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Resumo + palavras-chave VII

 O estudo realizado visa compreender o valor dos materiais e dos sistemas constru-

 vos na arquitectura tradicional, permi  ndo sustentar o desenvolvimento do caso de estudo, 

a Casa do Povo, realizado na aldeia deser  fi cada de Santo André no concelho de Mogadouro.

 Compreender como estes materiais e sistemas constru  vos cons  tuem uma premissa 

para recuperar e actualizar a arquitectura com sensibilidade ambiental, cultural e patrimonial, 

perceber de que modo a apreensão e transmissão entre cultura material tradicional e actual 

defi nem relações e absorvem aportações que nos permitam estabelecer directrizes de inter-

venção e materialização, e de que maneira a arquitectura, enquanto instrumento estratégico, 

económico, social e cultural pode cooperar no planeamento e desenvolvimento dos territórios 

em deser  fi cação, cons  tuem os objec  vos estruturantes desta dissertação.

A metodologia u  lizada está apoiada no estudo histórico, cartográfi co, métrico e fotográfi co 

do território objecto do caso de estudo, complementado pela consulta, pesquisa, análise e 

síntese de diversas fontes, nomeadamente edições monográfi cas, publicações periódicas e 

ar  gos, e pela observação e caracterização local.

 Numa primeira abordagem, refl ec  mos sobre o contexto transmontano, suas capaci-

dades e potencialidades de desenvolvimento, direccionando e centrando o estudo na arqui-

tectura com iden  dade regional e local. Numa segunda refl exão, caracterizamos os materiais e 

sistemas constru  vos tradicionais. Seguidamente, apresentamos as analogias formais e mate-

riais presentes nas obras de referência, onde iden  fi camos e explicitamos conceitos de inter-

venção. Finalmente, expomos a Casa do Povo, onde se experimenta e materializa o diálogo 

entre cultura material tradicional e actual, fundamentando as opções e soluções tomadas. 

 Os materiais e sistemas constru  vos tradicionais cons  tuem valores determinantes 

na caracterização e iden  fi cação do território. O saber ancestral, conjugado com os conhe-

cimentos e instrumentos contemporâneos, representam uma premissa para uma acção com 

sensibilidade ambiental, cultural e patrimonial e para uma inovação equilibrada entre a neces-

sidade de proteger e de responder aos novos paradigmas contemporâneos. Torna-se assim 

indispensável proporcionar e gerar alterna  vas aos modelos constru  vos convencionais e 

tradicionais, com o objec  vo de atrair, sensibilizar e informar os homens que procuram intervir 

em áreas com valor natural, patrimonial, arquitectónico ou simbólico.

Palavras-chave: lugar, rural, materiais, sistemas constru  vos, contemporaneidade



Abstract + keywords IX

 This study aims to understand the value of the materials and of the construc  ve systems 

in the tradi  onal architecture, allowing to sustain the development of the study case the, Casa 

do Povo, undertaken in the deserted village of Santo André in the county of Mogadouro. 

 Perceiving how these materials and construc  ve systems cons  tute a premiss to 

recover and update architecture with environmental, cultural and patrimonial sensibility, 

understanding how the sense and transmission between tradi  onal and current material culture 

defi ne rela  onships and absorb contribu  ons that may allow us to establish interven  on and 

materializa  on guidelines and in what way architecture as a strategic, economic, social and 

cultural instrument is able to cooperate in the planning and development of the territories on 

deser  fi ca  on are the structuring objec  ves of this thesis.

 The methodology used is based on the historic, cartographic, metric and photographic 

study of the territory of the target case study, complemented by the consulta  on, research, 

analysis and synthesis of the various sources, namely monographic edi  ons, periodic publica-

 ons and ar  cles and also by the local observa  on and feature.

 On a fi rst approach we refl ect upon the transmontano context, its capaci  es and 

poten  ali  es of development, direc  ng and focusing the study on the architecture with 

regional and local iden  ty. 

 On a second approach, we characterize the tradi  onal construc  ve materials and 

systems. Then we present the formal analogies and the materials included in the literature, 

where we iden  fy and explain interven  on concepts. Finally we show the Casa do Povo, where 

the dialogue between tradi  onal and current material culture is experienced and materialized, 

jus  fying the op  ons and solu  ons undertaken.

 The tradi  onal construc  ve materials and systems cons  tute determinant values in 

the characteriza  on and iden  fi ca  on of the territory. The ancestral wisdom, together with 

the contemporary knowledge and instruments, represent a premiss towards an ac  on with 

environmental, cultural and patrimonial sensibility and also to a balanced innova  on between 

the need to protect and answer the new current paradigms. Therefore it becomes impera  ve to 

provide and create alterna  ves to the conven  onal and tradi  onal construc  ve models, aiming 

to a  ract, sensi  ze and inform the men who try to step in areas with natural, patrimonial, 

architectural or symbolic value. 

Keywords: place, countryside, materials, construc  ve systems, contemporaneity



INTRODUÇÃO



É perceptível na arquitectura tradicional popular ou vernacular, a sensibilidade com 

que o homem intervém na paisagem. Consciente ou não, é patente a preocupação do homem 

com o futuro da sua própria subsistência, enquanto utilizador e modelador do espaço natural. 

Embora possa ser um raciocínio ou um conceito inconsciente, a realidade mostra-nos que 

existiram intenções de inserção, edificação e materialização no meio natural, o que em grande 

parte refl ecte as preocupações com que hoje nos debatemos constantemente, para poder 

revitalizar de forma harmoniosa, equilibrada e qualifi cada, garan  ndo sustentabilidade e 

conforto.

 Encontramos morfologias,  pologias, materiais e sistemas constru  vos muito espe-

cífi cos em cada região, refl ec  ndo uma grande iden  dade local e regional. A abundância de 

materiais e a predominância de determinadas  pologias e  pos de assentamento permitem 

iden  fi car valores históricos, sociais e culturais no património edifi cado. Torna-se, portanto, 

per  nente caracterizar e iden  fi car a arquitectura regional, de forma a compreender a sua 

mo  vação, a sua evolução, mas acima de tudo perceber que  po de transformações ou 

mesmo contaminações esta arquitectura secular pode receber, a fi m de se adaptar às exigên-

cias contemporâneas. 

 Cada vez mais, é importante proporcionar alterna  vas aos modelos constru  vos 

convencionais, com o objec  vo de atrair, sensibilizar e informar os homens que procuram 

intervir em áreas com valor natural, patrimonial, arquitectónico ou simbólico. 

 Muita da arquitectura contemporânea surge da essência da arquitectura regional, 

reinterpretando os materiais e os sistemas constru  vos tradicionais. Contudo, valorizar as 

suas potencialidades e solucionar as suas fragilidades através do desenvolvimento de novas 

técnicas constru  vas, apoiadas ou sustentadas nos materiais locais ou tradicionais, permi  rá 

uma reinterpretação mais versá  l e actual.

 Delineado o tema, a ideia de factos ou materialidades que, aparentemente, se 

conjugam e se relacionam de uma forma quase material e real, entre a arquitectura tradi-

cional e os anseios da contemporaneidade, devemos acrescentar a este diálogo os valores 

actuais de esté  ca que, na sua generalidade, sofrem mutações rela  vamente aos valores que 

prevalecem na concepção e construção da arquitectura tradicional. Neste processo de recu-

Introdução 12 | 13 



peração, preservação, adaptação ou mesmo salvaguarda do património edifi cado, devemos 

avaliar e aprofundar as expressões de imagem e linguagens actuais dos materiais ancestrais.

 É intenção que a introdução destes temas, considerados fundamentais para a inter-

pretação e consolidação de um diálogo equilibrado e percep  vel entre passado e futuro, 

nos permita estabelecer directrizes de intervenção validadas pelo conhecimento académico, 

tecnológico e crí  co.

 O tema seleccionado para a realização desta dissertação de mestrado em arquitectura 

está in  mamente ligado à necessidade actual de estabelecer relações e aportações com a 

cultura material tradicional, e complementa o trabalho teórico-prá  co realizado no concelho 

de Mogadouro e desenvolvido na unidade curricular de Projecto III do curso de Arquitectura, 

proposto pela Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do Porto.

 O caso de estudo apresentado centra-se em Trás-os-Montes, mais concretamente na 

aldeia deser  fi cada de Santo André, no concelho de Mogadouro. Foi devido às difi culdades 

surgidas na necessidade de intervir no património rural edifi cado, nomeadamente na adapta-

bilidade deste à contemporaneidade, que se sen  u a necessidade de fazer uma inves  gação 

especializada na área da recuperação, dos materiais locais  ou tradicionais e dos sistemas cons-

tru  vos adoptados. Mo  vada, ainda, pela aproximação e experiência pessoal ao tema, pela 

herança familiar, e pela relação directa e  sica no acto de construir.

 Embora o tema dos materiais e dos sistemas constru  vos na arquitectura tradicional 

esteja amplamente estudado e iden  fi cado, pretendemos adicionar-lhe o contributo do 

nosso estudo sobre a ar  culação destes com as necessidades, espacialidades e materiali-

dades modernas, iden  fi cando conceitos, normas, prá  cas e técnicas capazes de conciliar 

intervenção actual e património.

 No caso concreto que apresentamos, surgem-nos muitas questões rela  vas às meto-

dologias conceptuais e projectuais a aplicar. As opções com que nos deparámos são muitas, 

embora tenha persis  do a falta de uma solução de unidade, por um lado, a consciência e o 

desejo de uma intervenção cirúrgica que preserve e respeite a totalidade do património exis-

tente, por outro lado, a necessidade de modernizar e ampliar.

 O trabalho proposto pretende apresentar um estudo de caracterização da arquitectura 

tradicional transmontana, ao nível dos materiais locais e tradicionais e dos sistemas e subsis-

temas constru  vos e a sua relação entre a concepção e a construção. Procuramos também, 

com este estudo, apresentar o estado actual da região e iden  fi car as oportunidades e as 

potencialidades deste território.

 Os objec  vos desta inves  gação estão estritamente relacionados com a necessidade 

de defi nir possibilidades de valorização do património arquitectónico tradicional em ambiente 

rural, mas mantendo a possibilidade de intervir, conservando, modernizando e inovando. 

 Assim, é importante aprofundar o conhecimento sobre materiais e sistemas constru-

 vos que compõem a arquitectura local e regional, e estabelecer diálogos e analogias entre 

cultura material tradicional e cultura material contemporânea, defi nindo limites, capacidades 

e possibilidades de mutação. Iden  fi car  pifi cações, parâmetros, da arquitectura tradicional, 

nomeadamente as soluções constru  vas e os padrões de espaços que, ainda hoje, se mantêm 

actuais e capazes de serem absorvidos pelas sociedades contemporâneas, permi  ndo-nos 

relacionar arquitectura tradicional com o meio onde esta se insere.

 Sendo a sustentabilidade, no geral e a ecologia ou a economia, em par  cular, prin-

cípios actuais, e acrescidos de valores, é importante abordar e acrescentar estes temas ao 

diálogo entre tradição e contemporaneidade da arquitectura. 

 A metodologia u  lizada baseia-se, inicialmente, no levantamento histórico, fotográfi co 

e métrico no local, e posteriormente, na interpretação da cartografi a da região, elementos 

fundamentais para o desenvolvimento do caso em estudo. Na fase seguinte, efectua-se a 

consulta, pesquisa e análise de diversifi cadas fontes, nomeadamente livros, ar  gos e projectos 

ou obras de referência sobre esta temá  ca.

 Em função dos nossos objec  vos, destacam-se várias produções escritas pelo contri-

buto em conhecimento académico e cien  fi co de extrema relevância para o nosso trabalho, 

Enumeram-se a Arquitectura Popular em Portugal, uma edição do Sindicato Nacional dos 

Arquitectos; Os Verdes Anos na Arquitectura dos Anos 50, de Ana Tostões editada pela 

Publicações FAUP; Diálogos de Edifi cação – Técnicas Tradicionais de Construção, de Gabriela 

Teixeira e Margarida Belém editada pelo CRAT; Enciclopédia Prá  ca da Construção Civil, de 

Pereira da Costa, edição de autor; O Manual do Pedreiro, de José Paz Branco, editada pelo 

LNEC; assim como as diversas publicações de Ernesto Veiga de Oliveira e Fernando Galhano 

sobre a temá  ca da construção e da arquitectura tradicional, destacando a obra Arquitectura 
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Tradicional Portuguesa, editada pela Dom Quixote.

 Também, destacamos, pela extrema relevância que representam nesta inves  gação, 

três obras de referência na reinterpretação da arquitectura local e regional, cons  tuindo um 

importante contributo para a defi nição de critérios a adoptar quando se pretende intervir em 

contexto rural. As obras seleccionadas pretendem oferecer o campo de estudo mais abran-

gente possível. Assim, pela relação que mantêm com a arquitectura popular, optamos pelo 

critério de selecção, as diferenças na contextualização e as opções de intervenção.

 Analisamos uma pequena casa na Quinta do Joanamigo, da autoria do arquitecto 

Alfredo Matos Ferreira, onde se destaca o facto de ser edifi cada em contexto rural transmon-

tano, por ser uma construção de raiz e por ter privilegiado os materiais locais. Outra obra 

analisada é a Casa de Baião, da autoria do arquitecto Eduardo Souto Moura, onde o autor 

decide preservar a ruína, por esta representar uma presença simbólica muito forte no lugar, 

acabando por projectar uma nova casa. Por úl  mo, optamos por uma obra do arquitecto José 

Gigante, a casa de férias Laura Fonseca, por ser uma obra de recuperação e ampliação, onde 

a combinação entre materiais tradicionais e materiais industriais é exemplar. 

 As fontes consultadas, após análise e selecção dos temas comuns a esta inves  gação, 

são u  lizadas através da assimilação de ideias, resumos e citações que surgem devidamente 

referenciadas ao longo do texto.

 Para a  ngir os objec  vos propostos pela presente dissertação, defi nimos que é essen-

cial abordar dois parâmetros que se vão traduzir em temas predominantemente teóricos de 

sustentação dos critérios de intervenção. Seguem-se as obras de referência, consideradas 

essenciais pelo contributo prestado para delinear uma estratégia de intervenção fundamen-

tada e sustentada, concluindo-se com o caso de estudo, refl ec  ndo e respondendo às mo  va-

ções desta dissertação.

 Num primeiro momento, caracterizamos a região de Trás-os-Montes, através de uma 

breve descrição geográfi ca, histórica, social e cultural que serve de enquadramento e suporte, 

quer à inves  gação da arquitectura tradicional desta região e à sua estreita relação com o 

meio, quer ao caso de estudo apresentado em Mogadouro. Também se pretende apresentar 

o estado actual desta região, assim como iden  fi car algumas das oportunidades e potenciali-

dades de desenvolvimento, factores vitais para se poder, numa realidade mais ampla e cons-

ciente, pensar na recuperação do vas  ssimo património arquitectónico onde se insere o caso 

de estudo.

 Num momento seguinte, apresenta-se a essência de uma arquitectura com iden  dade 

regional, caracterizada pela visão do Inquérito à Arquitectura Regional Portuguesa e pelo 

Inquérito à Arquitectura do Século XX em Portugal. Contributos indispensáveis ao nosso estudo, 

revelador da arquitectura popular ou vernacular e da arquitectura moderna Portuguesa. 

 Em seguida iden  fi camos e caracterizamos os materiais e os sistemas constru  vos, 

produto resultante do conhecimento ancestral das prá  cas e técnicas que foram empregues 

na arquitectura local. Abordamos, ainda, a evolução, versa  lidade e adaptabilidade destes 

sistemas constru  vos, e qual o contributo destes para o emergir de uma nova cultura material.

Seguidamente, apresentamos as analogias formais e materiais nas aportações feitas 

pela arquitectura contemporânea, estabelecendo a ar  culação da arquitectura tradicional 

com as necessidades e prá  cas modernas. Assim, analisamos as três obras de referência 

mencionadas anteriormente, Quinta de Joanamigo, Casa de Baião e Casa Laura Fonseca, com 

o intuito de iden  fi car conceitos e critérios de intervenção válidos para o caso de estudo. 

 Por úl  mo, aprofundamos o estudo e caracterização do lugar intervencionado, apli-

cando e jus  fi cando os critérios de consolidação da paisagem, adaptação funcional, assim 

como, os materiais e os sistemas e subsistemas constru  vos adoptados. É objec  vo deste capí-

tulo apresentar os critérios iden  fi cados e aplicados no caso de estudo, resultado das refl e-

xões e sustentações teóricas expressas nos capítulos anteriores, as quais pretendemos que 

representem o resultado possível deste diálogo entre tradição e contemporaneidade. Finali-

zamos com a conclusão desta inves  gação, onde abordamos os valores da iden  dade, quali-

dade e validade dos lugares para a sua sustentabilidade, viabilidade e oportunidade futura de 

desenvolvimento e inves  mento nos territórios em deser  fi cação. Onde, através da aplicação 

de materiais e sistemas constru  vos resultantes do diálogo estabelecido nesta inves  gação e 

experimentação teórico-prá  ca, a arquitectura, enquanto instrumento de desenvolvimento 

estratégico, económico, social e cultural desempenha um papel fundamental.
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1 | CONTEXTO TRANSMONTANO



01 | Vale do Rio Sabor, aldeia de Santo André, Mogadouro

1.1 | Aproximação ao território

Múl  plas são as maneiras de dividir o espaço, com o fi m de entender melhor as 

regras da sua organização. O agrupamento regional é um elemento tão impor-

tante para a compreensão do mundo geográfi co natural como dos espaços 

fortemente marcados pela acção humana. 1

 A aproximação ao espaço  sico, histórico e cultural do território abrange uma paisagem 

marcada por fortes caracterís  cas  sicas e culturais, in  mamente relacionadas com a formali-

zação e materialização da arquitectura tradicional. 

 A arquitectura é dos elementos mais visíveis e caracterizadores da iden  dade rural, 

defi nindo e caracterizando o território e as suas sucessivas mutações. A intervenção humana 

na paisagem natural foi condicionada pelas necessidades e ac  vidades do homem, que moldou 

e organizou o espaço em função do habitar e do cul  var. 

 A região transmontana caracteriza-se por ser pouco homogénea devido à sua topo-

grafi a, morfologia e fl ora, apresentando uma paisagem muito diversifi cada. É cons  tuída por 

um conjunto sucessivo de planaltos e montanhas, percorrida e dinamizada por inúmeros rios, 

entre eles o Douro, o Sabor, o Tua e o Tâmega. 

 O habitar local desenvolve-se entre os vales profundos e as montanhas íngremes, atra-

vessados por inúmeras linhas de água que tornam as suas margens mais férteis, factores que 

cons  tuem as principais infl uências das diferentes unidades de paisagem. Paisagens que o 

homem moldou e transformou, criando um espaço rural próprio e iden  tário, onde se fi xou e 

trabalhou de forma a permi  rem o cul  vo, garan  ndo a sustentabilidade local.

 O espaço rural, em termos genéricos, diferencia-se do espaço urbano essencialmente 

devido à sua paisagem, morfologia e densidade populacional, mas também pelas ac  vidades 

nelas exercidas. A agricultura adquire no meio rural uma importância de relevo e de desen-

volvimento económico, social e cultural. A sua importância não se relaciona apenas com a 

1 DAVEAU, Suzanne – O Ambiente Geográfi co Natural - aspectos fundamentais. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 
1976. [S/ISBN]. p.125

Aproximação ao território 20 | 21 



02 | Adaptação à morfologia do terreno, aldeia de S. Pedro, Mogadouro
03 | Topografi a predominante do território transmontano, aldeia de Cerejais, Alfândega da Fé

produção, mas também com a preservação do ambiente, da paisagem e do legado patrimonial 

material e imaterial, elementos fundamentais para a iden  dade das populações.

 Na adaptação do homem ao espaço e na estruturação deste, estão sempre presentes 

os factores naturais, tornando-se a maior fonte de sobrevivência local ou até mesmo a única. 

São eles a morfologia, a geologia e a climatologia, onde o grande objec  vo do homem é vencer 

os terrenos di  ceis e acomodar-se aos fáceis, adaptando-se aos factores naturais. Para a sobre-

vivência local, é necessário eleger a morfologia que melhor se adapta não só ao cul  vo, mas 

também à organização das formas constru  vas nas quais presenciamos a integração e mode-

lação da forma com o solo através dos materiais locais, onde a pedra e a madeira se tornam 

essenciais para o habitante.

 Testemunhamos uma arquitectura com caracterís  cas próprias e autên  cas, onde 

podemos encontrar desde as formas simples às mais complexas, elaboradas e hierarquizadas, 

mas todas elas humildes pela presença da naturalidade das matérias aqui u  lizadas. 

  O solo transmontano é essencialmente caracterizado pelos afl oramentos xistosos que 

o tornam muito agreste e lhe conferem uma imagem bravia, mesmo quando cul  vado pelos 

homens. Aqui, presenciamos montanhas com al  tude média de 700 m, embora a topografi a 

do território varie entre os 50 m de al  tude, na Régua e os 1527 m na Serra de Larouco em 

Montalegre.2 O homem dominou este espaço através de socalcos, de forma a facilitar a cultura 

das espécies predominantes. Encontramos ainda os planaltos extensos, onde o pastoreio e o 

cul  vo de cereais marcam o  po de relevo.

 Ao estudar os diferentes povoamentos, encontramos caracterís  cas semelhantes na 

estrutura desta sociedade.3 Os assentamentos humanos arquitectaram e desenvolveram as 

aldeias em função do meio e das necessidades habitacionais, produ  vas e simbólicas. As habi-

tações apresentam uma arquitectura de formas elementares, muito compacta e de escassas 

aberturas, e garantem a uniformização da paisagem construída através dos materiais locais.

