura, 

paredes interiores rebocadas e caiadas e telhado tradicional de barrotes de madeira e 

forro com tela impermeabilizante, argamassa e telha de canudo. O seguindo caso, 

representa uma habitação com menos seis anos (1980), construída com os materiais 

que se consideram actuais, isto é, estrutura em betão e laje aligeirada, alvenaria de tijolo 

furado com caixa de ar e com cobertura com laje aligeirada, tela e telha lusa de encaixe. 

(Quintino, 2015, p. 81) Os resultados foram os seguintes: 
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Ilustração 101 - Nível do impacto ambiental dos casos 1 e 2 (Quintino, 2015, p. 82) 

Para melhor entender as diferenças da energia incorporada e do ciclo de vida entre 

materiais naturais e artificiais, Filipe González apresenta a seguinte comparação: 

 

Ilustração 102 - Quadro comparativo do ciclo de vida dos materiais naturais e artificiais. ([adaptado a partir 

de: ] (González F. A., 2013, pp. 151-152) 
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B– São materiais naturais com boas características mecânicas e energéticas 

Como referido no primeiro ponto (Posição Geográfica, Forma Arquitectónica e Eficiência 

Energética), os materiais utilizados na arquitectura tradicional são os mais adequados 

para obter conforto térmico. 

Ao contrário do que acontece com os materiais convencionais e “high-tech”, a 

capacidade de “respirar” das edificações tradicionais, em parte obtida pela aplicação de 

materiais porosos numa graduação variável, permite absorver e libertar humidade para 

o ar, equilibrando assim os níveis de humidade no interior do compartimento. (Quintino, 

2015, p. 81) Igualmente importante, e atrás já referido, é a inercia térmica dos materiais 

utilizados na construção das alvenarias estruturais, neste caso a pedra. 

“[…]As estruturas termicamente pesadas são as mais indicadas para utilizar a energia 

solar, ou outras formas passivas de ganhos de calor, uma vez que o edifício necessita 

de massa térmica para acumular calor durante o dia e o reemitir durante a noite. Deste 

modo, a combinação da elevada inércia térmica para a captação de ganhos solares 

indirectos com vãos envidraçados para a captação de ganhos solares directos, 

caracteriza as casas termicamente optimizadas.[…]” (Núcleo de Arquitectura e 

Urbanismo, 2010, p. 94) 

Adicionalmente, muitos destes materiais naturais são biodegradáveis e renováveis38, 

“[…]enquadráveis num ciclo de vida de “berço a berço”, com baixa manutenção ou 

manutenção de baixo custo.[…]” (Fernandes J. E., 2012, p. 111), como é o caso das 

madeiras utilizadas nas estruturas das coberturas, dos caniços e outros.  

A pedra, apesar de não ser renovável é seguramente reutilizável, e não só tem uma 

elevada inércia térmica como também é um material durável, de pouca manutenção e 

alta capacidade mecânica. (Núcleo de Arquitectura e Urbanismo, 2010, p. 154)  

Por fim, importa ainda referir que a promoção destes materiais tradicionais e locais 

poderá ser relevante numa perspectiva de desenvolvimento económico e social. 

“[…]A produção local de materiais não é só economicamente mais barata, como também 

permite a criação de mais postos de trabalho.[…] Além disso, a necessidade de mão-de-

obra qualificada conduz à formação e educação sobre os sistemas construtivos 

vernáculos, contribuindo não só para melhorar as qualificações dos diversos públicos do 

setor da construção, mas também para preservar o património cultural.[…]” (Mateus, et 

al., 2015, p. 48) 

                                                
38 No caso da madeira, apenas se pode considerar a sua utilização sustentável, mediante a 
reposição florestal. “[…]O incentivo à floresta parece ser a melhor forma de absorver o CO2 em 
excesso no Planeta, uma vez que ao utilizar uma árvore na construção se está a retardar o 
momento em que o CO2, absorvido durante o seu crescimento, é libertado para a atmosfera por 
combustão ou decomposição.[…]” (Núcleo de Arquitectura e Urbanismo, 2010, p. 156) 
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5.4 ROTEIRO SOBRE O PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO POPULAR PARA O 

MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 39 

 

 
 

Ilustração 103- Mapa da localização do património popular no Município de Alcoutim. ([adaptado a partir 

de: ] Google INC). 