 As pequenas capelas, os pequenos adornos com santos nos nichos das casas e os 

2 Cfr. CARVALHO, Alda de – Anuário Esta  s  co da Região Norte 2009. Lisboa: Ins  tuto Nacional de Esta  s  ca, 2009. ISBN 
978-989-25-0052-2. p.34
3 Cfr. MOUTINHO, Mário – A Arquitectura Popular Portuguesa. Lisboa: Editorial Estampa, 1979. [S/ISBN]. p.41-43

Aproximação ao território 22 | 23 



04 | Variação cromá  ca predominante no Outono, aldeia de Penas Roias, Mogadouro
05 | Vista do vale da Serra de Bornes, Alfândega da Fé

pequenos santuários exteriores são monumentos religiosos que simbolizam as crenças do 

povo. Os moinhos, os pombais, os palheiros ou mesmo o forno comunitário são construções 

de apoio à produção que também colaboram na estrutura e organização dos diferentes povo-

amentos. 

 O meio  sico é o factor mais relevante na caracterização do povo transmontano, repre-

sentando a forma como este interage com o meio. Revela um povo isolado no seu próprio 

território, consequentemente, excessivamente dedicado ao usufruto do espaço que o rodeia 

e ao sacri  cio do trabalho rural. Considerando-se uma família tradicional produtora e recolec-

tora, humilde e extremamente agarrada às raízes da tradição e às crenças na religião. 

 O clima responsabiliza-se pela variação cromá  ca da paisagem desta região, infl uen-

ciando e diversifi cando o cul  vo de espécies agrícolas. É também um factor determinante nos 

sistemas constru  vos, que devem ser dimensionados em função do clima local e das capaci-

dades térmicas do material. 

  Em termos gerais, a região transmontana possui um clima subatlân  co con  nental e 

mediterrânico que, em termos climatéricos, pode ser dividido em três zonas: terra fria, terra 

quente e uma zona de transição entre as duas úl  mas.4 

 A terra fria abrange os planaltos e as serras com vales profundos, é considerada a par  r 

dos 600 m de al  tude e possui um clima agreste com pouca infl uência atlân  ca. É uma zona de 

forte precipitação, rela  vamente à temperatura média anual apresenta variações entre os 9°C 

e os 12,5°C. A terra quente, com al  tudes abaixo dos 350 m, possui um clima mais ameno, com 

uma temperatura média anual com variações entre os 15°C e os 16°C. É uma zona de fraca 

precipitação. A zona de transição climatérica entre a terra fria e a terra quente pode variar 

entre os 350 e os 600 m de al  tude. Apresenta uma temperatura média anual intermédia, 

entre os 12,5°C e os 14°C, e a precipitação moderada.5

4 Cfr. LEMOS, Francisco de Sande – Povoamento Romano de Trás-os-Montes Oriental. Volume Ia. Braga: Universidade do 
Minho, 1993. [S/ISBN]. p.91
5 Cfr. Climas Regionais [em linha]. Rota da Terra Fria Transmontana, 2006 [consult. 06 Set. 2010]. Disponível em h  p://www.
rotaterrafria.com/pagegen.asp?SYS_PAGE_ID=841447
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06 | Localização da região de Trás-os-Montes e Alto Douro, com destaque do distrito de Bragança 
07 | Localização dos municípios do distrito de Bragança, com destaque do município de Mogadouro
08 | Estação ferroviária abandonada, Mogadouro
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1.2 | Aproximação ao distrito de Bragança

Um nunca acabar de terra grossa, fragosa, bravia, que tanto se levanta a pino 

num ímpeto de subir ao céu, como se afunda nuns abismos de angús  a, não se 

sabe por que telúrica contradição.6

 O distrito de Bragança encontra-se no noroeste de Portugal, em plena região de Trás-

-os-Montes e Alto Douro, engloba quatro distritos, num total de trinta e um municípios. 

Bragança tem aproximadamente uma área de 6600 Km2 correspondentes a 7,4 % da super-

 cie do país. É cons  tuído por doze concelhos, dos quais seis fazem fronteira com Espanha: 

Vinhais, Bragança, Vimioso, Miranda do Douro, Mogadouro e Freixo de Espada à Cinta.7

 Este distrito foi em tempos um grande eixo fi xador de mão-de-obra, fazendo ligação 

através do caminho-de-ferro com os grandes centros urbanos, nomeadamente à cidade do 

Porto. Actualmente, podemos iden  fi car estes eixos de mobilidade nos traçados das linhas 

férreas inoperacionais e nas estações abandonadas que proliferam neste território. Hoje, são 

as ligações ao I  nerário Principal 4 (IP4), recentemente benefi ciado e ao I  nerário Comple-

mentar (IC5), agora prolongado até Miranda do Douro a defi nirem e a impulsionam a locali-

zação de novos usos, fundamentais para o desenvolvimento do distrito.8 Estas ligações desen-

volvem eixos urbanos e novas polarizações comerciais, ajudando o crescimento económico, 

embora o mais signifi ca  vo para a região de transmontana foi a polaridade provocada pelo 

acesso às escolas superiores de variadas especialidades, fi xando jovens e atenuando o enve-

lhecimento que a população do interior do país tem vindo a manifestar.

 A deser  fi cação do espaço rural é certamente, na actualidade, o aspecto mais preo-

cupante da região de Trás-os-Montes, que se debate constantemente com o tema demográ-

fi co, assis  ndo-se a uma redução signifi ca  va da sua população nas úl  mas décadas.9 Este 

6 TORGA, Miguel – Portugal. 2ª ed. Lisboa: Dom Quixote, 2007. ISBN 978-972-20-3370-1. p.23
7 Cfr. Bragança [em linha]. In Infopédia, 2012 [consult. 01 Set. 2012]. Disponível em h  p://www.infopedia.pt/$braganca,2
8 Cfr. Vários – Relatório de Monitorização da Rede Rodoviária Nacional, 2010. Lisboa: InIR, 2011. [S/ISBN]. p.16
9 Cfr. Censos 2011 [em linha]. Ins  tuto Nacional de Esta  s  ca, 2012 [consult. 14 Agosto. 2012]. Disponível em h  p://www.
ine.pt/scripts/fl ex_defi ni  vos/Main.html
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09 | Concentração populacional nos centros urbanos, Bragança
10 | Recursos hídricos em território transmontano, Barragem de Bemposta, Mogadouro

aspecto prende-se não só com o aumento da taxa de mortalidade e a diminuição da taxa de 

natalidade, mas também com a migração da população mais jovem para o litoral do país. 

Dentro da própria região, a concentração e densifi cação populacional verifi ca-se nos grandes 

centros urbanos como Vila Real, Chaves, Bragança, Régua e Mirandela. A recuperação do vasto 

património arquitectónico, preservando a sua essência tradicional e local, mas dotando-o de 

valores contemporâneos, pode também contribuir para atenuar a deser  fi cação, fi xando e 

promovendo o viver em meio rural.

 São caracterís  cas determinantes da morfologia deste território, as altas plataformas 

atravessadas por vales e bacias profundas, conferindo uma paisagem claramente rural à região 

e um signifi ca  vo contraste entre a grande extensão de vinhas nas zonas próximas do rio 

Douro e as imponentes serras que o ladeiam.

 Sob o ponto de vista geológico, a região caracteriza-se essencialmente por terrenos 

pré-câmbricos-arcaicos e por uma grande extensão de rochas granitóides, havendo também 

uma super  cie signifi ca  va de formações silúricas, onde se destacam os xistos. São muitas as 

variedades de granito que se encontram nesta região, desde o granito porfi róide, com quartzo 

cinzento, semitranslúcido e cristais de ortose, ao granito comum de duas micas. A coloração 

dos xistos arcaicos varia bastante, desde o avermelhado ao cinzento e amarelo, do azulado ao 

verdoengo, e onde a lidite predomina, o tom geral da rocha é escuro.10

 Rela  vamente aos recursos naturais, esta região é atravessada por várias linhas de 

água, onde os recursos hídricos assumem um papel importante, tanto no que diz respeito 

à produção de energia eléctrica como à produção de águas naturais. Outro recurso natural 

importante prende-se com a produção agrícola, com especial destaque da produção vi  viní-

cola da Região Demarcada do Douro e também a produção de centeio, cevada e batata.11

 É um território rico em elementos naturais e na relação destes com a construção rural, 

condicionada par  cularmente pela u  lização dos materiais naturais locais. Aqui, o habitante 

procurou aproveitar a polivalência da madeira, usada na construção, no aquecimento das 

10 Cfr. TABORDA, Virgílio – Alto Trás-os-Montes, Estudo Geográfi co. 2ª ed. Lisboa: Livros Horizonte, 1987. [S/ISBN]. p.33-39
11 Cfr. Trás-os-Montes e Alto Douro [Em linha]. In Infopédia, 2012 [consult. 01-10-2012]. Disponível em h  p://www.
infopedia.pt/$tras-os-montes-e-alto-douro
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11| População coberta pela densa neblina, aldeia do Souto, Mogadouro

habitações, nos fogões a lenha e nas ferramentas, o xisto e o barro, usados nas alvenarias das 

construções.

 O distrito de Bragança é marcado e caracterizado pelo clima rigoroso, devido aos 

invernos frios e longos e verões curtos e quentes, apresentando grandes oscilações de tempe-

raturas durante todo o ano.

 O verão curto é caracterizado por temperaturas altas que chegam a andar perto dos 400 

C, refl ec  ndo-se na coloração da paisagem, dominada pelos tons acastanhados dos terrenos 

secos e pela escassa vegetação verde dos lameiros junto das linhas de água.12 A vivência do 

território nos dias longos de verão permite à população trabalhar até ao cair das noites nas 

colheitas de cereais, aproveitando a luz do dia nos trabalhos rurais.

 O inverno gélido e longo é caracterizado pelas fortes geadas que branqueiam o espaço, 

principalmente nas zonas mais altas e pela densa neblina que repousa nos vales dos rios 

cobrindo as aldeias durante quase todo o dia. É uma estação rigorosa com a temperatura 

mínima a a  ngir os 120 C nega  vos, obrigando o homem a resguardar-se nas suas casas, sendo 

necessário o abastecimento de alimentos para a casa e para os animais.13 Os invernos trans-

formam a imagem das aldeias devido à impossibilidade de trabalhar os campos, o aconchego 

das pessoas no interior das casas torna o espaço público pouco vivenciado nesta altura do ano, 

devido à pouca movimentação local.

 A primavera e o outono são estações amenas que devolvem a cor e a vida às aldeias, 

a grande diversidade de cores, do verde das searas e dos lameiros, à policromia das fl ores 

selvagens, realçando o ocre do xisto e do barro, predominante nas construções tradicionais. 

As temperaturas mais favoráveis permitem uma maior fruição do exterior, mo  vada também 

pelo regresso do homem às lidas dos trabalhos agrícolas.14

12 Cfr. Extremos climatológicos [em linha]. Ins  tuto de Meteorologia, I.P., 2008 [consult. 26 Set. 2010]. Disponível em 
h  p://www.meteo.pt/pt/oclima/extremos/
13 Idem
14 Cfr. MACHADO, António Moraes – Referências. Mirandela: João Azevedo Editor, 2001. ISBN 972-9001-48-0. p.22-23
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12 | Mapa das localidades do concelho de Mogadouro
13 | Aldeia deser  fi cada, incluída na rota das aldeias  picas, aldeia da Roca, Mogadouro

1.3 | Aproximação ao concelho de Mogadouro

Nunca  nha encontrado como em Mogadouro tão grande diversidade de cores 

(...) o contraste das arribas do Douro, agrestes e indomáveis, com a paz e o 

sossego dos vinhedos que as enchiam. Contrastes e mais contrastes. Passei a 

olhar com mais atenção e sensibilidade para as coisas da minha terra e concluí 

que talvez Mogadouro fosse a terra mais linda do mundo na Primavera.15

 Mogadouro situa-se no nordeste do território nacional, província de Trás-os-Montes, 

está inserido no distrito de Bragança e é delimitado, em território nacional, pelos concelhos 

de Miranda do Douro, Vimioso, Macedo de Cavaleiros, Alfandega da Fé, Torre de Moncorvo e 

Freixo de Espada à Cinta. A nascente tem o profundo vale do rio Douro a delimitar a fronteira 

com Cas  lla y León do território espanhol.

 Delimitado entre o vale profundo do Douro e a bacia do rio Sabor, o concelho de Moga-

douro apresenta uma área de 760 Km2 e uma al  tude média de 700 m. É cons  tuído por 52 

aglomerados populacionais, integrados em 28 freguesias das quais Mogadouro é vila e sede 

de concelho, representando o principal núcleo de desenvolvimento local.16

 Na actualidade, um número signifi ca  vo dos 52 aglomerados populacionais está a fi car 

desabitado sazonalmente ou apenas com a população idosa. Os aglomerados da Roca, Santo 

André e Souto, mesmo estando iden  fi cadas como aldeias  picas, encontram-se completa-

mente deser  fi cados. A pequena dimensão dos aglomerados, o afastamento destes à estrada 

que une as diversas sedes de freguesia e a falta de serviços, embora de pequena escala, 

ditaram o isolamento da população e o consequente abandono do povoamento, na procura 

de melhores condições de vida. 

 Os jovens estão a deslocar-se para os grandes centros urbanos da região, nomeada-

mente Bragança, Macedo de Cavaleiros e Mirandela ou mesmo para fora da região, devido às 

escassas oportunidades de trabalho. Segundo os censos de 2011, o concelho de Mogadouro 

15 MACHADO, António Moraes – Referências. Mirandela: João Azevedo Editor, 2001. ISBN 972-9001-48-0. p.22
16 Cfr. Bragança [Em linha]. In Infopédia, 2012 [consult. 01 Set. 2012]. Disponível em h  p://www.infopedia.pt/$braganca,2
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14 | Vista da vila desde o castelo, Mogadouro

tem 9587 habitantes. Compara  vamente com os censos de 2001, apresenta uma diminuição 

de 14,7% da população residente.17 

 Juntamente com os concelhos de Freixo de Espada à Cinta, Figueira de Castelo Rodrigo 

e Miranda do Douro, Mogadouro integra o Parque Natural do Douro Internacional, fazendo 

parte ainda, juntamente com Vimioso e Miranda do Douro, da região do planalto mirandês, 

única em tradições, costumes e linguagens.18

 Nas origens transmontanas verifi camos as caracterís  cas da população que aqui se 

fi xou e dominou o território, presentes no castelo de Penas Roías, Mogadouro, Vimioso, 

Miranda, Algoso, Bragança. Cons  tuem importantes marcos da história e da memória colec-

 va transmontana, espalhados pela linha fronteiriça, que em tempos foram importantes linhas 

de defesa militar. O castelo de Mogadouro, datado do século XII, serviu de matriz para a orga-

nização espacial e territorial do povoamento, com origem na an  ga povoação pré-romana que 

aqui se fi xou, por ser um ponto estratégico para a consolidação da nossa independência.19

 A paisagem no concelho de Mogadouro é deslumbrante e diversifi cada, a nascente 

com a soberba paisagem das arribas do Douro moldadas em socalcos, a poente a inexcedível 

beleza das margens do Sabor, sobretudo no tempo das amendoeiras em fl or. É um território 

pautado pela paisagem agreste, de fraguedos, planaltos, estevas, azevinhos e olivais, numa 

policromia de cores formadas pelas espécies de árvores agrestes aqui encontradas, como os 

azevinhos, os castanheiros, os carvalhos, as amendoeiras, as oliveiras e os medronheiros. 

 A fl ora arbórea desta região, além de contribuir signifi ca  vamente para o enriqueci-

mento da ac  vidade agrícola, revela uma infi nidade de valências para a comunidade, quer 

como elemento natural de organização do espaço, quer como elemento constru  vo local. A 

madeira de castanho e de carvalho proliferam em todas as construções tradicionais, quer pela 

abundância, quer pelo excelente comportamento estrutural e durabilidade. 

 Mogadouro é caracterizado pela ruralidade, dedicando-se, para além dos serviços 

17 Cfr. Censos 2011 [em linha]. Ins  tuto Nacional de Esta  s  ca, 2012 [consult. 14 Agosto. 2012]. Disponível em h  p://www.
ine.pt/scripts/fl ex_defi ni  vos/Main.html
18 Cfr. Mogadouro [em linha]. Associação de Municípios do Douro Superior, 2011 [consult. 20 Out. 2012]. Disponível em 
h  p://www.amdourosuperior.pt/municipios/mogadouro
19 Cfr. CASTRO, António Pimenta – Concelhos Mogadouro, Notas Monográfi cas [em linha]. Chaves: Semanário de Trás-os-
Montes, 2005 [consult. 26 Set. 2009]. Disponível em h  p://concelhos.dodouro.com/jornal/bragança.asp
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15 | Ruralidades, entre o despovoamento e a sustentabilidade agrária, aldeia de Meirinhos, Mogadouro
16 | Afl oramento xistoso, aldeia de Santo André, Mogadouro

gerais, à agricultura e à pecuária, estando a agricultura muito dependente da olivicultura e 

do amendoal. Pra  ca-se uma agricultura muito tradicional, ligada aos meios manuais e arte-

sanais, principalmente nas aldeias mais isoladas onde ainda podemos observar toda a técnica 

de trabalhar a terra com as próprias mãos.

Foi aqui, na margem esquerda do rio Sabor, que a natureza quis favorecer com 

toda a sua força maravilhosa a árvore de Minerva, à qual os an  gos chamaram 

árvore da Sabedoria e símbolo da paz - a oliveira.20

 O solo é composto por afl oramentos xistosos e graní  cos e por terra muito barrenta 

que dão uma forte imagem à paisagem local, onde os ocres e os vermelhos sobressaem dos 

campos arados, dos caminhos em terra ba  da e das juntas de barro encontradas em alguns 

muros e nas construções ou edifi cações dos povoamentos.

 A faixa terreste que ladeia as margens do rio Douro caracteriza-se essencialmente pelos 

grandes blocos de xisto e granito, embora alternando entre um e outro  po de solo, sendo 

nesta zona que podemos encontrar maior quan  dade de maciços de granito. A arquitectura 

tradicional revela a origem do seu solo, contribuindo desse modo também para a integração 

na paisagem que a originou. As construções em Freixo de Espada à Cinta são uma das poucas 

excepções, embora inseridas num solo predominantemente xistoso, u  lizam muito granito na 

composição das suas alvenarias. São blocos de granito muito uniformes e aparelhados prove-

nientes das torres do castelo entretanto demolidas.

 Junto ao rio Sabor abundam os xistos, que, juntamente com as caracterís  cas do clima, 

proporcionam uma fl ora abundante e diversifi cada, atribuindo à paisagem colorações que se 

alteram com as estações do ano.21

20 PEREIRA, Manuel Mar  ns – As Terras de Entre Sabor e Douro. Setúbal: J. L. dos Santos, 1908. [S/ISBN]. p.159
21 Cfr. CASTRO, António Pimenta – Concelhos Mogadouro, Notas Monográfi cas [em linha]. Chaves: Semanário de Trás-os-
Montes, 2005 [consult. 26 Set. 2009]. Disponível em h  p://concelhos.dodouro.com/jornal/bragança.asp
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17 | Desenvolvimento turís  co associado a um plano de água, Barragem da Ferradosa, Freixo de Espada à Cinta
18 | Novas acessibilidades, construção do novo troço do IC5, aldeia de Vale do Porco, Mogadouro

1.4 | Potencialidades de desenvolvimento local

Os caminhos da moderna mobilidade, as auto-estradas  sicas e virtuais dos 

contemporâneos meios de comunicação, tudo alteraram, quer para mudar as 

mentalidades, tornando-as mais ricas e conscientes do seu valor na sociedade, 

quer para es  mular o despovoamento. É verdade, os rurais são muito menos 

hoje que ontem, mas, os que fi caram, ou que fi carem, dada a sua extrema 

importância para a nossa sobrevivência colec  va... esses, estão condenados a 

serem tão indispensáveis e importantes como os urbanos! 22

 Actualmente estão a ocorrer mudanças fundamentais para se poder pensar em poten-

cialidades de desenvolvimento do interior do país, nomeadamente na região de Trás-os-

-Montes. Essas mudanças registam-se no campo das polí  cas de sustentabilidade do terri-

tório, das acessibilidades, na dinamização social, cultural e turís  ca, mas essencialmente nas 

oportunidades de subsistência que o meio rural pode proporcionar e gerar.

 O desenvolvimento rural deverá conciliar e resolver os confl itos entre as necessidades 

de conforto no habitar, o ambiente e a economia, permi  ndo encontrar bene  cios tanto para 

o homem como para a paisagem, os quais passarão a interagir de forma harmoniosa.

 O melhoramento das vias de comunicação, nomeadamente nos i  nerários princi-

pais como o IP4, transformado em auto-estrada, assim como o melhoramento e ampliação 

de diversos i  nerários complementares, nomeadamente o IC5, visam minimizar as fronteiras 

existentes entre o interior e o litoral. Contudo, como refere Camilo Mortágua, as vias de comu-

nicação também podem ser um factor mo  vador de despovoamento. 

 As acessibilidades são realmente importantes para o rejuvenescimento do interior, 

mas não podem ser pensadas isoladamente, devendo integrar um conjunto de estratégias de 

desenvolvimento preocupadas essencialmente com a melhoria da qualidade de vida regional 

e local, e com a fi xação da população.

22  MORTÁGUA, Camilo – Para ultrapassar a crise: os territórios rurais são indispensáveis. Viver-Vidas e Veredas da Raia. 
Nº19. Vila Velha de Ródão: ADRACES, 2012. ISSN 289795/09. p.9
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19|Polí  ca de desenvolvimento estratégico nacional, construção da barragem do Baixo Sabor, Torre de Moncorvo
20|Diversifi cação da ac  vidade agrícola numa mesma unidade de paisagem, Congida, Freixo de Espada à Cinta

 As polí  cas de desenvolvimento e de crescimento sustentável local, ao promoverem 

inves  mento em obras estratégicas, devem refl ec  r preocupações de ordem social, cultural 

e de lazer, assim como as polí  cas de escala nacional, nomeadamente com a construção de 

vias de comunicação ou de barragens, que devem ser interpretadas como incen  vos para a 

dinamização económica, social e cultural e do território. 

 As potencialidades de desenvolvimento do espaço rural não provêm só das polí  cas 

do poder local ou nacional, mas também do interesse manifestado pela sociedade contem-

porânea nas tradições e nos padrões rurais. O meio rural está a adquirir um determinado 

pres  gio, consequência da recente valorização dos padrões ancestrais e rurais pelo turismo, 

oferecendo opções e soluções turís  cas associadas ao património da paisagem, à cultura rural 

e vernacular, aos produtos biológicos, aos desportos aquá  cos ou aos percursos pedonais, 

factores cada vez mais reconhecidos e procurados. 

 Os novos valores atribuídos aos produtos naturais, regionais e gourmet são também 

encontrados e explorados neste território. Com o apoio das escolas agrárias da região, pode-se 

revitalizar a agricultura e a pecuária, que se apresentam ainda muito estagnadas.

 Tanto António Covas23 como Arlindo Cunha24, nas suas refl exões sobre polí  ca agrícola, 

avançam com a necessidade de adaptação da agricultura tradicional, defendendo uma polí-

 ca de desenvolvimento rural que apoie estratégias de diversifi cação da ac  vidade agrícola, 

criação de microempresas rurais de pluriac  vidade e plurirrendimento. Este novo paradigma 

de cul  vo, pode ser o motor de uma nova economia de qualidade e sustentabilidade familiar, 

além de contribuir para a preservação da biodiversidade e para a consolidação da própria 

paisagem rural e tradicional.

 A recessão económica que a  nge a Europa, com a qual Portugal está in  mamente 

envolvida, pode refl ec  r-se posi  vamente no desenvolvimento do interior. Os efeitos devas-

tadores vieram vacilar a solidez do tecido industrial, afectando a subsistência, a viabilidade e 

a sustentabilidade de inúmeros agregados familiares, famílias essas que habitam maioritaria-

23 Cfr. COVAS, António – Polí  ca Agrícola e Desenvolvimento Rural: Temas e Problemas. Lisboa: Edições Calibri, 2004. ISBN 
972-772-477-9. 
24 Cfr. CUNHA, Arlindo – A Polí  ca Agrícola Comum na Era da Globalização. Coimbra: Edições Almedina, 2004. ISBN 972-
40-2084-3.
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21|Pequena exploração agrícola de auto-subsistência familiar, lugar da Ferradosa, Freixo de Espada à Cinta
22|Guardiões da história, da memória e da cultura local, aldeia de Castelo Branco, Mogadouro

mente nas grandes cidades do litoral. A falta de emprego nas grandes cidades, associada ao 

elevado custo de vida, pode infl uenciar as famílias a regressar ou a migrar para o meio rural, 

abraçando novos desafi os profi ssionais e novas formas de sobreviver e usufruir da qualidade 

ambiental do meio rural e tradicional.

 Viver no meio rural é consideravelmente mais acessível e viável. O custo com a habi-

tação pode ser mais reduzido e a possibilidade da exploração agrícola pode signifi car a auto-

-subsistência da própria família, podendo evoluir permi  ndo comercializar os excedentes. 

O emergir de novas oportunidades, associadas às potencialidades turís  cas deste território 

natural e patrimonial, aliadas às oportunidades de subsistência social referenciadas, pode 

fomentar o desenvolvimento local e regional, no âmbito da recuperação, valorização e renta-

bilização da agricultura, da arquitectura e da paisagem que daí resulta.

 A arquitectura assume, nesta conjuntura de oportunidades e factores, um papel de 

extrema importância para a fi xação da população, defi nindo estratégias de restruturação e 

organização funcional dos lugares e das habitações. Os valores do lugar devem ser reinterpre-

tados e adoptados pela arquitectura, tornando-os parte integrante do processo de moderni-

zação das construções. Esta adaptação da arquitectura ao lugar é fundamental, não só para 

garan  r comodidade e conforto ao habitar, mas também para promover o viver em espaço 

rural tradicional.

 As oportunidades de rejuvenescimento do património material e rural são imensas, 

mas insufi cientes se as poli  cas de inves  mento e de desenvolvimento não contemplarem 

também e essencialmente a permanência dos habitantes naturais desse território. É primor-

dial na reabilitação do meio rural a conservação e fi xação dos habitantes. Estes são a vida e a 

alma do lugar, são os guardiões da história, da memória e da cultura viva. Como refere Marc 

Guillaume, conservem-nos a nós também; estendei sobre nós a solicitude patrimonial.25

São as ilusões do sonho que engendram a crença nas almas, nos espíritos de 

que todo o mundo está povoado.26

25 GUILLAUME, Marc – A Polí  ca do Património. Porto: Campo das Letras, 2003. ISBN 972-610-704-0. p.134
26 FERNANDEZ, Manuel de Jesus; PEREIRA, José Carlos – Bemposta: Um Tempo e um Ser – Raízes de uma Iden  dade. 
Mogadouro: Câmara Municipal de Mogadouro e Junta de Freguesia de Bemposta, 2005. [S/ISBN]. p.222
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2 |  ARQUITECTURA COM IDENTIDADE REGIONAL



1|Publicação sobre o inquérito realizado à arquitectura popular em Portugal, edição AAP
2|Publicação sobre o inquérito realizado à arquitectura do século XX em Portugal, edição OA

2.1 | Inquéritos à arquitectura regional

Os seus fi cheiros cons  tuem largo e rico material de inves  gação e estudo, ao 

dispor de todos os interessados, e dele outros trabalhos hão-de com certeza 

resultar, tão vastos e complexos são os documentos que arquiva, a informação 

que oferece, as questões que levanta.27

 A contextualização social e cultural é fundamental quando se pretende compreender 

não só as caracterís  cas da arquitectura regional, mas também as suas mutações e aportações 

ao longo do tempo. Assim, optamos por a analisá-la através dos inquéritos realizados à arqui-

tectura popular em Portugal e à arquitectura do século XX em Portugal, visto os factores que 

mo  varam a sua realização estarem in  mamente relacionados com a actual reinterpretação 

da arquitectura regional e com os objec  vos da presente dissertação.

 O Inquérito à Arquitectura Regional Portuguesa foi realizado entre 1955 e 1960, e apre-

sentado e publicado em 1961 pelo Sindicato dos Arquitectos com o  tulo de Arquitectura 

Popular em Portugal. Teve como objec  vo inventariar, organizar e racionalizar o conhecimento 

acumulado ao longo dos tempos e de tudo o que intui  vamente se foi fazendo nas cons-

truções populares e vernaculares, assim como promover a sua iden  fi cação e sistema  zação 

como modo opera  vo para as gerações futuras.28

 A arquitectura registada no inquérito caracteriza-se essencialmente pela expressão 

eminentemente rural e regional, sem infl uências culturais, intelectuais eruditas ou exteriores, 

e refl ecte uma iden  dade pura e verdadeira, indissociável do lugar onde se insere.

 O seu surgimento foi impulsionado por vários acontecimentos que marcaram a comu-

nidade nacional e internacional nas décadas de 40 e 50 do século XX. Especifi camente, a 

imposição e adopção por parte do Estado Novo de uma arquitectura de carácter nacionalista, 

que acabou por ser um dos mo  vos e valores mais expressivos, seguindo-se a Exposição do 

27 FERNANDEZ, Manuel de; PEREIRA, José Carlos – Bemposta: Um Tempo e um Ser - Raízes de uma Iden  dade. Mogadouro: 
Câmara Municipal de Mogadouro e Junta de Freguesia de Bemposta, 2005. [S/ISBN]. p.222
28 Cfr. ANTUNES, Alfredo da Mata [et al.] – Arquitectura Popular em Portugal. 3ªed. Lisboa: Sindicato Nacional dos 
Arquitectos, 1988. [S/ISBN].
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3|Painel sobre o Habitat Rural, exposto em 1956 no CIAM X, onde par  cipam os arquitectos Fernando Távora Via-
na de Lima, Octávio Filgueiras, Arnaldo Araújo, Carvalho Dias e Alberto Neves, realizado no tempo do Inquérito à 
Arquitectura Regional Portuguesa, e que mostra a procura das expressões regionais. 
4|Imagem associada ao mundo rural, difundida pelo Estado Novo na Exposição do Mundo Português de 1940

Mundo Português, o 1º Congresso Nacional de Arquitectura (1ºCNA) e, inevitavelmente, o fi m 

da Segunda Guerra Mundial. Todos estes factores impulsionaram uma signifi ca  va e extraor-

dinária evolução social e cultural, mo  vadora da inquietação dos mais intelectuais.

 A ideia de Casa Portuguesa29 de Raul Lino, adoptada pelo Estado Novo, levou a que 

muitos arquitectos se tenham conformado com esta ideologia do governo, tornando-se defen-

sores da esté  ca como elemento essencial e formal, em que o resultado revela o equilíbrio 

entre esté  ca, funcionalidade e cria  vidade. Limitaram-se, deste modo, a produzir segundo os 

padrões preestabelecidos pelo estado, abdicando da possibilidade de inovar, criar ou mesmo 

experimentar. 

 Neste contexto, os primeiros arquitectos modernos portugueses foram, sem grandes 

confl itos, assumindo uma ideologia demagogicamente populista, abandonando o moder-

nismo em detrimento da arquitectura monumentalista imposta pelo regime.

 A Exposição do Mundo Português, realizada em 1940, em Lisboa, foi das inicia  vas 

polí  cas e propagandistas fomentadas pelo regime, a que teve mais signifi cado ideológico. A 

opção esté  ca adoptada na exposição provocou desconforto nos ar  stas e nos académicos 

que se sen  ram marginalizados e negligenciados, lançando crí  cas violentas sobre os ideais 

do Estado Novo. Portugal vivia uma aparente atmosfera de progresso e de prosperidade, e 

alheado do resto da Europa que se encontrava em guerra. O Estado Novo pretendeu, através 

deste evento, demonstrar a efi cácia do regime, mantendo o país afastado dos problemas 

devastadores que afectavam a Europa.30

 O Estado estava determinado a difundir uma imagem de Portugal associada ao mundo 

rural tradicional. Assim, na Exposição Internacional de Paris, em 1937 ou na Feira Mundial de 

Nova Iorque, em 1939, recorreu às formas tradicionais, embora monumentalizadas na arqui-

tectura por exemplo do Pavilhão de Portugal. A exposição de 1940, em Lisboa, tornou-se uma 

espécie de síntese das experiências anteriores e cons  tuiu o apogeu da arquitectura genuina-

mente portuguesa que o regime proclamava.31

29    Cfr. RIBEIRO, Irene – Raul Lino, Pensador Nacionalista da Arquitectura. Porto: FAUP, 1995. ISBN 972-9483-04-3.
30 Cfr. FRANÇA, José Augusto – A Arte em Portugal no século XX, 1911-1961. Lisboa: Bertrand, 1991. ISBN 972-250045-7. 
p.218-260
31 Cfr. Idem
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5|Destruição de uma das principais ruas de Berlim durante a Segunda Guerra Mundial 
6|Projecto de Francisco Keil do Amaral, da década de 50 do século XX, para uma casa de férias em Magoito, onde 
concilia princípios modernos e arquitectura regional 

 Com o 1º Congresso Nacional de Arquitectura, realizado em 1948, os jovens arqui-

tectos do modernismo, defensores do funcionalismo e do contributo social, cultural e polí  co 

da arquitectura, rejeitaram por completo os princípios nacionalistas impostos. Este congresso 

nacional, realizado pelo Sindicato Nacional dos Arquitectos (SNA), teve como grande objec-

 vo a luta pelos conceitos base de uma arquitectura moderna em Portugal. Foi um momento 

onde se afi rmou a retomada da liberdade de expressão arquitectónica e linguís  ca. Mas, a 

grande conquista foi a mo  vação que acabou por incu  r aos arquitectos, originando uma 

forte contestação e oposição às ideologias do Estado, nomeadamente à obrigatoriedade de 

um es  lo nacional.32

 A desmis  fi cação das ideias defendidas pelo Estado Novo e a persistente procura 

de uma arquitectura actual e mais regional, que valorizasse os anseios de uma sociedade 

moderna, acabou por encaminhar a produção arquitectónica para uma linguagem inspirada 

na verdadeira tradição popular e vernacular.

 O fi m da Segunda Guerra Mundial em 1945 foi outro marco importante na afi rmação 

da arquitectura moderna. Até então, muitos dos arquitectos foram perseguidos e infl uen-

ciados, directa ou indirectamente, de forma a fazer vingar as ideologias estatais. 

No mundo ocidental, a arquitectura maciça, monumental, historicista, em 

resumo, não moderna, passou a ser vista como ultrapassada e ligada às ideo-

logias totalitárias. Deste modo, e par  cularmente nas obras fi nanciadas com 

dinheiros públicos ou por grandes empresas, apesar de oposições regionais e 

divergências, apenas era admi  da, na prá  ca, uma modelação moderna. O 

racionalismo  nha-se tornado, com as suas formas e cores minimais, a sua 

leveza, transparência dinamismo e assimetria, no símbolo do progresso, da 

liberdade e da democracia. 33

32 Cfr. FRANÇA, José Augusto – A Arte em Portugal no século XX, 1911-1961. Lisboa: Bertrand, 1991. ISBN 972-250045-7. 
p.438-461
33 GYMPEL, Jan de – História da Arquitectura, da an  guidade aos nossos dias. Hong Kong: Könemann 2000, ISBN 
9783829043922. p.96
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7|Corte e planta de casa em Montes, desenhos que representam com clareza os materiais e os sistemas constru-
 vos, elaborados pela equipa da Zona 2 do Inquérito à Arquitectura Regional Portuguesa

 É neste enquadramento polí  co, cultural e social que Francisco Keil do Amaral, alta-

mente preocupado com o advir da arquitectura nacional e o seu papel na sociedade, lança em 

1947 o desafi o da realização do Inquérito à Arquitectura Regional Portuguesa.34 Este inqué-

rito resultou num vasto estudo em torno da arquitectura popular, incidindo sobre seis zonas 

previamente defi nidas e iden  fi cadas, Minho, Trás-os-Montes, Beiras, Estremadura, Alentejo 

e Algarve, e envolvendo dezoito arquitectos distribuídos pelas diversas zonas de estudo. Com 

o apoio e a dedicação dos vários arquitectos, foi possível efectuar um extenso e minucioso 

levantamento da mais representa  va arquitectura popular predominante em Portugal.

 Foi intenção e objec  vo das equipas intervenientes, perceber e iden  fi car as caracte-

rís  cas únicas de cada região, onde a expressão eminentemente rural e regional prevalecesse. 

O processo de catalogação, iden  fi cação e caracterização foi fundamental para se conhecer a 

realidade da arquitectura nacional.35

 Este estudo teve duas consequências que se revelaram fundamentais, nomeadamente 

o desmis  fi car, através dessa inves  gação, a ideia de uma única casa portuguesa defendida 

pelo regime, e o valorizar e preservar um legado e património único, prevenindo o abandono 

e o seu consequente desaparecimento. Refl ec  u, ainda, a vontade de descodifi car os meca-

nismos projectuais da abordagem moderna, permi  ndo introduzir no processo constru  vo 

tradicional, aportações da arquitectura moderna, tal como tem vindo a acontecer ao longo do 

percurso da história da arquitectura. 

 A associação entre a arquitectura tradicional e a arquitectura de es  lo internacional, 

refl ec  u-se nas aportações essencialmente materiais, onde as formas puramente moder-

nistas eram complementadas com a u  lização de materiais tradicionais. A reinterpretação dos 

sistemas constru  vos tradicionais permi  u, melhorando e conjugando técnicas, a ar  culação 

destes com a formalidade e racionalidade da arquitectura moderna.

 Já Alexandre Alves Costa referia, a propósito da arquitectura portuguesa pra  cada 

pelos mestres construtores, que esta era aprendida e transmi  da no acto de construir, anali-

34 Cfr. AMARAL, Francisco Keil do – O Problema da Habitação. Porto: Livraria La  na, 1945. [S/ISBN].
35 Cfr. ANTUNES, Alfredo da Mata [et al.] – Arquitectura Popular em Portugal. 3ªed. Lisboa: Sindicato Nacional dos 
Arquitectos, 1988. [S/ISBN]. p.1-9
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8  |Casa inserida no conjunto de Picote, iden  fi cada no IAPXX, da autoria do arquitecto Nunes de Almeida
9  |Hospital de Bragança, iden  fi cado no IAPXX, da autoria do arquitecto Viana de Lima
10|Casa na Quinta do Joanamigo, iden  fi cada no IAPXX, da autoria do arquitecto Alfredo Matos Ferreira

sando, copiando, inovando respeitosamente.36

 No seguimento das mo  vações que levaram à realização do Inquérito à Arquitectura 

Regional Portuguesa, surge em 2003 o Inquérito à Arquitectura do Século XX em Portugal 

(IAPXX), organizado pela Ordem dos Arquitectos, com intenção de levantar, iden  fi car e 

registar o património mais signifi ca  vo construído em Portugal durante o século XX.

 Inspirado no inquérito realizado à arquitectura popular, este inquérito teve como 

objec  vo a compilação de dados referentes à arquitectura do século XX, de forma a garan  r 

que estes sejam apresentados, transmi  dos e valorizados.

 A sua grande fi nalidade era defi nir estratégias de valorização e protecção, quer do 

património construído, quer da memória, dos valores e atributos arquitectónicos. Por outro 

lado, teve a pretensão de conduzir ao conhecimento e aprofundamento da cultura arquitectó-

nica actual.

 O Inquérito à Arquitectura do Século XX em Portugal incidiu na totalidade do terri-

tório nacional, obrigando a defi nir critérios de levantamento, de forma a garan  r coerência 

nas representações adoptadas, nomeadamente de ordem cronológica, es  lís  ca,  pológica 

ou regional. Contudo, a qualidade arquitectónica foi um factor determinante de valorização e 

de representa  vidade.

 Para a realização dos levantamentos, foram cons  tuídas seis equipas de trabalho, as 

quais corresponderam a seis zonas de Portugal, incluindo Madeira e Açores. A equipa da região 

norte foi coordenada pelo arquitecto Sérgio Fernandez e foi responsável pelo levantamento 

de uma vasta área do nosso território, incluindo a zona de Trás-os-Montes que se torna funda-

mental na análise que se pretende para este estudo.37

 No roteiro adoptado para este Inquérito, podemos encontrar alguns exemplos arqui-

tectónicos localizados em Trás-os-Montes, o que nos permite re  rar algumas ilações na relação 

da arquitectura do século XX com o meio rural regional e local, assim como as aportações 

transmi  das da arquitectura popular predominante.

36 Cfr. COSTA, Alexandre Alves – Introdução ao Estudo da História da Arquitectura Portuguesa. 1ª ed. Porto: FAUP 
Publicações, 1995. ISBN 972-9483-11-6. p.28
37 Cfr. AFONSO, João – IAPXX: Inquérito à Arquitectura do Século XX em Portugal. [Registo vídeo]. Lisboa: Theria, 2006. 
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11 | Pousada de Picote, Barrocal do Douro
12 | Hospital de Bragança da autoria do arquitecto Vieira de Lima, Bragança
13 | Quinta do Joanamingo da autoria do arquitecto Alfredo Matos Ferreira, Freixo de Espada à Cinta

 O isolamento geográfi co e a escassa relação cultural e social do meio rural com a 

cultura urbana, refl ecte-se na arquitectura que prevaleceu nesta região em pleno século XX, 

sen  ndo-se que o apogeu do Movimento Moderno pouco se refl ec  u na arquitectura privada. 

Embora o desprezo ou desconhecimento da população local por este es  lo arquitectónico seja 

evidente, podemos encontrar alguns exemplos de arquitectura pública em meio rural.

 As obras iden  fi cadas pelo IAPXX nesta região foram essencialmente os conjuntos de 

Picote e Miranda, associados às hidroeléctricas, dos arquitectos Nunes de Almeida e João 

Archer, respec  vamente. Na cidade de Bragança, foi iden  fi cado o hospital e a escola de enfer-

magem do arquitecto Viana de Lima. Estas obras foram promovidas por en  dades nacionais, 

externas à região, o único exemplar de arquitectura privada, promovido por um cidadão local 

é a Quinta do Joanamigo em Freixo de Espada à Cinta, da autoria do arquitecto Alfredo Matos 

Ferreira.38

 Esta arquitectura moderna, iden  fi cada em solo transmontano, revela um desenvolvi-

mento conceptual baseado nos princípios formais do Movimento Moderno e na captação do 

espírito do lugar, desenvolvendo combinações de materiais e sistemas constru  vos tradicio-

nais com materiais contemporâneos. Nunes de Almeida, João Archer e Viana de Lima explo-

raram e aproximaram, com grande liberdade e coerência a relação do granito e da madeira 

com o ferro, o cimento e o vidro.39 Enquanto Alfredo Matos Ferreira, desenvolveu e explorou 

novos sistemas constru  vos baseados nos materiais locais e tradicionais. Independentemente 

do desenvolvimento conceptual adoptado, a materialização revelou-se essencial na integração 

das volumetrias vanguardistas no espírito, na cultura e na paisagem do lugar.  

 A representa  vidade cronológica adoptada pelo IAPXX permite comparar o que foi feito 

em simultâneo nas diversas zonas do país, e uma das relações que rapidamente se destacou foi 

a infl uência internacional do Movimento Moderno nas obras públicas iden  fi cadas em terri-

tório transmontano e a simultaneidade da infl uência da arquitectura tradicional transmontana 

na obra do arquitecto Fernando Távora.