1  
 

Freguesia : Alcoutim 

Localização : Corte da Seda 

GPS: 37°26'45.1"N 7°29'50.1"W 

Estado: Em ruína 

 

 

 

                                                
39 Nota: todos os ortofotomapas e mapas em seguida apresentados foram adaptados a partir 
de : (Microsoft, 2016), e todas as Ilustrações são da nossa autoria (2016). 
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2   
 

Freguesia : Pereiro 

Localização : Tacões 

GPS: 37°26'22.7"N 7°33'19.5"W 

Estado: Totalmente modificado 

 

 

 
 

3  
 

Freguesia : Giões 

Localização : Alcaria Alta 

GPS: 37°26'13.6"N 7°41'00.8"W 

Estado: Em ruína 
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4 a  
 

Freguesia : Giões 

Localização : Largo da Igreja, Giões 

GPS: 37°28'13.6"N 7°41'39.1"W 

Estado: Modificado 

 

 

 

 

4 b 

 

Freguesia : Giões 

Localização : Largo Dr. João Dias, Giões 

GPS: 37°28'15.6"N 7°41'42.0"W 

Estado: Misto 
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5 

 

Freguesia : Martim Longo 

Localização : Laborato 

GPS: 37°27'15.7"N 7°45'50.4"W 

Estado: Habitado 

 

 

 

 

6 

 

Freguesia : Martim Longo 

Localização : Barrada 

GPS: 37°25'17.8"N 7°47'34.2"W 

Estado: Habitado 
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7 

 

Freguesia : Martim Longo 

Localização : Corte Serrano 

GPS: 37°22'46.5"N 7°48'59.5"W 

Estado: Habitado 

 

 

 

 

8 

 

Freguesia : Vaqueiros 

Localização : Rua do Poço Novo, Vaqueiros 

GPS: 37°23'02.6"N 7°43'40.3"W 

Estado: Reabilitado 
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9 

 

Freguesia : Alcoutim 

Localização : Rua Primeiro de Maio, Alcoutim 

GPS: 37°28'16.9"N 7°28'16.9"W 

Estado: Reabilitado 
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6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As transformações sociais e económicas que se fizeram sentir a partir da segunda 

metade do século passado, especialmente a partir da década de 90, tiveram um 

profundo impacte na forma como os habitantes da serra usam e ocupam o território. 

A realização do Inquérito à Arquitectura Popular no decurso da década de 50, permitiu 

por isso, documentar o património tradicional pouco antes desta transfiguração e de 

forma sincrónica, que consigo trouxe a tendência para a homogeneização da 

arquitectura e da identidade cultural. 

Este trabalho pretendeu trazer um certo diacronismo ao património da arquitectura 

popular. As ilustrações recolhidas pelos jovens arquitectos que de lambreta percorreram 

o país de norte a sul, de este a oeste, revelam um mundo que já não existe e que resta 

apenas na memória dos mais velhos que ainda resistem e se conformam com uma 

realidade que não consegue acompanhar o tempo. 

Caracterizada pela íntima relação com o território envolvente, nomeadamente com a 

constituição geológica e características climáticas, a arquitectura popular revela um 

significativo conhecimento dos antigos mestres na utilização dos sistemas e materiais 

mais aptos, e que lhes conferem melhor qualidade e conforto.   

Mas este conhecimento das técnicas e materiais tradicionais que até então passava de 

geração em geração, e era continuamente aguçado pela experiência, cai agora no 

esquecimento, suprimido pela globalização e pelos processos industriais a ela 

associados.  