38 Cfr. AFONSO, João – IAPXX: Inquérito à Arquitectura do Século XX em Portugal. [Registo vídeo]. Lisboa: Theria, 2006.
39 Cfr. CANNATÁ, Michele; FERNANDES, Fá  ma cit. in TAVARES, Domingos – Moderno escondido: a arquitectura das 
centrais hidroeléctricas do Douro, 1953-1964: Picote, Miranda, Bemposta. Porto: FAUP, 1997. [S/ISBN]. p.15
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14| Conjunto de construções com caracterís  cas  picamente populares, aldeia de Soutelo, Mogadouro
15| Casa transmontana, com dupla escadaria, aldeia de Lagoa, Macedo de Cavaleiros

2.2 | Arquitectura popular

Todos os povos têm a sua cultura e a arquitectura popular é sem dúvida um dos 

seus aspectos mais importantes.40

 O inquérito realizado à arquitectura popular permi  u iden  fi car uma grande variedade 

de  pos de arquitectura regional, contribuindo para a sensibilização e consciencialização da 

sociedade e dos arquitectos para a forma, quase empírica, com que o ser humano foi ao longo 

dos tempos intervindo e construindo na paisagem. Permi  u também uma melhor percepção 

do mundo rural, através da análise descentralizada, que incluiu também uma visão sociológica 

e antropológica da sociedade rural, abordando uma diversidade de factores, nomeadamente 

económicos, culturais e sociais, mas também os dos costumes ou os das infl uências geográ-

fi cas e morfológicas dos territórios em estudo.

 Com esta a  tude metodológica de análise in loco, foi possível compreender melhor 

as diferentes formas de intervir e construir, assim como iden  fi car e conhecer os diferentes 

materiais e sistemas constru  vos u  lizados. Além de permi  r iden  fi car as opções e soluções 

materiais empregues em função das caracterís  cas do espaço  e da região onde são aplicados 

e u  lizados.

 O levantamento executado permi  u relacionar os vários aspectos que infl uenciaram a 

forma e a implantação da arquitectura popular, dando a conhecer também os materiais mais 

u  lizados, dependendo da região ou das técnicas constru  vas conhecidas. Para se compre-

ender melhor a escolha dos materiais, foi essencial iden  fi car e analisar as tradições das popu-

lações, e a forma como o conhecimento era adquirido e transmi  do.

 O inquérito confi rma a simplicidade e rudeza da arquitectura popular, originada pela 

necessidade básica de obter um abrigo, devido aos poucos meios que as populações  nham ao 

seu dispor para o construir. Esta simplicidade é o refl exo de uma construção muito funcional, 

onde se rentabiliza o tempo, a mão de obra e os recursos materiais. A topografi a e morfologia 

40 GUERRA, Carlos – Manual de recuperação e construção – O homem faz as casas, e as casas fazem o homem!. Bragança: 
Parque Natural de Montesinho, 1988. [S/ISBN]. p.9

Arquitectura popular 58 | 59 



16 | Adaptação das construções à topografi a, aldeia de Sendim da Ribeira, Alfandega da Fé
17 | Casa transmontana, com detalhes constru  vos extremamente simples, aldeia de Soutelo, Mogadouro 

do lugar é também, com muita frequência, assimilada como elemento construído, sendo apro-

priado na sua forma e localização original, contribuindo para a rentabilização de meios e para 

a integração das edifi cações na envolvente.

 A fruição do meio envolvente acabou por ditar a diversidade de  pos de constru-

ções que povoam o nosso território. Esta diversidade, iden  fi cada pelo Inquérito, confi rma a 

estreita relação das construções com a envolvente local, pois foi dela que a população extraiu 

os materiais com que construiu os seus abrigos ao longo dos tempos, elaborando, conjugando 

e melhorando os sistemas constru  vos.

 A topografi a, o solo, o clima ou os costumes variam de região para região, refl exo 

notório não só nos materiais empregues, mas também nas formas, nos usos, nas  pologias e 

na inserção e integração das construções, sejam elas de habitação ou de produção. 

 Os materiais disponíveis e disponibilizados pelo meio envolvente, quando u  lizados e 

manipulados, acabam por voltar à paisagem que os originaram, conferindo uma unidade. A 

integração equilibrada e qualifi cada na paisagem refl ecte con  nuidade visual e formal entre o 

meio e a arquitectura, criando lugares com iden  dade.

 Com este inquérito, concluiu-se que as  pologias da arquitectura popular em Portugal 

são essencialmente duas. A sul, predomina a construção de um único piso, mais cuidada, e 

norte, predomina a  pologia de habitação de dois pisos, caracterizada pelo clima agreste, pela 

morfologia do terreno e pela robustez e dureza própria do granito e do xisto.

 Os grandes es  los eruditos ganharam, frequentemente, aqui e além, 

expressões locais, resultantes de uma adaptação às condições par  culares das 

regiões diferenciadas. E as feições populares enobrecem-se, por vezes, com a 

apropriação de elementos ou ensinamentos das arquitecturas eruditas, muito 

embora essa apropriação as tenha desvirtuado, com alguma frequência […]41

41 ANTUNES, Alfredo da Mata [et al.] – Arquitectura Popular em Portugal. 3ªed. Lisboa: Sindicato Nacional dos Arquitectos, 
1988. [S/ISBN]. p.2
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18 | Materiais locais, granito, xisto e madeira, vila de Freixo de Espada à Cinta
19 | Materiais locais na arquitectura tradicional, aldeia de Vila de Ala, Mogadouro

 Podemos encontrar diversos  pos de povoamentos e assentamentos rurais, dos mais 

dispersos aos mais concentrados, onde a infl uência do clima, do relevo e da necessidade 

produ  va revelam opções e soluções coerentes, lógicas, de apropriação do espaço natural.

 Os materiais tomam um protagonismo assinalável e indissociável na análise da arqui-

tectura popular, tornando-se a sua imagem e representando a mais fi el ligação ao lugar. Este 

valor formal da arquitectura popular deve-se essencialmente à sua simplicidade volumétrica, 

mas também à essência e aspecto natural dos materiais locais empregues.

 Na região norte, onde se desenvolve o nosso caso de estudo, o material predominante 

é a pedra, como o granito e o xisto, contudo a madeira também adquire um forte protago-

nismo constru  vo devido à abundância, à inúmera possibilidade de aplicação e ao seu fácil 

manuseamento e travamento. Os sistemas constru  vos mais usuais são mistos, pois recor-

reram à robustez material e estrutural da pedra e, em complemento, à versa  lidade e leveza 

da madeira. 

Inúmeras soluções e aspectos da nossa arquitectura popular tradicional são 

perfeitamente concebidos e ajustados à paisagem em que se enquadram natu-

ralmente, pelo seu es  lo e proporções, pelo material de que são feitos, por 

certas par  cularidades da sua técnica de construção, e até por razões climá  cas 

e económicas, e poderiam cons  tuir ensinamentos esté  ca e funcionalmente 

u  lizáveis, na elaboração de uma arquitectura local racional, na vanguarda de 

todas as experiências - isto é: mais actualizada.42

42     OLIVEIRA, Ernesto Veiga de; GALHANO, Fernando; PEREIRA, Benjamim – Construções Primi  vas em Portuguesa. 3ª ed. 
Lisboa: Edições Dom Quixote, 1994. ISBN 972-20-0196-5. p.9-10
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20 |Eira comum, elemento estruturador dos apoios agrícolas e dos caminhos que distribuem nas diversas direcções 
dos terrenos de cul  vo, aldeia de Souto da Velha, Torre de Moncorvo

2.2.1 | Elementos estruturantes do espaço rural

Em toda a parte, a natureza e a paisagem par  cipam da ac  vidade do homem. 

Desde a an  guidade, a posição e o carácter do habitat têm sido infl uenciados 

por circunstâncias naturais. Condições climá  cas, possibilidades agrícolas, 

matérias-primas e meios naturais de comunicação têm permi  do o desenvol-

vimento da vida humana ainda que impondo-lhe limites. Assim, sendo promo-

tora e restri  va da vida, a natureza tem contribuído para dar às ac  vidades do 

homem formas diversas. Logo, ela afecta todos os homens, mas, mais par  -

cularmente, interessa aqueles que, na sociedade, têm a missão de formar o 

ambiente, de colocar o indivíduo em condições de aproveitar a natureza e de 

proteger a sua forma de vida.43 

 

 Na adaptação do homem ao espaço e na sua estruturação e organização estão sempre 

presentes os factores naturais e materiais, tornando-se a maior fonte de sobrevivência local 

ou mesmo a única. São eles a morfologia, a geologia e a climatologia, onde o grande objec-

 vo do homem é vencer os terrenos di  ceis e adoptar os fáceis, adaptando-se aos factores e 

valores naturais do espaço.

 O território transmontano é caracterizado pela irregularidade da sua morfologia e 

topografi a, tornando-se esta o grande desafi o para o habitante local. Para tal, o homem arqui-

tectou o espaço que o rodeia de modo a fi xar-se e organizar-se enquanto habitante e produtor, 

criando estruturas que o ajudaram a moldar e adoptar a natureza, organizando o território 

através de caminhos, marcos, sebes, cercas, muros e pontes. Estes elementos de transfor-

mação apoiam a vivência do espaço, organizando o local e servindo como meio de ultrapassar 

as barreiras naturais e espaciais. Esta estruturação do espaço rural varia conforme a morfo-

logia e o material encontrado no solo a ser transformado e apropriado pelo homem.

 É na forma do solo que surgem diferentes  pos de povoações, desenvolvidas pela 

43 NORBERG SCHULZ, Chris  an – A paisagem e a obra do Homem. Arquitectura, Revista de Arte e Construção. Nº102. 
Lisboa: ICAT, 1968. [S/ISSN]. p.52
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21| Povoamento aglomerado e ajustado à morfologia do terreno, aldeia de S. Pedro, Mogadouro  
22| Povoamento de encosta, junto ao Sabor, com boa exposição solar e rodeada de campos de cul  vo, aldeia de 
S. Antão, Alfandega da Fé ( submersa com a albufeira do Baixo Sabor)

aglomeração de construções ajustadas à morfologia ou topografi a do lugar. Surgem, assim, os 

povoamentos de montanha, de encosta, de planalto, disperso ou aglomerado.44 Nestas organi-

zações de território, apercebemo-nos da grande importância do meio  sico no território rural, 

da infl uência que o espaço, enquanto fornecedor de matéria, teve para a dimensão e dispo-

sição das parcelas de produção, para a organização do povoado e adaptação da arquitectura, 

dis  nguindo-se assim cada um pela sua auten  cidade local. 

Em Trás-os-Montes estes mo  vos sublinham rigorosamente a realidade histó-

rica: a aglomeração exprime a própria organização comunitária […].45 

 O povoamento de montanha quebra a regularidade e uniformidade das super  cies 

horizontais. Na generalidade, este povoamento é organizado por um pequeno grupo de habi-

tações que estão situadas no alto dos montes, a par  r do qual se distribuem os equipamentos 

de apoio à produção, acompanhando o declive da zona montanhosa, pois estão situados perto 

das parcelas de cul  vo. A malha organiza  va e distribu  va deste povoamento desenvolve-se 

normalmente em forma circular de modo a acompanhar o declive  do solo.46

 Os povoamentos de encosta encontram-se junto a linhas de água, em terrenos mais 

férteis e com boas orientações e exposições solares, caracterís  cas naturais que condicio-

naram a forma como a população se acomodou às encostas, defi nindo o casario que se fi xa 

nos espaços mais adaptáveis e sustentáveis. Este é o  po de povoamento mais disseminado e 

desagregado, devido à extensão em linha que ocupa para vencer o declive da encosta. 

 O povoamento de planalto é caracterizado pela horizontalidade do seu extenso solo, e 

composto sobretudo por grandes parcelas de cul  vo propícias a cereais e pastagens. A grande 

dimensão das parcelas obriga a população local a implantar a habitação no centro das zonas 

de cul  vo, acabando por dispersar o casario no povoamento de planalto.47

44 Cfr. ALMEIDA, Leopoldo – Núcleos-Centros em Meio Rural Disperso. Arquitectura, Revista de Arte e Construção. Nº80. 
Lisboa: ICAT, 1963. [S/ISSN]. p.27-29
45 OLIVEIRA, Ernesto Veiga de; GALHANO, Fernando – Arquitectura Tradicional Portuguesa. 5ª ed. Lisboa: Edições Dom 
Quixote, 1998. ISBN 972-20-2397-7. p.37
46     Cfr. RIBEIRO, Aquilino – Montanha e Montanheses de Portugal. Panorama, Revista Portuguesa de Arte e Turismo. Nº7-8. 
Lisboa: Edição do Secretariado Nacional de Informação, Cultura Popular e Turismo, 1953. [S/ISSN]. s/p
47 Cfr. RIBEIRO, Orlando – A Planície. Panorama, Revista Portuguesa de Arte e Turismo. Nº7-8. Lisboa: Edição do 
Secretariado Nacional de Informação, Cultura Popular e Turismo, 1953. [S/ISSN]. s/p
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23 | Povoamento concentrado junto da fonte de Santo André de Baixo, aldeia de Santo André, Mogadouro 
24 | Caminho defi nido por muro de suporte e muro de vedação, aldeia de Lagoa, Macedo de Cavaleiros

 No povoamento disperso, presenciamos o isolamento das habitações. Aqui, as linhas 

de água são abundantes, os solos abastados e as pastagens extensas. É caracterizado por 

pequenos conjuntos de casas que vão pontuando o território onde o habitante acaba por se 

isolar devido à distância das habitações. Esta dispersão existe devido à morfologia e topo-

grafi a com caracterís  ca de planalto, composta por extensas parcelas de terrenos propícias ao 

cul  vo de cereais e à pastorícia. Neste povoamento, o convívio entre a população e a par  lha 

de conhecimentos e técnicas não é tão frequente como o que acontece no espaço público dos 

povoamentos concentrados.48

 Da observação efectuada, constatamos que o povoamento aglomerado surge normal-

mente em lugares estrategicamente escolhidos, valorizando a existência de linhas de água. 

A tendência para a sua existência é na montanha ou na encosta, ou seja, locais morfologica-

mente e topografi camente de di  cil acesso e escassez de recursos naturais onde a procura 

do mesmo é comum a todos. Aqui a agregação das construções num núcleo aglomerado é 

essencial para a existência da vida local, permi  ndo a par  lha e o trabalho em comunidade de 

forma a vencerem as adversidades do lugar.49

 Os caminhos dão um importante contributo à estruturação do meio rural, afi rmando-

-se um elemento condutor e de organização e distribuição dos diversos  pos de povoamentos. 

Em qualquer espaço, seja ele rural ou urbano, os caminhos transmitem a noção de conjunto, 

envolvente, organização e iden  fi cação, defi nindo uma imagem local impressa no território. O 

caminho depende das caracterís  cas do lugar, principalmente da morfologia e topografi a do 

terreno. Cada caminho poderá ter um carácter diferente, conforme o des  no a que este nos 

leva, seja de acesso à casa, à igreja, ao palheiro, à fonte, ou aos terrenos agrícolas.50

 Encontramos diferentes caminhos, o principal que dita o eixo ou o acesso ao casario, 

geralmente mais largo do que os restantes e agregado a pequenos espaços comuns, como 

largos ou fontes, e os estreitos que dão acesso às parcelas agrícolas e às habitações que se 

48 Cfr. ANTUNES, Alfredo da Mata [et al.] – Arquitectura Popular em Portugal. 3ªed. Lisboa: Sindicato Nacional dos 
Arquitectos, 1988. [S/ISBN]. p.187
49 Cfr. MOUTINHO, Mário – A Arquitectura Popular Portuguesa. Lisboa: Editorial Estampa, 1979. [S/ISBN]. p.41
50 Cfr. ANTUNES, Alfredo da Mata [et al.] – Arquitectura Popular em Portugal. 3ªed. Lisboa: Sindicato Nacional dos 
Arquitectos, 1988. [S/ISBN]. p.177
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25 | Muro de vedação em alvenaria seca, com travamento superior no vão, embora este seja de altura reduzida,  
aldeia de Souto da Velha, Torre de Moncorvo
26 | Vedação de propriedade através de pedras dispostas na ver  cal, aldeia de Souto da Velha, Torre de Moncorvo
27 | Largo de uma aldeia de média dimensão, cumprindo a função de estruturação do espaço público, albergando 
em simultâneo equipamentos de apoio e a fonte, aldeia de Lagoa, Macedo de Cavaleiros

organizam em redor do centro da aldeia. Os carreiros são atalhos de curta distância, de atra-

vessamento ou encurtamento de percursos, que surgem pelas excessivas e diárias passagens.

Normalmente são em terra ba  da onde por vezes sobressaem algumas pedras xistosas que 

ajudam a compactar o pavimento. São mais um elemento de modelação e organização do 

espaço rural, principalmente dos terrenos baldios e agrários.

 Outro elemento de defi nição e caracterização do espaço rural é o muro que representa 

o limite, simbolizando a presença do homem enquanto construtor e modelador do meio. É u  li-

zado para delimitar uma fronteira, normalmente uma propriedade, organizando os espaços de 

cul  vo, caminhos e as habitações, embora também possa ser usado como suporte de terras. 

Para a sua construção é usado essencialmente o xisto ou o granito, materiais extraídos do 

próprio solo, onde a sua modelação é feita através de emparelhamento e do travamento hori-

zontal.51

 Por vezes, encontramos muros que apresentam uma geometria simétrica, onde sobres-

saem ver  calmente blocos de pedras de granito, e entre elas um jogo de pedras menores 

emparelhadas horizontalmente, conferindo um ritmo aos muros. Na sobreposição das pedras 

pode ser usado o barro como ligante ou pode, apenas, exis  r um travamento através do 

encaixe de diferentes tamanhos de pedra.

 Na ausência de muros de delimitação e transição de propriedades é frequente encon-

trar-se marcos a delimitar o espaço, usados como ponto de referência para o proprietário. O 

marco é uma pedra semienterrada no solo, com uma altura pode variar entre os 50 cm e os 4 

m, colocado nas arestas da propriedade, e onde a linha virtual formada entre eles representa 

o limite  sico da mesma. Mesmo onde o material predominante é o xisto, embora existam 

marcos em xisto, o granito é o mais usado devido à sua resistência e à sua cor, e pelo facto de 

ser mais fácil de iden  fi car e fi xar.52

 O largo é o elemento estrutural do espaço rural que apresenta maior versa  lidade 

funcional e preocupação esté  ca. Signifi ca o espaço de recepção, comunidade e tradição, e é 

organizado principalmente em torno do eixo principal do povoamento. A sua função é acolher 

51 Cfr. D’ABREU, Alexandre Cancela; CORREIA, Teresa Pinto; Oliveira, Rosário. Contributos para a iden  fi cação e 
caracterização da paisagem em Portugal Con  nental. V.II. Lisboa: DGOTDU, 2004. ISBN: 972-8569-28-9. p.161
52 Cfr. Idem
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28 |  Largo da fonte, aldeia de Parada, Alfandega da Fé
29 | Árvores e sebes estruturando o espaço de cul  vo e modelando a paisagem natural, aldeia de Remondes, 
Mogadouro 

os edi  cios comunitários como a igreja, o forno e as fontes. Torna-se, assim, um espaço com 

caracterís  cas próprias devido à sua vivência e importância perante a envolvente. 

 É nos largos que se regista o convívio da população, e onde se realizam os trabalhos 

comunitários e as festas tradicionais. Por vezes são usados como pontos de comércio, tornam-

-se assim o local mais cómodo para o habitante se reunir. Nos povoamentos onde existe mais 

que um largo, o da igreja é o mais importante, pela localização e proporção, devido ao culto 

local das festas tradicionais. É, por regra, um espaço privilegiado no conjunto da aldeia, a 

maioria das vezes, esta implantado no extremo ou no centro do povoamento.

 Da análise efectuada, constatamos que a fonte é um elemento que ajuda a estruturar 

o espaço, muitas vezes agarrada ao caminho principal, formando e mo  vando um pequeno 

largo, facultando o abastecimento de água à aldeia e servindo de ponto de paragem para 

alguns animais que ali passam. 

 Observando as linhas orográfi cas, podemos ver que existem linhas de maior impor-

tância e afl uência, sendo nestas que encontramos algumas fontes que permitem aproveitar a 

abundância da água. Podemos afi rmar que muitas aldeias surgiram da existência das linhas de 

água, das quais o casario e as parcelas de cul  vo estrategicamente  raram par  do.

 Em muitos dos povoamentos, as árvores e as sebes também adquirem a função de 

estruturar e modelar o espaço, presentes em grande abundância e refl ec  ndo-se na organi-

zação e modelação da paisagem. O habitante  rou par  do destes elementos u  lizando-os 

para delimitar parcelas agrícolas, para proteger dos ventos e das geadas as suas culturas, além 

de servirem também para a protecção e consolidação do solo. 

 A sua estruturação pode ser desorganizada ou ordenada em linha ou círculo variando 

conforme a função ou o  po de cul  vo, seja amendoais, olivais, pequenos pomares ou simples-

mente elementos de protecção ou limite de caminhos. São importantes para o fornecimento 

de matéria prima local ou para o sustento da população, como é o caso da oliveira ou do 

castanheiro, onde se aproveita o fruto para a alimentação, a folha para fer  lizar as terras e a 

madeira como elemento constru  vo ou fonte de energia.53

53   Cfr. LAMY, Michel – As Camadas Ecológicas do Homem. Lisboa: Ins  tuto Piaget, 1996. ISBN 972-8245-68-8. p.123-1261

Elementos estruturantes do espaço rural 72 | 73 



30 | Uniformização volumétrica como elemento de integração na paisagem, aldeia de Santo André, Mogadouro
31 | Equilíbrio entre construção e sí  o, Penas Róias, Mogadouro

2.2.2 | Elementos formais nas  pologias locais

Um dos aspectos mais importantes da qualidade paisagís  ca, é a uniformidade 

volumétrica de certas povoações. Geralmente, as construções têm um volume 

semelhante, destacando-se no conjunto a igreja ou os edi  cios públicos.54

 Os elementos formais são essenciais na construção de uma composição. Na arquitec-

tura, a u  lização correcta da proporção, da escala, dos materiais, das texturas e das cores é 

fundamental para assegurar e validar a unidade arquitectónica e a paisagem.

 O respeito pela volumetria e pelo material predominante nos povoamentos rurais, 

assim como a relação do construído com a escala humana, é condição fundamental para asse-

gurar a harmonia e a ordem entre o não construído, o construído e o Homem.

 A nível formal, são claros os valores de hierarquia, na arquitectura tradicional, onde a 

escala humana é uma constante. A escala dos materiais, quando u  lizados e relacionados com 

a função, seja na base, nos cunhais, nos paramentos ver  cais ou nas aberturas, adquire dife-

rentes dimensões. As diferentes escalas destacam e materializam a relevância de cada espaço, 

transmi  ndo iden  dade, personalidade e uniformidade visual.

 Na arquitectura tradicional, a organização do espaço, mesmo que condicionada pelo 

programa habitacional ou pela ac  vidade laboral, desenvolve-se muito apegada aos valores 

naturais e locais, de forma a rentabilizar e validar os recursos e não ser dissonante na paisagem, 

tornando-se ela também parte integrante da mesma e, consequentemente, ela própria um 

condicionalismo. Parafraseando Fernando Távora, Portugal é dotado de belíssimos sí  os natu-

rais e os nossos passados deixaram-nos excelentes lições quanto ao equilíbrio sí  o-edi  cio.55 A 

arquitectura tradicional refl ecte esta ideia, na medida em que normalmente o sí  o prevalece 

sobre o edi  cio, obtendo-se um equilíbrio harmónico e único no conjunto.

 As  pologias locais foram criadas ou ditadas por uma soma infi nita de factores, perante 

os quais o homem agiu conscientemente ou inconscientemente, embora sempre dependente 

54 GUERRA, Carlos – Manual de recuperação e construção – O homem faz as casas, e as casas fazem o homem!. Bragança: 
Parque Natural de Montesinho, 1988. [S/ISBN]. p.32
55 TÁVORA, Fernando – Da Organização do Espaço. 2ª ed. Porto: ESBAP, 1982. [S/ISBN]. p.35
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32 | Construção popular de forma e geometria simples, aldeia de Santo André, Mogadouro 
33 | A proporção e a escala presente na defi nição dos vãos, aldeia de Soutelo, Mogadouro 
34 | Ruína onde é percep  vel a agregação de vários volumes, aldeia de Soutelo, Mogadouro

dos meios, dos materiais e do sí  o onde edifi ca.

 A forma arquitectónica e  pológica das construções rurais refl ecte os condicionalismos 

do meio, da função e da técnica, baseando a sua forma em geometrias simples, com planta 

quadrada, rectangular ou circular. O predomínio da forma ortogonal deve-se à facilidade de 

modelação e implantação da construção no solo, e torna-se fácil de organizar exteriormente 

e interiormente. A forma circular apresenta maior difi culdade de organização e adaptação 

funcional, contudo, constru  vamente apresenta a vantagem de eliminar os cunhais, tornando-

-se mais fácil de executar.

 Na região norte, podemos encontrar uma grande variedade de construções para além 

das des  nadas à habitação, entre elas, espigueiros, sequeiros, abrigos, moinhos, azenhas, 

pombais, entre outras de apoio à produção. Esta variedade de edifi cações traduz uma infi ni-

dade de formas, contudo a escala adequa-se quer à função quer à integração no lugar, estejam 

elas dispersas ou agregadas.56

 A análise dos diversos  pos de construção leva-nos a pressupor que, a harmonia a  n-

gida graças à proporção e à escala correcta que as construções tradicionais apresentam, se 

deve não só à acção consciencializada dos seus construtores, mas também às condições e limi-

tações técnicas próprias da época. As construções são simples mas extremamente efi cazes, 

confi rmando a originalidade e genuinidade empregue ao longo do tempo, no modo cria  vo de 

gerar e materializar formas e volumes defi nindo espaços únicos e harmónicos.

 A construção rural é caracterizada e representada por volumetrias simples onde, por 

vezes, um só volume cons  tui a habitação. Contudo, existem construções mais elaboradas, 

consideradas mais abastadas onde podemos encontrar a agregação de várias formas ortogo-

nais e mais do que um piso, tornando estas mais complexas, a nível constru  vo e  pológico, 

o que lhe acrescenta uma grande complexidade estrutural. A planta circular não é tão predo-

minante nem usada nas construções des  nadas à habitação. Com uma volumetria inferior à 

constatada nas construções des  nadas à habitação, a forma circular está mais presente nos 

equipamentos, como é o caso dos pombais ou dos fornos comunitários.57 

56 Cfr. MOUTINHO, Mário – A Arquitectura Popular Portuguesa. Lisboa: Editorial Estampa, 1979. [S/ISBN]. p.41-43
57 Cfr. OLIVEIRA, Ernesto Veiga de; GALHANO, Fernando; PEREIRA, Benjamim – Construções Primi  vas em Portuguesa. 3ª 
ed. Lisboa: Edições Dom Quixote, 1994. ISBN 972-20-0196-5. p.9-10
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35 | Casa à Beira-Mar, Raul Lino - 1933 
36 | Casa Sobre o Mar, Fernando Távora - 1950
37 | Bairro operário Bispo-Conde, o primeiro bairro operário de Portugal, Coimbra

2.3 | Arquitectura moderna

Este é o momento adequado de animar o moderno arquitecto cria  vo a “con  -

nuar avançando” e preveni-lo ante uma excessiva veneração das formas 

herdadas, para que volte a tomar consciência de si mesmo, por modesta que 

esta seja, sem a qual é impossível que surja uma grande criação.58

 A arquitectura moderna em Portugal benefi ciou inicialmente do desinteresse que o 

regime  nha com as artes, podendo desenvolver-se segundo as infl uências europeias. Entre-

tanto, no fi nal da década de 40 do século XX, o Estado Novo impôs uma arquitectura nacional 

que reforçasse a ideia da casa portuguesa defi nida e difundida por Raul Lino.

 Como anteriormente referido, nas décadas 40 e 50 coexis  ram várias correntes e expe-

rimentações que, de uma forma geral, incitaram parte dos arquitectos portugueses a aderir 

aos princípios do Es  lo Internacional, possivelmente mo  vados pelo 1º Congresso Nacional de 

Arquitectura (CNA) e com o fi m da Segunda Guerra Mundial, surgindo a inquietação dos mais 

intelectuais, e a consequente reacção e oposição à ideologia do Estado. Na arquitectura, essa 

oposição manifestou-se essencialmente na realização do 1º CNA, onde os jovens arquitectos 

da Organização dos Arquitectos Modernos (ODAM) e da Inicia  vas Culturais Arte e Técnica 

(ICAT) apresentaram temas relacionados com o plano da arquitectura nacional.59

 No período pós-guerra, em Portugal, a arquitectura vive uma realidade peculiar, devido 

às condições e transformações sociais do êxodo rural, à situação precária das pessoas que 

chegam à cidade à procura de trabalho sem condições de habitação, e à euforia de construir 

uma sociedade auten  camente moderna a par  r dos pressupostos mais vanguardistas. A 

arquitectura do pós-guerra está in  mamente associada à nova geração de arquitectos, os quais 

defendiam e aplicavam os ideais formais e funcionais do Movimento Moderno, reafi rmando 

a realidade contemporânea e a auten  cidade dos seus conceitos, tornado impera  va a busca 

58 WAGNER, O  o cit. in RODRIGUES, José Manuel – A composição. Teoria e Crí  ca da Arquitectura - Século XX. Lisboa: 
OASRS, 2010. ISBN 978-989-658-065-0. p.33
59 Cfr. FRANÇA, José Augusto – A Arte em Portugal no século XX, 1911-1961. Lisboa: Bertrand, 1991. ISBN 972-250045-7. 
p.438-461
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38 |Biblioteca de Viipuri, Finlândia, projectada por Alvar AAlto entre 1927 e 1935 
39 |Casa Falling Water, Pi  sburgh, Estados Unidos da América, projectada por Frank Lloyd Wright em 1936

da tradição, para através dela valorizarem a arquitectura moderna, regional e localmente.

 Segundo Ana Tostões, essa reclamação do ideal moderno é vincado pela procura 

incessante da tradição, numa busca da verosimilhança da tradição (recuperando esquemas 

populares e vernáculos), numa luta ambígua contra todo o formalismo e por isso conduzindo 

ao compromisso com um desenho funcional, directo e simples, que acabará por dominar a 

produção arquitectónica do pós-guerra.60

 Francisco Keil do Amaral defendeu a u  lização da esté  ca rural e tradicional, com 

volumetrias equilibradas, controladas, uma arquitectura regional de integração e adaptação à 

escala dos locais. Defendia essencialmente uma arquitectura racional, mas formalmente tradi-

cional, adaptando e reinterpretando a casa portuguesa e a arquitectura popular ou vernacular, 

reagindo assim aos ideais do modernismo monumentalizado do Estado Novo.61

 Como refere Ana Tostões, a arquitectura moderna assume-se, então, como uma 

contestação ao regime, ao estado das coisas, a um regionalismo fascinante, numa tomada de 

consciência colec  va da necessidade de produzir obras verdadeiras e actuais, sem no entanto 

para alguns se perder o vector da tradição e das raízes da arquitectura portuguesa, objecto de 

refl exão na obra teórica de alguns arquitectos […].62

 Essa redescoberta das formas vernaculares e populares que fundamentam a essência 

da arquitectura portuguesa resulta do esforço de alguns pensadores como Keil do Amaral, 

Fernando Távora, Viana de Lima, Januário Godinho, entre outros, e a viragem passa também 

pela infl uência da obra de arquitectos como Frank Lloyd Wright e Alvar Aalto. Tomamos apenas 

Keil do Amaral, Fernando Távora e Viana de Lima, que nos pareceram as fi guras mais per  -

nentes para o que aqui pretendemos abordar e sustentar. 

 Keil do Amaral desempenhou um papel determinante junto das gerações de arquitectos 

mais novos, apoiando-se em espaços de debate da arquitectura, nomeadamente no ICAT, na 

ODAM e no 1º Congresso Nacional de Arquitectura ou na revista Arquitectura, onde surge a 

60 TOSTÕES, Ana – Os Verdes Anos na Arquitectura dos Anos 50. 2ªed. Porto: FAUP Publicações, 1997. ISBN 972-9483-30-
2. p.22
61 Cfr. AMARAL, Francisco Keil do cit. in RODRIGUES, José Manuel – Uma inicia  va necessária. Teoria e Crí  ca da Arquitectura 
- Século XX. Lisboa: OASRS, 2010. ISBN 978-989-658-065-0. p.329-330
62 TOSTÕES, Ana – Os Verdes Anos na Arquitectura dos Anos 50. 2ªed. Porto: FAUP Publicações, 1997. ISBN 972-9483-30-
2. p.49
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40 | Armazéns Frigorífi cos do Peixe, Porto, projecto de Januário Godinho entre 1934 e 1939
41 | Palácio das cidades, Lisboa, projecto de Keil do Amaral entre 1945 e 1949, obra não realizada

sua primeira intervenção teórica, Uma inicia  va necessária, na qual delineia a importância da 

realização do inquérito à arquitectura regional.63 Em 1949, assume a presidência do Sindicato 

Nacional dos Arquitectos, incitando e enunciando novos valores para a classe, nomeadamente 

as bases ideológicas e reformistas do Movimento Moderno em Portugal, o que cons  tui um 

contributo assinalável incontornável na refl exão da disciplina da arquitectura. 

 As refl exões e intervenções teóricas de Keil do Amaral, homem culto e um profi ssional 

de referência, visaram essencialmente a análise da arquitectura moderna e da arquitectura 

tradicional e popular, perspec  vando um novo entendimento de causa e de forma de agir. A 

procura da relação com o passado, com a cultura, com a tradição e com o vernáculo, levou 

Keil do Amaral a delinear os inquéritos às  pologias, aos sistemas constru  vos e aos assenta-

mentos portugueses. 

 Fernando Távora, inconformado com o estado e com o rumo que a arquitectura portu-

guesa estava a seguir, apresenta um ensaio onde aponta os erros do passado e os caminhos 

do futuro. É em 1945, em O problema da casa portuguesa64, que Fernando Távora faz uma 

advertência para o confl ito entre história, arqueologia e arquitectura, sugerindo que não se 

trata de ir ao passado buscar elementos decora  vos nem de recusar novas metodologias e 

tecnologias constru  vas, mas antes procurar uma forma de integrar o novo conhecimento 

e entendimento contemporâneo num contexto marcadamente português. Fernando Távora 

cedo se debruçou sobre a problemá  ca dos assuntos ligados à história, na procura de uma 

iden  dade e verdade própria baseada num passado reinventado de forma genuína, de modo 

a incluir de forma inteligente e convincente o legado histórico nas novas necessidades sociais, 

possibilidades materiais e técnicas constru  vas.

  Neste sen  do, o problema da casa portuguesa passa por uma mo  vação e questão 

iden  tária, a par  r da apropriação e interpretação do lugar, da justa adequação dos materiais, 

de uma expressividade e sensibilidade poé  ca que saiba simultaneamente introduzir as tecno-

logias modernas, de modo reinventado e adequado a uma situação concreta. É, portanto, em 

63 Cfr. TOSTÕES, Ana – Os Verdes Anos na Arquitectura dos Anos 50. 2ªed. Porto: FAUP Publicações, 1997. ISBN 972-9483-
30-2. p.24-28
64 Cfr. TÁVORA, Fernando cit. in RODRIGUES, José Manuel – O Problema da Casa Portuguesa. Teoria e Crí  ca da Arquitectura 
- Século XX. Lisboa: OASRS, 2010. ISBN 978-989-658-065-0. p.327-328
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42 | Vista exterior da Casa de Ofi r projectada por Fernando Távora em 1957, ilustrando o encontro formal da 
arquitectura do Movimento Moderno com a arquitectura tradicional e local 
43 | Pormenor da conjugação de materiais tradicionais com materiais modernos, Casa de Ofi r
44 | Planta que ilustra bem a orgânica moderna na organização dos espaços, Casa de Ofi r

1947, que publica a versão fi nal do ensaio  O problema da casa portuguesa-Falsa arquitectura, 

onde sinte  za a noção de uma arquitectura simultaneamente moderna e enraizada na cultura 

em que se insere, aspiração que, na época, interessava e mobilizava alguns dos arquitectos 

mais culturalmente ac  vos em Portugal. Neste ensaio, apresenta a necessidade de se estudar 

e adaptar cien  fi camente a arquitectura popular portuguesa. Integra, por isso, em 1955, a 

equipa do Inquérito à arquitectura popular portuguesa, a inicia  va mais ambiciosa, até hoje, 

relacionada com o tema, e que seria extremamente estruturante e infl uente no futuro da 

arquitectura em Portugal. 

 As primeiras experiências re  radas do Inquérito foram transmi  das em 1956 no CIAM 

X, por Fernando Távora, Viana de Lima e Arnaldo Araújo. Apresentaram um trabalho, in  tulado 

Plano de uma Comunidade Rural, onde propunham a organização de um habitat rural, baseado 

numa nova abordagem metodológica onde a comunidade teria um papel par  cipa  vo.65

 Numa primeira fase, a produção arquitectónica é entusiasmada pelo Es  lo Interna-

cional, designação que Henry-Russell Hitchcock66 defi niu para caracterizar uma arquitectura 

sem nenhuma ligação ao passado, seguindo-se numa segunda fase o regresso ao vernacular. 

 A infl uência do Es  lo Internacional, a u  lização de valores formais e materiais constru-

 vos locais e o interesse pela lógica vernacular e popular permi  ram adequar a arquitectura ao 

tempo, às especifi cidades do sí  o e às possibilidades da técnica. Nesta evolução, encontramos 

Viana de Lima, como autor que se movimenta entre as duas possibilidades, incorporando facil-

mente elementos de cariz vernacular numa arquitectura marcadamente internacional67.

 Viana de Lima, ao longo de toda a sua obra, mantém uma ideia constante da proble-

má  ca do habitar, que passa por uma busca permanente do autên  co habitat. Uma habi-

tação que seja capaz de responder às necessidades da vida contemporânea. Surge a defesa da 

arquitectura moderna como enunciado dos factores e valores fundamentais, sabendo gerar e 

integrar ambientes adequados ao bem estar dos habitantes.  

65 Cfr. TOSTÕES, Ana – Os Verdes Anos na Arquitectura dos Anos 50. 2ªed. Porto: FAUP Publicações, 1997. ISBN 972-9483-
30-2. p.164-165
66 HITCHCOCK, Henry-Russell cit. in FRAMPTON, Kenneth – História crí  ca de la arquitectura moderna. 7ª ed. Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili, 1994. ISBN 84-252-1628-1.
67 Cfr. SECCA, Amândio Fernandes – Viana de Lima: arquitecto 1913-1991. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996. 
[S/ISBN].
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45 | Vista exterior da Casa das Marinhas projectada por Viana de Lima em 1954, ilustrando o original confronto 
entre o purismo do modernismo e a tradição
46 | Pormenor da conjugação de materiais tradicionais com materiais modernos, Casa das Marinhas
47 | Planta que refl ecte a fl uidez e complementaridade dos espaços através da grande liberdade programá  ca, 
Casa das Marinhas

A casa dos homens, em todas as idades e em todos os climas, foi sempre uma 

organização pura e representa  va de um  po baseado nas profundas correntes 

sen  mentais e possibilidades materiais de uma época. 68

 Simultaneamente, defende ideias de renovação, adequando o an  go às novas vivên-

cias e valências funcionais e formais, dentro da lógica do respeito pelo valor patrimonial e 

tradicional, conservando e requalifi cando de acordo com as necessidades da vida moderna. 

Embora tenha sido um entusiasta do modernismo, nutre ao mesmo tempo um carinho espe-

cial pelo ancestral e tradicional. Já na década de 40, Viana de Lima revelou ser um arquitecto 

entusiasmado pelos princípios da arquitectura moderna segundo o modelo de Le Corbusier, 

extremamente experimentalista, apresentando grandes variações na procura volumétrica e 

esté  ca, no tratamento de alçados e na organização e ar  culação dos espaços.

 De forma geral, a obra de Viana de Lima na década de 50 e nas posteriores, sendo por 

infl uência do apelo de Fernando Távora, pelo Encontro Nacional de Arquitectura Portuguesa, 

pela criação da revista Arquitectura, pelo espírito geral da época ou pelo próprio percurso de 

Le Corbusier, parece perder um pouco do carácter dos jogos de geometria pura experimenta-

lista mas funcionalista. Tende para um reencontro com os valores caracterís  cos da arquitec-

tura popular, reinventada e adequada às normas impostas pelos modos de vida da sociedade 

moderna. Embora a fase experimentalista se torne progressivamente mais discreta, nunca 

abandona os princípios composi  vos e organiza  vos modernos, iden  fi cáveis na composição 

dos alçados e dos espaços interiores e pelo uso discreto dos materiais tradicionais.

 Iden  fi cam-se portanto duas fases de pensamento, uma primeira na década de 40 em 

que as suas obras são mais experimentalistas, e uma segunda no fi nal da década e sobretudo 

nos anos 50 em que parece haver uma contenção generalizada, com jogos volumétricos menos 

complexos, com o abandono quase total da cobertura plana, com os alçados mais con  dos, 

mantendo no entanto o uso de grandes envidraçados e com a integração de elementos em 

pedra.

68 SECCA, Amândio Fernandes – Viana de Lima: arquitecto 1913-1991. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996. [S/
ISBN]. p.38

Arquitectura moderna 86 | 87 



48 | Hospital de Bragança projectado por Viana de Lima em 1963, onde são evidentes as infl uências europeias 
49 | Pavilhão de ténis na Quinta da Conceição, Matosinhos, projectado por Fernando Távora entre 1956 e 1960, 
onde é evidente o regresso as formas da arquitectura popular

[...] a Arquitectura seria o espírito da Verdade e as gerações futuras reconhece-

riam que a nossa maneira de pensar e as nossas concepções esté  cas  nham 

sido resultado da mais bela harmonia entre a técnica, a plás  ca e o lirismo.69  

 Os anos 50 assistem à procura duma forma de projectar e construir tendo em vista uma 

sociedade moderna, em que num primeiro tempo são adoptadas as premissas dum recente 

Es  lo Internacional, pensado como estratégia de resposta às exigências da actualidade. Mais 

tarde, procurar-se-á integrar os instrumentos e conhecimentos adquiridos nesse primeiro 

período, juntamente com os valores das formas tradicionais e ancestrais portuguesas, num 

esforço conjunto de não recusar os avanços tecnológicos, materiais e formais. Assim, a par  r 

de meados da década de 50, as obras tendem para uma auten  cidade que busca nas raízes da 

tradição a sua inspiração e sustentação.

 A arquitectura nos anos 50 foi, portanto, marcada por uma série de experiências que 

adoptaram e adaptaram os modelos das vanguardas europeias, enunciados na Europa e assi-

milados pelos jovens arquitectos que vinham reclamando e proclamando uma aderência 

convicta aos valores internacionais desde o 1ºCNA.70 Face aos novos problemas e contextos 

culturais e sociais causados pela industrialização, a modernidade entrou com grande entu-

siasmo, revelado pelo gosto na ni  dez estrutural e funcional adoptada pelos profi ssionais 

portugueses, acabando por se refl ec  r e interferir nos programas.