O Boom turístico que impulsionou o sector da construção ao longo da Costa Algarvia 

acentuou ainda mais a discrepância entre estas duas subunidades territoriais. De 

qualquer modo, verifica-se que o fundamento por de trás destas duas realidades tão 

dissemelhantes reside numa questão mais extensa, uma vez que a problemática do 

abandono e degradação do património arquitectónico serrano, como verificado neste 

trabalho, é atribuída a uma série de factores externos e internos ao domínio da 

arquitectura, de ordem natural e social, não só através das contínuas influências do 

Baixo Algarve e do êxodo rural mas também através da deterioração dos solos e das 

mutações socioeconómicas daí derivadas. 
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O resultado deste processo traduz-se portanto, na descaracterização da arquitectura, 

que já não se configura pelas estritas relações adaptativas que mantinha com o 

território, mas sim pela adaptação do território a modelos universais sem qualquer 

contributo, seja ele natural, cultural, social ou económico, isto porque, a contínua aposta 

por parte dos profissionais do sector, nos modelos formais, materiais e técnicas de 

construção correntes, verifica -se claramente insustentável.  

De qualquer modo, é ainda possível encontrar no município de Alcoutim muitos 

exemplares de arquitectura popular/tradicional, mas raros são aqueles que se 

mantiveram fiéis ao passado, a maioria ou está abandonada e completamente 

degradada, ou rendeu-se aos materiais industriais, uma vez que actualmente, é difícil 

encontrar alguém que tenha o conhecimento e capacidade para o fazer.  

Como foi possível abordar no decurso do presente trabalho e, de forma mais directa 

através do confronto entre as habitações, durante o I.A.P.P. e cinquenta e cinco anos 

depois, esporádicas são as edificações que não sofreram qualquer tipo de intervenção.  

No caso das habitações que mantiveram as suas características formais, como 

acontece com os exemplos de Barrada, Corte Serrano e Laborato (Ilustrações 89,91 e 

94), as transformações ocorrem principalmente no âmbito material, ainda que ambos os 

casos registem modificações ao nível formal da fachada, através da abertura de vãos. 

Aqui é possível verificar a total renúncia aos materiais tradicionais, seja através da 

substituição integral das coberturas e caixilharias por sistemas correntes (telhas e 

sistemas de suporte industriais e caixilharias de alumínio), seja na utilização da tinta 

plástica em vez da caiação, e até na aplicação de revestimentos cerâmicos nas 

fachadas exteriores. 

Já no caso da habitação em Tacões ou da Igreja Matriz de Giões (Ilustrações 90 e 95) 

as transformações foram mais profundas. Em Tacões, observa-se a uma demolição total 

da edificação, em que nada foi aproveitado. A edificação foi portanto construída de novo 

com recurso às técnicas e sistemas correntes. No caso da Igreja Matriz de Giões, 

observam-se pequenas alterações, que no entanto têm grande impacte sobre a 

construção, como por exemplo a adição de um corpo anexo ao campanário, a adição 

de um relógio junto ao sino em 1988 e o desaparecimento do cruzeiro da praça exterior 

bem como a sua pavimentação com recuso a materiais betuminosos, que claramente 

representa uma descaracterização do espaço. 
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O impacte ambiental que está associado à prática corrente no sector da construção, tal 

como a emissão de grandes quantidades de dióxido de carbono para a atmosfera, a 

excessiva exploração dos recursos não renováveis e o gasto energético incorporado, 

resultante da transformação e processamento dos materiais industriais, torna evidente 

a necessidade de encontrar alternativas sustentáveis. 

Nesse sentido, conclui-se que a arquitectura popular/tradicional deverá ser entendida 

como uma referência exemplar e bastante actual das boas práticas construtivas e 

ambientais, isto é, sustentável, não só pela utilização de materiais naturais e locais, que 

são biodegradáveis e/ou reutilizáveis e por isso representam uma diminuição da 

poluição e energia em todo o processo construtivo, mas também pelas técnicas 

tradicionais, que demonstraram corresponder positivamente às exigências do conforto 

térmico. 

Além disso, tendo em consideração que a arquitectura deverá nascer do território e 

todas as suas componentes, materiais e imateriais como por exemplo da relação com a 

história e com as formas cultas e populares da sociedade, é igualmente importante a 

preservação e reabilitação do património edificado enquanto afirmação da 

contraposição à uniformização identitária.  

Não se pretende contudo, incutir a ideia de que estes modelos deverão ser “duplicados 

ou recriados” em futuras intervenções, mas sim entender que, apenas através das 

referências do passado se pode construir o futuro.  
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