 O Movimento Moderno em Portugal integra inicialmente os princípios internacio-

nais, seguindo-se, quer pela infl uência do 1ºCNA, quer do inquérito à arquitectura popular, 

o progressivo regresso às formas da arquitectura regional e tradicional, reinterpretando 

a história e as par  cularidades e materialidades da arquitectura popular. Este período de 

refl exão sobre especifi cidade e iden  dade da arquitectura nacional refl ecte-se, em termos 

formais, num regresso progressivo ao uso da pedra, da madeira e das formas tradicionais, sem 

perder de vista o sen  do de inovação.

69 SECCA, Amândio Fernandes – Viana de Lima: arquitecto 1913-1991. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996. [S/
ISBN]. p.39
70 Cfr. TOSTÕES, Ana cit. in RODRIGUES, José Manuel – Arquitectura Teórica - Anos 40. Teoria e Crí  ca da Arquitectura - 
Século XX. Lisboa: OASRS, 2010. ISBN 978-989-658-065-0. p.301-302
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3 | MATERIAIS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS



01 | Materiais e sistemas constru  vos populares, aldeia de Soutelo, Mogadouro 

3.1 | Caracterização dos materiais e dos sistemas constru  vos tradicionais

As técnicas tradicionais de construção radicam numa herança cultural feita de 

um conhecimento que permi  u ao Homem saber u  lizar com exac  dão cada 

material e aperfeiçoar o modo de o trabalhar.71

 A arquitectura tradicional transmontana revela-nos os princípios ambientais, formais e 

sociais que a introdução dos materiais industrializados desvirtualizou.

 É intenção deste estudo apresentar os mais signifi ca  vos materiais tradicionais e as 

técnicas a eles associadas, de modo a contribuir para o formular de questões em torno da sua 

reinterpretação e da sua reu  lização, aperfeiçoando-as e actualizando-as. Esta proposta não 

signifi ca que devemos abandonar ou recusar o uso dos materiais industriais, signifi ca antes 

que devemos conhecer melhor os materiais tradicionais, de forma a podermos rentabilizar 

e expressar melhor os materiais locais, como temos vindo a abordar e a sustentar. E, sempre 

que necessário, equilibrar e harmonizar a u  lização em conjunto com outros materiais e com 

outros sistemas constru  vos actuais.

 Os materiais tradicionalmente u  lizados podem ser agrupados em cinco classes, 

pedras naturais, pedras ar  fi ciais (  jolos, telhas, azulejos e taipas), aviamentos (cais e gessos), 

reves  mentos (rebocos, estuques e  ntas) e madeiras72.

 Nesta abordagem aos materiais e sistemas constru  vos tradicionais associados, 

direccionamos o nosso estudo para os mais representa  vos e mais comuns no território 

transmontano, nomeadamente o granito, o xisto, a madeira, a taipa de fasquio, o reboco e a 

telha canudo, seguindo o encadeamento constru  vo da casa transmontana.

 A casa transmontana é normalmente edifi cada em dois pisos, adoptando uma planta 

quadrangular ou rectangular, com uma cobertura que varia entre as duas e as quatro águas.

 Na generalidade das construções, o piso térreo compõe-se com compar  mentos de 

71 TEIXEIRA, Gabriela de Barbosa; BELÉM, Margarida da Cunha – Diálogos de edifi cação: técnicas tradicionais de 
construção. 3ªed. Porto: CRAT, 1998. ISBN 972-9419-38-8. p.17
72 Classifi cação defi nida por Adriano Augusto da Pina Vidal e amplamente validada em diversos estudos sobre o tema dos 
materiais tradicionalmente u  lizados na construção.
Cfr. VIDAL, Adriano Augusto – Materiais de Construção. 1ª Parte. Lisboa: Escola do Exército, 1892. [S/ISBN].
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02 | Casa transmontada, com dois pisos, escada exterior e alpendre, aldeia de Parada, Alfandega da Fé
03 | Casa construída com o material proveniente do próprio lugar, adquirindo, inclusive, a formação rochosa como 
elemento construído, aldeia de Souto da Velha, Torre de Moncorvo

apoio à ac  vidade agrícola e pecuária, com a corte para o acolhimento de animais e as lojas 

para as alfaias e produtos agrícolas. Estas dependências são designadas de lojas, pela sua 

proximidade com o caminho e por estarem ao nível do solo, o que facilitava a acessibilidade. 

O piso superior é servido por uma escada exterior, normalmente em pedra, que marca o gesto 

de ascensão à parte mais nobre da habitação, marcada por um alpendre localizado sobre o 

acesso à cozinha ou à sala, ou mesmo às duas dependências.  

 A habitação mais comum organiza-se a par  r do elemento fogo. Daí, resulta que a 

entrada principal faz-se normalmente através da cozinha, contudo, em casas mais nobres, esta 

pode efectuar-se directamente para uma sala principal.

A infl uência do meio natural na habitação revela-se sobretudo na natureza dos 

materiais u  lizados na construção. Por toda a parte a casa é de pedra, a pedra 

do próprio sí  o, extraída na proximidade das aldeias. […] A casa refl ecte assim 

fi elmente a natureza do subsolo. Cada variedade de pedra imprime com o seu 

tom próprio um carácter local ou regional às aldeias, que é um traço curioso da 

paisagem humana. 73

 Os materiais empregues dependem essencialmente da localização geográfi ca, devido 

à facilidade de extracção destes na envolvente próxima. A escolha do sistema constru  vo 

adoptado e a forma como os materiais são aparelhados e aplicados depende de vários factores, 

nomeadamente o estrato social e cultural, e principalmente económico do dono, e a função à 

qual a construção se des  na, mas também do prazo de execução, da origem dos materiais e 

das técnicas constru  vas dominadas pelo construtor.

 Devido à abundância do granito e do xisto em Trás-os-Montes, estes são os materiais 

mais u  lizados nas alvenarias, aplicados através de diferentes técnicas constru  vas consoante 

a localização e o  po de pedra, apresentando uma mul  funcionalidade de opções e soluções.

 Nas regiões graní  cas, as construções apresentam um resultado material e formal 

73 TABORDA, Virgílio – Alto Trás - os - Montes, Estudo Geográfi co. 2ª ed. Lisboa: Livros Horizonte, 1987. [S/ISBN]. p.124-
125
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04 | Construção  pica de aspecto simples e pesado, com elementos estruturais reforçados, aldeia de Sendim da 
Ribeira, Alfandega da Fé
05 | Parede construída com recurso à técnica da alvenaria seca, aldeia de Souto da Velha, Torre de Moncorvo

mais simples e maciço, e o granito é predominantemente u  lizado nos elementos estruturais, 

nomeadamente nas paredes exteriores que suportam elevadas cargas, sobretudo à 

compressão. A preocupação em reforçar as zonas mais sensíveis é evidente nas guarnições 

das aberturas, nos cunhais e nos remates de transição e suporte da cobertura. A aplicação de 

pedras de maior dimensão nas ombreiras e nas padieiras, garante a estabilidade dos pequenos 

vãos, e o cruzamento destas nos cunhais garante a solidez dos paramentos exteriores. 

 Dependendo dos factores anteriormente referidos, o granito raramente é aparelhado 

e o xisto é sobreposto, camada a camada, sem recorrer a argamassas de reboco, contudo, 

nas casas mais signifi ca  vas dos diversos povoamentos, podemos encontrar construções mais 

elaboradas, onde o granito é seleccionado e aparelhado e onde também podemos encontrar 

paramentos de granito ou xisto reves  dos com argamassa e pintura.

 Quando o material mais frequente na região é o xisto, é recorrente que este seja 

u  lizado conjuntamente com outros materiais, colmatando as fragilidades que este apresenta. 

Sendo o xisto um material frágil, sobretudo à compressão, este é complementado no seu 

sistema constru  vo base com a inserção de blocos graní  cos de maior dimensão ou com toros 

de madeira nas ombreiras e padieiras, de forma a vencer vãos maiores. Os cunhais também 

são normalmente reforçados com a junção de blocos de granito empilhados e cruzados de 

forma a garan  r consistência e resistência às paredes exteriores de xisto.

 As paredes estruturais de granito ou de xisto são cons  tuídas pelo empilhamento 

de pedras, alinhadas e encaixadas de forma a formarem um muro, normalmente com uma 

espessura compreendida entre os 60 e os 80 cm. Esta dimensão da parede garante a solidez 

estrutural e material da construção e o seu conforto térmico.

 Alvenaria é o sistema constru  vo de paredes e muros, ou obras semelhantes, 

executadas com pedras naturais,  jolos ou blocos unidos entre si, com ou sem argamassa de 

ligação, em fi adas horizontais ou em camadas niveladas, que se repetem sobrepondo-se umas 

sobre as outras, formando um conjunto rígido e coeso. 74

 As alvenarias mais correntes na região transmontana são a alvenaria seca e a alvenaria 

74    Cfr. MARTINS, João Guerra – Alvenarias: Condições Técnicas de Execução. Porto: UFP, 2009. [S/ISBN]. p.3
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06 | Casa transmontana, construída em alvenaria seca, aldeia de Souto da Velha, Torre de Moncorvo
07 | Alvenaria seca, aldeia de Santo André, Mogadouro

argamassada, da qual se destacam a alvenaria ordinária e a alvenaria aparelhada.

 A alvenaria seca ou insossa caracteriza-se por ser a técnica de construção que dispensa 

o uso de argamassa como elemento de ligação, e também de preenchimento, e na qual o 

acabamento é ob  do pela aplicação de pedras menores nos intervalos das pedras maiores. 

Esta técnica requer uma boa execução no travamento que deverá ser garan  do pela posição 

fi rme de todas as pedras. A amarração é feita pela inserção, sob pressão, de lascas ou cunhas 

de pedra, escassilhos que preenchem os vazios e as juntas, aumentando o atrito e distribuindo 

melhor os esforços ver  cais.75

O travamento preconizado não pode ser aparente, não basta que as juntas 

ver  cais sejam interrompidas em cada fi ada, é necessário que, de facto, cada 

fi ada de pedra consolide e trave perfeitamente a anterior. Cada fi ada nova deve 

assentar-se num plano regularizado.76

 Esta técnica aparece preferencialmente na construção de muros de vedação e divisão de 

terrenos. São cons  tuídos por pedras de menor dimensão e têm normalmente uma altura que 

não ultrapassa os dois metros e uma largura compreendida entre os 30 e os 40 cm. Contudo, 

esta técnica pode ser u  lizada na construção de fundações, muros de suporte e paredes 

interiores e exteriores. Na região transmontana, a técnica de alvenaria seca, embora não seja 

a que mais prolífera, encontra-se também em paredes de habitações, podendo mesmo ser 

com dois pisos, como referem Ernesto Veiga de Oliveira e Fernando Galhano em Arquitectura 

Tradicional Portuguesa.77 Nas paredes de alvenaria seca, a espessura é tradicionalmente 

determinada pela relação entre a altura e a largura, sendo esta cerca de 1/3 da altura, e nunca 

inferior a 60 cm ou 80 cm.78 

 A alvenaria argamassada classifi ca-se em dois sistemas de construção principais: a 

75   Cfr. TEIXEIRA, Gabriela de Barbosa; BELÉM, Margarida da Cunha – Diálogos de edifi cação: técnicas tradicionais de 
construção. 3ªedi. Porto: CRAT, 1998. ISBN 972-9419-38-8. p.78-80
76 VAZ, José da Paz – Manual do Pedreiro. Lisboa: LNEC, 1981. [S/ISBN]. p.67
77 Cfr. OLIVEIRA, Ernesto Veiga de; GALHANO, Fernando – Arquitectura Tradicional Portuguesa. 5ª ed. Lisboa: Edições 
Dom Quixote, 1998. ISBN 972-20-2397-7.
78 Cfr. VAZ, José da Paz – Manual do Pedreiro. Lisboa: LNEC, 1981. [S/ISBN]. p.67
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08 | Alvenaria argamassada e rebocada  com argamassa na de cal e terra, aldeia de Soutelo, Mogadouro
09 | Alvenaria argamassada, aldeia de Santo André, Mogadouro

alvenaria ordinária e a alvenaria aparelhada. Ambas, são técnicas usadas na construção de 

habitações, nos abrigos de animais, nos apoios à agricultura e nos diversos  pos de muros. 

Contudo, a alvenaria ordinária está mais presente na construção de habitações menos 

abastadas, sendo a alvenaria aparelhada mais associada às habitações nobres.

 Por vezes, podemos encontrar opções e soluções mistas em que o capeamento e os 

cunhais são executados com alvenaria aparelhada, de forma a garan  r a sua estabilidade e 

resistência mecânica, e os panos principais dos paramentos ver  cais são construídos com 

pedras irregulares, tornando a solução mais económica mas menos resistente. Os blocos 

maciços de pedra aparelhada são inseridos e interligados com a restante alvenaria irregular, 

principalmente nos cunhais, par  cipando efec  vamente no sistema de amarração. Os cunhais 

são pontos que exigem uma técnica de amarração cuidada, feita pelo sucessivo intercalar de 

pedras provenientes dos dois planos de alvenaria que o compõem.

 A alvenaria ordinária caracteriza-se essencialmente por paredes de pedra sem 

aparelhamento, u  lizadas tal como são ob  das, com um mínimo de trabalho de preparação 

e regularização. São paredes de pedras toscas, angulosas e irregulares na forma e dimensão, 

ligadas entre si por argamassa ordinária, à base de cal. É considerada uma técnica de fácil 

execução, requerendo um trabalho menos cuidado e, por isso, mais fácil, mais rápido e mais 

económico.79 

 Esta alvenaria é normalmente executada para ser rebocada, mo  vo pelo qual a 

preocupação em deixar os paramentos bem regularizados não é essencial. Pelo contrário, 

deve ser garan  da alguma rudeza e aspereza para facilitar a aderência da argamassa de 

regularização. Contudo, as pedras devem ser assentes pela parte mais regular, para não 

oscilarem nem permi  rem espaços sem argamassa. Tal como na alvenaria seca, é necessário, 

por vezes, introduzir escassilhos, preenchendo e preparando a parede para receber o reboco.80

 A alvenaria aparelhada caracteriza-se essencialmente por ser aplicada em paredes de 

pedra irregular aparelhada e ajustada numa das faces e assente com argamassa, optando-se 

79 Cfr. CASSELA, Gabriela – Gramá  cas de Pedra: Apontamentos sobre outros patrimónios. Património Estudos. Nº7. 
Lisboa: IPPAR, 2004. ISSN 1645-2453. p.45-49
80  Cfr. TEIXEIRA, Gabriela de Barbosa; BELÉM, Margarida da Cunha – Diálogos de edifi cação: técnicas tradicionais de 
construção. 3ªedi. Porto: CRAT, 1998. ISBN 972-9419-38-8. p.76-77
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10 | Casa construída em alvenaria com aparelho regular tosco, aldeia de Souto da Velha, Alfandega da Fé
11 | Parede a  pica onde são conjugados diversos  pos de alvenaria, nomeadamente  com a inclusão de cantarias 
(obra realizada numa zona onde predomina o xisto, contudo muitas das casas apresentam pedras em granito, 
todas aparelhadas da mesma forma e provenientes de quatro torres demolidas, das cinco torres do castelo), vila 
de Freixo de Espada à Cinta

pelas pedras rijas e menos irregulares para formar os paramentos. Normalmente, é executada 

para ser reves  da com reboco, não impedindo que quando bem executada se opte por a 

deixar à vista.81

Considera-se que uma alvenaria é bem executada quando, mesmo argamassada, 

respeita as regras de arrumação e travamento referidas para a alvenaria seca; 

a argamassa comporta-se apenas como elemento normalizador de transmissão 

ver  cal de cargas e garan  a da solidez do conjunto.82

 Deste sistema constru  vo de alvenaria de pedra destacam-se duas variantes, o aparelho 

rús  co e o aparelho regular tosco.

 O aparelho rús  co apresenta um aspecto poligonal irregular nas faces visíveis, 

embora estas sejam trabalhadas e acabadas com ponteiro ou picão, podendo as arestas ser 

aperfeiçoadas e rec  fi cadas, eliminando as irregularidades maiores. 

 O aparelho regular tosco é, em tudo, semelhante ao aparelho rús  co, contudo este 

apresenta, nas faces visíveis, pedras trabalhadas de forma a conseguir o aspecto de um 

polígono regular rectangular ou semelhante. Este aparelho caracteriza-se também pelo seu 

excelente comportamento estrutural, quando é garan  do o alinhamento das juntas horizontais 

e o desencontro das juntas ver  cais. Também é comum esta alvenaria ser travada, ao longo 

da sua espessura, por elementos designados de perpianhos que atravessam a totalidade da 

espessura da parede ou do muro, de forma a garan  r a sua plena estabilidade. Devido às 

caracterís  cas regulares desta alvenaria, pode ser disposta em camadas ligadas entre si por 

argamassa, ou simplesmente depositadas umas sobre as outras, pois o peso próprio da pedra 

garante a estabilidade do conjunto.

 Na alvenaria regular podemos iden  fi car e enunciar uma variedade específi ca, designada 

de cantaria, caracterizada essencialmente por apresentar um aspecto mais elaborado, onde 

81 Cfr. CASSELA, Gabriela – Gramá  cas de Pedra: Apontamentos sobre outros patrimónios. Património Estudos. Nº7. 
Lisboa: IPPAR, 2004. ISSN 1645-2453. p.45-49
82 VAZ, José da Paz – Manual do Pedreiro. Lisboa: LNEC, 1981. [S/ISBN]. p.69
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12 | Porta carral, vão de grande dimensão, contudo a escala humana con  nua presente na porta de menor dimen-
são incluída na grande porta carral, aldeia de Soutelo, Mogadouro
13 | Janela, vão de pequena dimensão reforçado com elementos de madeira, aldeia da Roca, Mogadouro
14| Janela, vão de pequena dimensão reforçado com elementos de granito, aldeia de Santo André, Mogadouro

as quatro faces surgem com um grande rigor dimensional devidamente dimensionadas e 

aparelhadas. As pedras, geralmente de grande dimensão, adoptam a largura total da parede e 

fi cam sempre à vista.83

 As aberturas nas paredes da arquitectura tradicional são poucas e de pequena dimensão 

e proporção, transmi  ndo uma imagem encerrada às fachadas e, consequentemente, um 

carácter sóbrio às habitações e construções de apoio às ac  vidades. A excepção aplica-se 

unicamente à porta carral que ultrapassa a escala comum das restantes aberturas, afi rmando-

se na escala do conjunto. Contudo, embora de maior dimensão e proporção, a porta carral 

apresenta-se como mais um elemento de cerramento do que de abertura para o exterior. 

As duas folhas de abertura apresentam uma imagem for  fi cada, densa e compacta, onde se 

insere uma porta menor na altura e largura que introduz a escala humana na arquitectura.

 O enquadramento e dimensionamento dos vãos enquanto elemento composi  vo da 

fachada revelam a preocupação e a mestria do construtor no momento de aplicar e executar 

os seus conhecimentos no apuramento formal e material da sua obra, destacando as aberturas 

com pedras que sobressaem do restante aparelho que cons  tui paramento.

Que elas sejam fortemente acusadas por uma envolvente de pedras, que 

sobressaem do vulgo aparelho destas alvenarias, isto resultaria de uma 

simples necessidade de estruturar convenientemente semelhantes aberturas; 

no entanto, não podem passar despercebidos, ou um melhor acabamento 

das super  cies das pedras que as defendem, ou até a u  lização de elementos 

de carácter muito especial, cujo rigor na u  lização poderia levantar certas 

dúvidas.84

 A abertura de vãos em alvenaria implica um cuidado acrescido, sendo necessário 

interromper a estrutura da parede, e sustentar e reforçar as zonas dessa interrupção, devido 

83   Cfr. TEIXEIRA, Gabriela de Barbosa; BELÉM, Margarida da Cunha – Diálogos de edifi cação: técnicas tradicionais de 
construção. 3ªedi. Porto: CRAT, 1998. ISBN 972-9419-38-8. p.74-75
84 Cfr. ANTUNES, Alfredo da Mata [et al.] – Arquitectura Popular em Portugal. 3ªed. Lisboa: Sindicato Nacional dos 
Arquitectos, 1988. [S/ISBN]. p.165
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15 | Janela, vão de dimensão muito reduzida, reforçado com elementos de madeira, aldeia de Soutelo, Mogadouro
16 | Janela, vão de dimensão muito reduzida, reforçado com elementos de granito, aldeia de Soutelo, Mogadouro
17 | Porta carral, vão de grande dimensão, reforçado com dupla trave, uma em xisto, com aproximadamente cinco 
metros de comprimento e uma menor em madeira, vila de Freixo de Espada à Cinta
18 |Coberturas em telha canudo, de duas e quatro águas, aldeia de Santo André, Mogadouro

à grande concentração de esforços. Os materiais e técnicas u  lizadas no reforço dessas áreas, 

dependem da dimensão e proporção da abertura e do  po de alvenaria em causa. O reforço 

mais simples consiste na colocação de um lintel, verga ou padieira horizontal, apoiando as suas 

extremidades na parede. Geralmente, os lintéis são em cantaria ou madeira, colocados sobre 

as ombreiras. Estas podem abdicar das aduelas, podendo ser realizadas pela própria alvenaria 

do paramento.  

 O vão é limitado e condicionado pelas dimensões do material, sendo que para se 

conseguir aberturas de melhor e maior dimensão opta-se por arcos de descarga. A forma 

mais simples e comum dos arcos é triangular, cons  tuídos por três elementos de pedra ou de 

madeira. Na forma mais complexa, têm a forma de arco e são de pedra ou de  jolo maciço. 

 Nos arcos em pedra, a pedra é talhada em aduelas radiais e a sua colocação e 

distribuição é feita em forma de arco, podendo colocar-se ou não argamassa. Contudo, para 

se evitar o aparecimento de fi ssuras relacionadas com a abertura de vãos, ou mesmo para 

se conseguir vãos mais generosos são experimentados e u  lizados diversos ar   cios. O mais 

comum consiste em aumentar a altura dos lintéis, de forma a diminuir a tensão. Uma outra 

capacidade e possibilidade é diminuir a dimensão do vão, aproximando-se de uma seteira, 

fresta estreita, onde o comprimento do vão é superior à largura, diminuindo os momentos 

entre os dois apoios e evitando que o lintel se fracture. Por fi m, outro ar   cio consiste na 

localização dos vãos ao nível do topo das paredes, de forma a diminuir a carga sobre o lintel. 85

 O reves  mento da cobertura varia conforme o uso e o  po de construção, mas 

essencialmente da localização geográfi ca e dos materiais daí provenientes ou existentes, 

onde os mais usuais são o colmo, o xisto ou lousa e, mais tarde, a telha canudo. A estrutura 

da cobertura é composta por asnas ou simples caibros e varas de madeiras, com pendentes 

consoante as condições atmosféricas e climatéricas da região, que se apoiavam directamente 

nos barrotes.

 As primeiras coberturas são feitas em colmo, aplicado em molhadas que, depois de 

devidamente amarradas, eram fi xadas na cumeeira com arame e calçadas no seu perímetro 

85   Cfr. OLIVEIRA, Ernesto Veiga de; GALHANO, Fernando – Arquitectura Tradicional Portuguesa. 5ª ed. Lisboa: Edições Dom 
Quixote, 1998. ISBN 972-20-2397-7
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19 | Cobertura em colmo, aldeia de Lamas de Olo, Vila Real
20 | Cobertura em lousa, aldeia de Lamas de Olo, Vila Real

com pequenas pedras para que o vento não as levantasse ou deslocasse.86

 Em zonas onde o vento é mais agreste, podemos encontrar armações de paus 

entrecruzados, pousados sobre o colmo e pontualmente grampeados para as beiradas. 

Mas o vento, refreado nos seus ímpetos selvagens, vingou-se com o fogo, por ele 

transportando de casa em casa, até transformar aldeias inteiras num braseiro. 

Não fosse o fogo, ainda veríamos por muitos anos os colmeiros a secar nos 

cobertos para o conforto do lar. 87

 A pouca durabilidade da cobertura vegetal, a constante necessidade de renovação, a 

fácil combustão e o perigo de fogo generalizado, assim como a falta de colmo de qualidade, 

originaram a sua subs  tuição por coberturas de maior durabilidade, como as de xisto ou de 

lousa. Este reves  mento das coberturas é uma das formas mais an  gas de cobrir e reves  r 

as construções, principalmente nesta região, integrando-as na paisagem natural e tradicional 

dos aglomerados. Este material apresenta caracterís  cas próprias fundamentais e essenciais 

para o seu bom desempenho no reves  mento de coberturas, nomeadamente na qualidade de 

impermeabilização, durabilidade, resistência e leveza.

 As pedras são par  das em placas, lascadas fi nas e duras, irregulares de pequena 

dimensão que são depois sobrepostas no sen  do de escorrimento da água da chuva. Embora 

apresentem a imagem desordenada, no seu conjunto, acabam por ter um aspecto uniforme. 

Este sistema de cobertura é extremamente rico nos detalhes constru  vos, apresentando 

variados e engenhosos processos de remate, de cume e de fi xação, na procura de uma melhor 

solução de vedação e associação.88

 A origem das coberturas com telhas cerâmicas é incerta, contudo esta técnica de 

construção foi preservada durante os séculos de ocupação árabe da Península Ibérica, tendo 

86 Cfr. OLIVEIRA, Ernesto Veiga de; GALHANO, Fernando; PEREIRA, Benjamim – Construções Primi  vas em Portuguesa. 3ª 
ed. Lisboa: Edições Dom Quixote, 1994. ISBN 972-20-0196-5. p.308-313
87 ANTUNES, Alfredo da Mata [et al.] – Arquitectura Popular em Portugal. 3ªed. Lisboa: Sindicato Nacional dos Arquitectos, 
1988. [S/ISBN]. p.185
88 Cfr. OLIVEIRA, Ernesto Veiga de; GALHANO, Fernando; PEREIRA, Benjamim – Construções Primi  vas em Portuguesa. 3ª 
ed. Lisboa: Edições Dom Quixote, 1994. ISBN 972-20-0196-5. p.313-316
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21 | Integração da telha de barro na paisagem, aldeia da Roca, Mogadouro 
22 | Estrutura de cobertura, composta por caibros e varas de madeira, aldeia de Soutelo, Mogadouro
23 | Variação cromá  ca da telha caleira, aldeia de Santo André, Mogadouro

conhecido adaptações e evoluções, não sendo por acaso que em algumas regiões do país 

ainda se menciona e relaciona a toponímia local com modelos de telha mourisca.89

A cobertura da casa deverá, para além da sua principal função, proteger bem 

as paredes de elevação. Para isso, balance para o exterior o varedo (parte da 

estrutura da armação), criando assim “Abas” ou “Beirado”. 90

 O reves  mento em telha caleira é assente directamente na estrutura de caibros e 

varas de madeira. Este, por sua vez, descarrega sobre as paredes de alvenaria de pedra e é 

rematado exteriormente por beirados e cumeeiras. Os pontos mais vulneráveis da cobertura, 

nomeadamente o encontro desta com paredes ou chaminés, assim como o encontro das 

pendentes das águas da cobertura na cumeeira, devem ser cuidadosamente defendidos, e 

os panos das pendentes devem ser prolongados para o exterior das paredes, formando os 

beirados, pois estes desempenham a importante função de defender e proteger as paredes da 

edifi cação contra a chuva.

 As coberturas reves  das com telhas de barro fazem parte da cultura material 

portuguesa, cons  tuindo um elemento tradicional da nossa paisagem, e iden  fi cando a forma 

de construir da região onde se inserem. A telha de barro, por ser feita com material natural, 

ao longo do tempo, confere uma integração e associação coerente com a paisagem, onde o 

impacto inicial da cor viva do barro se adapta, com o tempo, à dominante cromá  ca natural e 

patrimonial da região, conferindo um grande valor esté  co e paisagís  co.91

 A telha foi progressivamente subs  tuindo o colmo e a lousa, consequência quer das 

suas caracterís  cas esté  cas quer das suas caracterís  cas técnicas, devido ao tratamento que 

o fogo confere ao barro. Esta afi rmou-se como produto de longa durabilidade, qualidade e 

efi cácia, mesmo sob a acção das mais rigorosas condições e agressões climá  cas.

 O modelo de cobertura tradicional actualmente presente e de maior aplicação e expressão 

89 Cfr. MARTINS, João Guerra – Coberturas: Condições Técnicas de Execução. Porto: UFP, 2009. [S/ISBN]. p.43-44
90 MACHADO, José Luís Pinto – Habitação Rural: Sugestões para a renovação ou construção: Métodos constru  vos e 
elementos tradicionais. Lisboa: Ins  tuto Fontes Pereira de Melo, 1981. [S/ISBN]. p.62
91 Cfr. ANTUNES, Alfredo da Mata [et al.] – Arquitectura Popular em Portugal. 3ªed. Lisboa: Sindicato Nacional dos 
Arquitectos, 1988. [S/ISBN]. p.167
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24 | Parede divisória formada por tábuas de madeira, aldeia de Santo André, Mogadouro 
25 | Estrutura de uma parede divisória em tabique, aldeia de Santo André, Mogadouro
26 | Parede exterior em tabique, normalmente u  lizada no piso superior, vila de Freixo de Espada à Cinta
27 | Parede exterior em tabique, aldeia de Sendim da Ribeira, Alfandega da Fé

na região, é o de telha caleira, de canudo, de canal ou mourisca, em barro, produzida de forma 

artesanal e cozida nos fornos comunitários da povoação.92 

 A telha caleira apresenta a forma de meia cana, é composta pela mistura de terra 

argilosa e areia e posteriormente cozida em forno. Pode adaptar várias dimensões, 

variando essencialmente de produtor para produtor, contudo a mais comum é 40x13x5 cm, 

podendo esta apresentar duas variantes mais compridas, o telhão de beirado, des  nado aos 

prolongamento da cobertura, e o telhão de cumeeira, para aplicar como remate no encontro 

de duas pendentes. 93

 A construção da armação do telhado, estrutura portante, apresenta uma maior robustez, 

de forma a garan  r a estabilidade ao conjunto, devido à grande carga que as telhas de barro 

representam, pois, além do peso próprio, requerem o uso de argamassa no seu travamento.

 Podemos também encontrar exemplos de coberturas de granito que acontecem 

em pequenos abrigos ou em fornos comunitários. Nos abrigos e em alguns fornos mais 

rudimentares são sobrepostas pedras em forma de abóbada e aglu  nadas com terra e raízes 

vegetais, enquanto nos fornos comunitários localizados nas povoações, as pedras de granito 

são aparelhadas em lajetas e sobrepostas como o xisto, mas em placas normalmente de maior 

dimensão, revelando-se uma obra di  cil de executar.94 

 A compar  mentação dos espaços é muitas das vezes efectuada pelas paredes de 

alvenaria de pedra que compõem os diversos volumes da habitação que se vai organizando em 

torno de um pá  o que serve de elemento de ligação das diversas dependências. Nas situações 

em que existe a necessidade de compar  mentar os espaços principais, delimitados pelas 

paredes principais, mestras, podemos encontrar dois  pos de paredes divisórias mais comuns, 

as cons  tuídas por ligeiros planos de tábuas de madeira, e as mais elaboradas, em tabique.

 As paredes de tabique são as que maior importância apresentam, porque além de 

serem as mais u  lizadas na compar  mentação interior, também se encontram nos paramentos 

92 Cfr. TEIXEIRA, Gabriela de Barbosa; BELÉM, Margarida da Cunha – Diálogos de edifi cação: técnicas tradicionais de 
construção. 3ªed. Edições CRAT, 1998. ISBN 972-9419-38-8. p.94-96
93 Cfr. Idem, p.94-96
94 Cfr. ANTUNES, Alfredo da Mata [et al.] – Arquitectura Popular em Portugal. 3ªed. Lisboa: Sindicato Nacional dos 
Arquitectos, 1988. [S/ISBN]. p.173-174
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28 | Fasquio horizontal pregado nas tábuas ver  cais da estrutura da parede, aldeia de Santo André, Mogadouro 
29 | Reboco de argamassa mista de terra e cal, sobre estrutura de madeira, aldeia de Santo André, Mogadouro
30 | Reboco de argamassa simples de terra, aldeia de Santo André, Mogadouro
31 | Patologia mais comum nas paredes de tabique, descolar da argamassa, aldeia de Santo André, Mogadouro
32 | Durabilidade da estrutura  de madeira nas parede exterior de tabique, vila de Freixo de Espada à Cinta

exteriores com muita frequência, na região de Trás-os-Montes. O clima e o factor económico 

foram fundamentais na opção e aplicação desta técnica nesta região. A reduzida precipitação 

e humidade rela  va, revelaram-se favoráveis às construções em terra.

 As construções desta região, onde se aplicou o tabique, são essencialmente habitações 

e geralmente apresentam paredes exteriores em alvenaria de pedra, pisos e escadas interiores 

em madeira, e paredes interiores e tectos em tabique. No entanto, existem casos em que 

algumas paredes exteriores são em tabique, nomeadamente ao nível dos pisos superiores, 

podendo estas contemplar aberturas de vãos. Este  po de parede, de um modo geral, 

desempenha também funções estruturais importantes, porque, mesmo não recebendo 

directamente cargas ver  cais, têm um importante papel no travamento das estruturas, com a 

interligação entre paredes, pavimentos e coberturas.95

 Uma parede de tabique é construída através da pregagem de fasquio, ripas de madeira, 

geralmente fi nas, colocadas horizontalmente, sobre tábuas de madeira colocadas na ver  cal, 

sendo o conjunto reves  do, em ambas as faces, com reboco de argamassa de terra e cal. Forma-

se, deste modo, uma estrutura mista em que a capacidade resistente é basicamente conferida 

pela estrutura de madeira e em que a terra funciona como um material de enchimento e 

reves  mento, podendo este ser exclusivamente em terra ou de terra misturada com um 

aglu  nante do  po cal.96

 A madeira mais frequentemente usada nas construções de tabique é o pinho 

bravo, contudo, existem outras espécies de madeira que também são aplicadas, tal como 

o castanheiro, o carvalho e o choupo, com a par  cularidade da madeira de castanheiro ser 

muitas vezes u  lizada somente nas tábuas ver  cais, enquanto o fasquio recorre à madeira de 

pinho. Estas madeiras caracterizam-se por serem madeiras duras, mas fáceis de trabalhar. Os 

aspectos que mais as dis  nguem, relacionam-se com a durabilidade, o peso e a cor. Enquanto 

o pinho e o carvalho são madeiras pesadas e de moderada durabilidade, o castanho é leve 

e muito durável. A madeira de pinho apresenta cor amarela, claro, enquanto o carvalho e o 

95 Cfr. CARVALH0, Joana [et al.] – Construções em Tabique na Região de Trás-os-Montes e Alto Douro [em linha]. Repositório 
Ins  tucional da UA [consult. 23 Ago. 2012]. Disponível em h  p://ria.ua.pt/bitstream/10773/8100/1/I_066.pdf
96 Cfr. TEIXEIRA, Gabriela de Barbosa; BELÉM, Margarida da Cunha – Diálogos de edifi cação: técnicas tradicionais de 
construção. 3ªed. Porto: CRAT, 1998. ISBN 972-9419-38-8. p.62-63

Caracterização dos materiais e dos sistemas constru  vos tradicionais 114 | 115 



33 | A escala dos elementos de madeira em função do sistema constru  vo adoptado, aldeia de Soutelo, Mogadouro
34 | Diversifi cação de escalas nos vários elementos de madeira, aldeia de Souto da Velha, Torre de Moncorvo
35 | Seccionamento comum de um toro de madeira em módulos de várias dimensões

castanho uma cor acastanhada, embora esta úl  ma seja mais clara.97 

 A madeira assume um papel fundamental na construção tradicional do território 

transmontano. Como já referimos, a madeira é um material abundante e muito u  lizado. 

Na construção tradicional, apresenta uma enorme versa  lidade de aplicação, podendo ser 

aplicado como reforço nas aberturas nos paramentos ver  cais, na construção de armações 

de coberturas, nas paredes divisórias cons  tuídas por tábuas ver  cais ou por tabique, no 

reves  mento dos tectos, nas esquadrias dos vãos, nos soalhos, nas obreiras e padieiras. Além 

da aplicação na arquitectura local é usada na construção do mobiliário e das ferramentas e 

utensílios.

 Os elementos de madeira mais usuais na construção derivam do seccionamento dos 

toros em módulos de várias dimensões, nomeadamente em vigas, caibros, pranchas e tábuas 

u  lizadas em estruturas de cobertura, onde tradicionalmente é empregue o castanho. Já as 

divisórias leves externas e internas reúnem peças de madeira serrada na forma de tábuas, 

ripas e caibros usados em componentes secundárias das estruturas de coberturas, soalhos 

e esquadrias de caixilharia. Uma outra categoria abrange a madeira serrada e benefi ciada 

para forros, painéis, lambris e guarnições. Actualmente, estas secções tradicionais respeitam 

dimensões comerciais convencionais.98

 Das propriedades apresentadas por estas madeiras, destacam-se a excelente relação 

entre a resistência e o peso, o que possibilita a construção de estruturas mais leves, não 

necessitando de equipamentos especiais, nem de mão de obra altamente qualifi cada para a 

sua construção. Os elementos de madeira que apresentam dimensões consideráveis possuem 

uma resistência ao fogo igual ou superior a muitos outros materiais, e podem ser extremamente 

duráveis quando protegidos da acção directa de intempéries.

 Normalmente, a madeira não recebia qualquer tratamento para se conservar melhor, 

devido à abundância deste material natural e à sua fácil subs  tuição, pois em grande parte a 

madeira era somente serrada, com pouco ou nenhum trabalho de aparelhamento. Por vezes, 

97 Cfr. GONÇALVES, Carla Barbosa – Construção de Tabique da Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana. 
Vila Real: UTAD, 2010. [S/ISBN]. p.100-101
98 Cfr. TEIXEIRA, Gabriela de Barbosa; BELÉM, Margarida da Cunha – Diálogos de edifi cação: técnicas tradicionais de 
construção. 3ªed. Porto: CRAT, 1998. ISBN 972-9419-38-8. p.44-51
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36 | Armação (estrutura) em madeira de uma cobertura, aldeia de Santo André, Mogadouro 
37 | Estrutura e reves  mento de madeira em pavimento de piso e escada, aldeia de Santo André, Mogadouro 
38 | Estrutura e reves  mento de madeira em paramento ver  cal exterior, aldeia de vila de Ala, Mogadouro

esta é mais trabalhada, normalmente nas esquadrias das janelas e das portas, onde a madeira 

é mais aparelhada e delgada, podendo ser pintada ou, por vezes, envernizada para melhor 

conservação e manutenção.

 A sua maior expressão e elaboração material ocorre na estrutura de coberturas, alpendres 

e varandas, assim como nas esquadrias de janelas e portas. 

 Como referido anteriormente na análise dos reves  mentos exteriores, as coberturas 

apresentam asnas de madeira como elemento estrutural principal, sendo o reves  mento fi nal 

apoiado sobre varas de madeira e estas, por sua vez, apoiam-se sobre a cumeeira, as madres 

e o frechal. Os frechais são vigas de madeira que assentam sobre a úl  ma fi ada da parede e 

também se des  nam a receber o pavimento, estando integradas na alvenaria das paredes. 

A posição horizontal dos frechais deve fi car bem nivelada, de maneira a evitar empenos nos 

panos da cobertura ou a garan  r uma boa horizontalidade ao vigamento e, consequentemente 

ao pavimento.99

 Normalmente, as coberturas de madeira nesta região são cons  tuídas por asnas simples 

de vãos médios entre 6 e 7 metros, e caracterizam-se por apresentar um elemento horizontal, 

a linha, duas pernas inclinadas, de modo a formar as pendentes do telhado e ligadas na sua 

base à linha, um elemento ver  cal ao centro, na ligação entre as duas pernas, o pendural, e 

duas escoras inclinadas, suportando as pernas no pendural. Para vãos maiores, empregam-se 

as asnas mistas ou compostas, que diferem das simples, essencialmente pelo acrescento de 

mais duas escoras e pelo redimensionamento dos elementos de madeira que cons  tuem a 

asna. As ligações dos diversos elementos que compõem as asnas são normalmente realizadas 

através de entalhes, que podem ser simples ou duplos e podem ainda ser reforçados por 

respiga e mecha. De forma a prevenir deformações e garan  r melhor estabilidade entre os 

elementos ligados, por vezes são adicionados elementos metálicos. Braçadeiras, esquadros e 

varões metálicos representam as soluções de reforço mais vulgares em ligações tradicionais 

de madeira. A linha deve estar suspensa no pendural, de forma a reduzir as suas deformações 

devidas ao peso próprio.

99 Cfr. COSTA, Pereira da – Enciclopédia Prá  ca da Construção Civil. Caderno 1. Lisboa: Ed. do Autor, 1955. [S/ISBN].
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39| Varanda exterior construída em madeira e suportada por três cachorros em pedra, aldeia de Souto da Velha, 
Torre de Moncorvo 
40 | Porta em madeira com portada incluída, aldeia de Souto da Velha, Torre de Moncorvo
41 | Porta em madeira de extrema simplicidade constru  va, aldeia de Soutelo, Mogadouro

 As varandas e os alpendres são cobertos por telhado geralmente paralelo ou na 

con  nuidade de uma das águas da cobertura. O frechal que lhe corresponde pousa em prumos 

que se erguem do pavimento, geralmente simples barrotes de madeira postos na ver  cal. 

 Entre os prumos aplica-se a guarda, normalmente em balaústres ou tábuas de madeira, 

por vezes com alguma preocupação decora  va. As varandas, geralmente, apoiam-se no 

prolongamento das vigas que suportam o soalho interior, sem qualquer apoio no solo, mas 

existem casos de escoras inclinadas, encastradas na parede inferior, e que equilibram o 

balanço do pavimento. Podemos também encontrar exemplos de varandas em que os prumos 

descarregam em pedras, normalmente altas e esbeltas, evitando que a madeira entre em 

contacto com o solo, ou apoiadas sobre cachorros de pedra.

 Estes espaços exteriores cobertos, muito caracterís  cos da arquitectura popular e 

vernacular, apesar de u  lizarem a madeira como elemento estrutural e de reves  mento, 

constru  vamente apresentam caracterís  cas materiais semelhantes às da cobertura. O 

estudo apresentado sobre as armações em madeira, não subs  tui o estudo específi co deste 

 po de construções. Contudo, apresenta-nos as potencialidades da madeira e as técnicas 

essenciais para o seu pleno funcionamento, seja na construção de uma armação de telhado, 

de um alpendre ou de um pavimento de um piso. Permite-nos essencialmente interpretar a 

u  lização da madeira na arquitectura tradicional, mas também es  mular a sua reintegração e 

interpretação na cultura material e estrutural actual. 

Uma vez mais se recomenda que u  lize janelas em madeira; Desde que a 

madeira seja boa, bem seca, bem preservada com produto especial e bem 

pintada, esteja seguro que as janelas não empenarão e durarão muito tempo; 

Portugal tem madeiras excelentes. U  lize-as, até porque talvez você as tenha 

na sua exploração agrícola; 100

 A u  lização da madeira nas esquadrias de janelas e portas revela-nos detalhes e sistemas 

constru  vos contrastantes. Por um lado, em determinadas construções, a simplicidade 

100 MACHADO, José Luís Pinto – Habitação Rural: Sugestões para a renovação ou construção: Métodos constru  vos e 
elementos tradicionais. Lisboa: Ins  tuto Fontes Pereira de Melo, 1981. [S/ISBN]. p.72
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42 | Porta e janela em madeira, com esquadrias mais elaboradas, permi  ndo inclusivamente a aplicação de vidro, 
aldeia de Santo André, Mogadouro 
43 | Porta e janela sobreposta por razões estruturais, elaboradas com esquadrias extremamente simples de ma-
deira, aldeia de Lagoa, Macedo de Cavaleiros

patente na natureza dos materiais, revela métodos constru  vos simples mas extremamente 

funcionais, por outro, os excepcionais detalhes constru  vos demonstram a capacidade técnica 

dos mestres carpinteiros em trabalhar e aplicar a madeira de forma mais delicada. Contudo, 

ambas as soluções enobrecem a madeira enquanto material natural versá  l. 101

 A forma, a imagem e o detalhe de janelas e portas têm vindo a sofrer alterações ao longo 

do tempo. Nas construções rurais menos abastadas, eram compostas somente por portadas 

de madeira, ou por rede galinheira, porque o vidro era oneroso. As portas, tal como a maioria 

das janelas das habitações são de esquadrias muito simples, normalmente um simples taipal 

ou painel cons  tuído por várias tábuas de madeira ligadas entre si por juntas longitudinais 

consolidadas por três travessas, uma na parte superior, outra na parte inferior e uma a meia 

altura, simplesmente sobrepostas e pregadas transversalmente, estando associado a vãos de 

arestas simples e verga recta. 

 Quando a porta adquire maiores dimensões, porta carral, repete a simplicidade 

constru  va das portas de menores dimensões, contudo redimensiona os elementos que a 

compõem. Normalmente, as tábuas são subs  tuídas por pranchas e os pregos por cavilhas. 

Ainda rela  vamente à porta carral, em muitas situações, esta ostenta pequenos detalhes 

decora  vos trabalhados na madeira que materializa a porta mais pequena.

 Este  po de esquadrias, ou simplesmente paramentos de vãos, uma vez que a esquadria 

no seu verdadeiro signifi cado técnico não é representada nem  da como fundamental ou 

estrutural na concepção, quase arcaica, destes paramentos, limita-se muitas vezes a cumprir 

somente a função essencial de encerramento do vão. Geralmente, u  lizavam o sistema de 

macho e fêmea simples, e travessas com arestas simples ou chanfradas, embora se possam 

encontrar exemplos com juntas de macho e fêmea com rincão e com tábuas ressaltadas, e em 

casos pontuais, com molduras. 

 A esquadria, no verdadeiro signifi cado do termo, é aplicada nos caixilhos de madeira, 

em janelas e portas de casas mais abastadas ou mais recentes. Estas, além de cumprirem a 

função primordial e formal de encerramento do vão, adquirem outras valências. Enquanto 

as anteriormente referidas permi  am a iluminação e ven  lação quando abertas, e o 

101    Cfr. COSTA, Pereira da – Enciclopédia Prá  ca da Construção Civil. Caderno 19. Lisboa: Ed. do Autor, 1955. [S/ISBN].
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44 | Porta em madeira que abdica da ombreira de fi xação e da verga superior, aldeia de Bemposta, Mogadouro 
45 | Porta interior de caracterís  ca robusta, semelhante às portas exteriores, aldeia de Santo André, Mogadouro 
46 | Portada interior que incorpora uma janela de batente, aldeia de Santo André, Mogadouro 
47 | Janela envidraçada de duas folhas de batente e bandeira superior, com aro de aduela e travessa de bandeira, 
vila de Freixo de Espada à Cinta

encerramento, embora defi citário termicamente quando fechadas, as esquadrias, associadas 

ao rigor métrico, ao detalhe constru  vo e à u  lização do vidro, permitem uma maior efi ciência 

no desempenho das suas funções primordiais de iluminação, ven  lação e estanquicidade, para 

além de encerramento. Este  po de janelas mais elaboradas são cons  tuídas pelo aro fi xo e 

por duas folhas moveis envidraçadas, contudo podemos encontrar exemplos de caixilharias 

com uma terceira folha horizontal, bandeira, que se localiza sobre as duas folhas ver  cais, 

podendo esta ser fi xa ou basculante. Normalmente, pelo interior das janelas envidraçadas 

existem portadas.102 

 O aro é um dos elementos que compõem a caixilharia, e pode ser de aduela ou de 

gola. O aro de aduela fi xa-se no lado exterior do vão, permi  ndo efectuar a transição entre a 

alvenaria ou cantaria das paredes e as folhas envidraçadas da janela. O aro de gola fi xa-se no 

lado interior do vão, permi  ndo efectuar a transição entre a alvenaria ou cantaria das paredes 

e as portadas interiores da janela. Os aros são normalmente cons  tuídos por ombreiras nos 

laterais, verga na parte superior e travessa de peito na parte inferior. Nas janelas onde não 

existem portadas interiores, opta-se por qualquer um dos aros para se fi xar a caixilharia 

envidraçada, e quando a janela contempla uma bandeira, acrescenta-se a travessa de bandeira.

 Outro elemento fundamental na janela é a tábua de peito, que assenta sobre o peitoril 

e des  na-se a proteger as pessoas quando estas se debruçam sobre o peitoril. A tábua de 

peito contém um canal, designado de invernal para recolha e encaminhamento das águas 

pluviais que caem. 

 Os caixilhos representam um grande número de  pos e sistemas diferentes, podendo 

ser batentes (folhas), bandeiras e básculas (guilho  na). Em Trás-os-Montes, os mais comuns 

são os de uma ou duas folhas, e nos exemplos em que encontramos a janela com bandeira, 

esta é normalmente fi xa. Os principais elementos que cons  tuem o caixilho são duas couceiras, 

uma travessa de cima e uma de baixo, todas da mesma largura, uma régua de batente ou 

cremona e os pinázios que defi nem a re  cula onde se enquadram os vidros.103

 No caso das portas, integram uma variante, embora não muito frequente, em que a 

102     Cfr. COSTA, Pereira da – Enciclopédia Prá  ca da Construção Civil. Caderno 19. Lisboa: Ed. do Autor, 1955. [S/ISBN].
103 Cfr. Idem
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48 | Respiga simples
49 | Respiga dupla
50 | Respiga com talão

folha, ou uma delas quando a porta possui duas, se apresenta dividida em duas partes, a meia 

altura, a que se dá o nome de duas meias portas, permi  ndo a abertura autónoma da parte 

superior para efeitos de ven  lação e iluminação interiores, mas também para observação do 

exterior. Tecnicamente, as portas assemelham-se à construção das janelas.104

 Como já referimos anteriormente, rela  vamente aos entalhes efectuados na união dos 

diversos elementos que compõem as asnas, nas caixilharias, eles tomam um detalhe mais 

elaborado e pormenorizado, proporcional à escala dos elementos que a compõem. As peças 

de madeira apresentam-se agora com cortes em ângulo recto, esquadrejamento, permi  ndo 

uma efi ciente ligação das peças de madeira através de encaixe, ensambladura, e perfeito 

assentamento dos vidros. 

 O engradamento dos caixilhos, através de furos nas couceiras e respigas nas travessas 

e nos pinázios, garante a perfeita esquadria do conjunto e evita deformações que podem 

difi cultar ou inviabilizar a abertura das folhas. 

 Para ligar duas peças de madeira por mero contacto, podemos recorrer a várias  pos 

de entalhe, contudo na construção de caixilharias o mais usual é a respiga. A respiga pode ser 

normal, corte recto, ou engasgada à meia-esquadria, oferecendo esta úl  ma maior resistência 

aos aros. Podemos ainda encontrar variações mais resistentes, nomeadamente a respiga dupla 

e a respiga com talão.  

 A respiga é o sistema constru  vo em que as ligações são efectuadas através de entalhe 

(macho), criado no topo de uma peça de madeira para entrar numa caixa (fêmea), criada na 

outra peça. A diferença entre respiga simples e respiga dupla é esta ser composta por duas 

respigas. O talão é a extensão de aproximadamente 1/3 da altura e 1/4 do comprimento da 

respiga até ao lado exterior da peça de madeira, evitando a torção das duas peças de madeira.105 

104 Cfr. COSTA, Pereira da – Enciclopédia Prá  ca da Construção Civil. Caderno 21/22. Lisboa: Ed. do Autor, 1955. [S/ISBN].
105 Cfr. SEGURADO, João Santos – Trabalhos de Carpintaria Civil. Lisboa: Biblioteca de Instrução Profi ssional, s/d. [S/ISBN]. 
p.174-188
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51 | Vista aérea da Siderurgia Nacional, símbolo do progresso técnico dos materiais e dos sistemas constru  vos
52 | Publicidade incen  vando a u  lização de materiais modernos, década de 60 do século XX

3.2 | Evolução e adaptabilidade dos sistemas constru  vos

No início de novecentos a cultura portuguesa, como aliás de um modo geral 

toda a cultura ocidental, deba  a-se entre um desejo de modernização, que 

se apoiava numa crença op  mista nas potencialidades da máquina, e uma 

nostalgia de passado ameaçado que desprezava esse presente em acelerada 

mutação.106

 A evolução e a adaptação dos materiais e dos sistemas constru  vos associados, teve 

um acelerado desenvolvimento nos séculos XIX e XX, consequência fundamentalmente da 

infl uência dos progressos técnicos e tecnológicos adquiridos pós-revolução industrial. Essa 

infl uência refl ec  u-se nos materiais, técnicas e no aperfeiçoamento das ferramentas e dos 

instrumentos de apoio à construção.107

 Os efi cientes desenvolvimentos e aperfeiçoamentos técnicos, aliados à rápida 

industrialização e estandardização de novos materiais, levaram ao abandono de muitas técnicas 

ancestrais e tradicionais. Ainda usamos a pedra, a madeira, o barro e muitos outros materiais 

que caracterizam a nossa arquitectura vernacular e popular, contudo a arte e a técnica de os 

usar, teve inevitavelmente de se moldar a uma sociedade industrializada e acelerada, e cada 

vez mais desprendida de valores iden  tários, patrimoniais e culturais.

 Actualmente, a  tulo de exemplo, é muito mais rápido e económico construir uma 

parede com materiais industrializados. Só com grandes preocupações de inserção, de integração 

ou ecológicas se constrói em alvenaria de pedra e segundo as técnicas abordadas e explicadas 

anteriormente. Mesmo os que apresentam alguns valores iden  tários, preferem edifi car com 

os novos materiais e reves  r posteriormente com forras de pedra ou de madeira, por vezes 

alcançando resultados muito posi  vos mas, na esmagadora maioria das vezes, apresentando 

resultados completamente descaracterizados da verdade material e formal. 

106 TOSTÕES, Ana – Construção moderna: as grandes mudanças de século XX [em linha]. Ana Tostões [consult. 26 Abr. 
2012]. Disponível em h  p://in3.dem.ist.utl.pt/msc_04history/aula_5_b.pdf
107  Cfr. Idem
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53 | Asna metálica u  lizada na recuperação da igreja de Soutelo, aldeia de Soutelo, Mogadouro 
54 | Parede dupla de alvenaria de pedra de xisto e alvenaria de  jolo, aldeia de S. Pedro, Mogadouro
55 | Parede dupla de alvenaria de pedra de granito e alvenaria de  jolo, aldeia de Lagoa, Macedo de Cavaleiros
56 | Sistemas constru  vos actuais aplicados na recuperação da capela de Santo André por razões de segurança e 
porque são para reves  r posteriormente, conforme o original, aldeia de Santo André, Mogadouro
57 | Cultura material do modernismo português, aldeia do Barrocal do Douro, Miranda do Douro

 Exemplo extremo, seria construir actualmente paredes exteriores em tabique. Por mais 

ecológica, viável e sustentável que seja, este sistema constru  vo torna-se completamente 

insustentável na cultura material e ambiental actual. Existem padrões essenciais que são 

hoje indispensáveis, nomeadamente a nível da durabilidade, da manutenção, da segurança, 

térmico, acús  co, ou mesmo os mais comuns factores do custo e do tempo de execução.

 Os desafi os em que a arquitectura do Movimento Moderno se baseou e fundamentou 

já refl ec  am o pensamento e as exigências da sociedade actual, impulsionando a u  lização e 

expressão de novos materiais, e a incorporação de novos sistemas constru  vos, capazes de 

responder estruturalmente, este  camente e economicamente. 

 A industrialização e consequente incorporação dos materiais, desenvolve-se em três 

momentos consecu  vos, inicialmente aplicado a alguns materiais, nomeadamente às alvenarias 

de pedra, às madeiras ou aos vidros, sem alterar signifi ca  vamente as suas caracterís  cas, mas 

com o sen  do de os tornar mais acessíveis e mais evidentes e efi cientes na sua u  lização. O 

segundo momento é marcado pela u  lização crescente do betão armado e do  jolo, seguindo-

se a fase mais signifi ca  va e de maior impacto na construção e expressão na arquitectura até 

então desenvolvida, a fase dos materiais estruturais. O aço e o betão armado protagonizaram 

a grande revolução estrutural, formal e funcional da arquitectura, onde as potencialidades 

destes materiais permi  ram resolver a generalidade dos desafi os enunciados e desejados por 

uma geração já abordada no tema da arquitectura moderna. Este protagonismo, acabou por 

ser a grande jus  fi cação e mo  vação para o abandono dos materiais tradicionais.108

Um edi  cio deverá parecer que emergiu naturalmente no seu local e deverá ser 

moldado por forma a estar em harmonia com o meio ambiente caso a Natureza 

ai se manifeste; caso contrário, deve-se tentar que aparente tanta tranquilidade 

substancial e orgânica quanto possível, como se Ela  vesse  do origem lá […].109

108 TOSTÕES, Ana – Construção moderna: as grandes mudanças de século XX [em linha]. Ana Tostões [consult. 26 Abr. 
2012]. Disponível em h  p://in3.dem.ist.utl.pt/msc_04history/aula_5_b.pdf
109 WRIGHT, Frank Lloyd cit. in RODRIGUES, José Manuel – Em defesa da arquitectura. Teoria e Crí  ca da Arquitectura - 
Século XX. Lisboa: OASRS, 2010. ISBN 978-989-658-065-0. p.51-52
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58 | Volumetria moderna da Pousada de Picote, possível através do recurso aos materiais industriais, aldeia do 
Barrocal do Douro, Miranda do Douro
59 | Contextualização da Casa de Chá da Boa Nova, através dos materiais e das formas tradicionais, Matosinhos

 A u  lização dos novos materiais, permi  u a concepção e construção de amplos 

espaços, respondendo aos requisitos funcionais e formais ou espaciais mais exigentes, aliando 

a funcionalidade e a racionalidade à técnica constru  va e à sua manutenção, embora muitas 

vezes a plas  cidade arquitectónica destes novos materiais não fosse claramente assumida. 

 A exploração das potencialidades espaciais e estruturais destes novos materiais, originou 

uma arquitectura sem referências locais ou regionais, lançando mais tarde a necessidade de 

se pensar e ques  onar o Es  lo Internacional, caracterizado por ser uma arquitectura sem 

referência ao passado.110

 A procura de referências ao passado e a contextualização da arquitectura através 

dos materiais tradicionais e locais, devido às carências apresentadas pelos materiais 

industrializados e estandardizados, deu origem a experiências mais organicistas e racionalistas. 

A Casa de Chá da Boa Nova refl ecte disciplinar e instrumentalmente estes princípios. Álvaro 

Siza Vieira incute neste projecto e obra, a crí  ca à ausência de referências locais e tradicionais, 

e a sua interpretação da arquitectura popular, revelada pelo Inquérito à Arquitectura Regional 

Portuguesa.

 As potencialidades e possibilidades tecnológicas aplicadas aos materiais e sistemas 

constru  vos, ar  culadas com o uso dos materiais tradicionais e locais, foram também 

experimentadas e adoptadas, entre outros, por Fernando Távora, Nuno Teotónio Pereira ou 

Alfredo Matos Ferreira. As suas obras revelam essa adaptabilidade formal e cultural, resultante 

da conciliação entre contemporaneidade e tradição material local ou regional.

 A preocupação com o meio natural mo  vou esta nova geração de arquitectos para 

a reu  lização dos materiais tradicionais e locais, desenvolvendo uma arquitectura regional 

com um espírito novo, contemporâneo, tornando-se e assumindo-se como a a  tude mais 

signifi ca  va da crí  ca ao Es  lo Internacional.

 Os materiais regionais e locais, de expressão e u  lização tradicional afi rmam-se perante 

a contemporaneidade material, através de um desenho moderno aplicado à sua já forte 

expressão natural e formal. A proliferação de materiais ar  fi cializados ou industrializados, 

110 HITCHCOCK, Henry-Russell cit. in FRAMPTON, Kenneth – História crí  ca de la arquitectura moderna. 7ª ed. Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili, 1994. ISBN 84-252-1628-1.

Evolução e adaptabilidade dos sistemas constru  vos 132 | 133 



60| Reinterpretação dos materiais tradicionais através do desenho moderno, aldeia do Barrocal do Douro, Miran-
da do Douro
61 | Conjugação de materiais tradicionais com materiais actuais, aldeia do Barrocal do Douro, Miranda do Douro

onde o desenho e o sistema constru  vo, muitas das vezes, não revelam a verdade material, 

culminou num formalismo inú  l e no abandono dos princípios do Movimento Moderno. A falta 

de cooperação, iden  dade e verdade na cultura material originou uma nova reinterpretação 

e expressão da arquitectura, apoiada nos materiais tradicionais de expressão natural, local e 

tradicional.

 O acoplar desta vasta gama de materiais novos, cada vez mais técnicos e tecnologicamente 

dependentes, despertou-nos para uma refl exão sobre os seus efeitos na cultura material 

portuguesa, conduzindo-nos na procura de alterna  vas menos contraproducentes, quer 

ambientalmente, quer formal e socialmente. 

 Na realidade, a evolução e a adaptação dos materiais e dos sistemas constru  vos 

deve fundamentar-se nos valores arquitectónico, patrimonial, local, tradicional e ancestral, 

procurando processos alterna  vos baseados nos materiais tradicionais como a pedra e a 

madeira, possibilitando uma u  lização em harmonia com as necessidades actuais, locais e 

funcionais. Tal como Chris  an Kerez afi rma, apenas através da comunicação entre sabedoria 

tradicional e os padrões contemporâneos numa sinergia que incorpora tecnologias ac  vas e 

passivas, a arquitectura pode fornecer respostas sustentáveis para questões legí  mas,111 como 

veremos no capítulo seguinte com os casos de estudo.

Não é justo nem razoável que nos fechemos, numa ignorância procurada, às 

obras dos grandes mestres de hoje, aos novos processos de construção, a toda 

uma Arquitectura que surge plena de vitalidade e força.112

111 Only as a communion of tradi  onal knowledge and contemporary standarda, as a synergy that incorporates the high 
and the low, architecture might off er sustainable answers to apparent ques  ons. (tradução livre).
KEREZ, Chris  an – Natural Metaphor: na anthology of essays on architecture and nature. Barcelona: ACTAR-D, 2007. ISBN 
978-8496954083. p.96
112    TÁVORA, Fernando cit. in RODRIGUES, José Manuel – O Problema da Casa Portuguesa. Teoria e Crí  ca da Arquitectura 
- Século XX. Lisboa: OASRS, 2010. ISBN 978-989-658-065-0. p.327-328
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4 | ANALOGIAS FORMAIS E MATERIAIS



01 |Casa Laura Fonseca, arquitecto José Gigante
02 |Casa na Quinta do Joanamigo, arquitecto Alfredo Matos Ferreira
03 |Casa em Baião, arquitecto Eduardo Souto Moura

4.1 | Aportações da arquitectura contemporânea

A abstracção do espaço enquanto pensamento cria  vo, original, aproximar-se-

-á da construção musical, onde o surgimento da par  tura como um projecto 

desenhado, fi xará escalas, harmonias, iden  dades, intensidades, proporção, 

ritmo, regra, rigor, tempo(s)... 

A este discurso cria  vo não serão alheios os meios  sicos como os instrumentos 

e os locais de audição, os materiais de que são feitos e, sobretudo, a sua combi-

nação que permi  rá a audição perfeita, ou seja, a materialização de uma ideia 

de um projecto. Conhecê-los em detalhe permi  rá, em rigor, re  rar deles o 

essencial, de modo a que fi que a força da sua imaterialidade no conjunto da 

obra. A sua condição de impercep  vidade não signifi cará desaparecimento, 

ocultação mas antes o seu sub  l contributo, no fundo a sua verdadeira valori-

zação, enquanto meios para a  ngir o sublime. 113

 Neste capítulo pretendemos apresentar três projectos e obras de referência na rein-

terpretação da arquitectura local e regional. A relação entre arquitectura moderna e arqui-

tectura popular presente nestas obras, permi  r-nos-á analisar e compreender as aportações 

formais e materiais efectuadas.

 As obras analisadas representam um importante contributo para a defi nição de crité-

rios a adoptar quando se pretende intervir em contexto natural ou rural, principalmente na 

adaptação da arquitectura local às exigências contemporâneas.

 Ainda que de forma muito sucinta, conhecer a arquitectura popular e compreender 

o que foi a arquitectura moderna em Portugal revelou-se imprescindível e indissociável 

neste processo de iden  fi cação de analogias formais e materiais. Para se poder analisar 

e contextualizar estas obras de referência, foi essencial adquirir valores de assimilação, 

compreensão e comparação, não só referentes à arquitectura popular e à arquitectura 

113 MESTRE, Victor – José Gigante: Habitar. Lisboa: Caleidoscópio, 2008. ISBN 9789898010537. p.6
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04 |Casa Laura Fonseca, arquitecto José Gigante
05 |Casa na Quinta do Joanamigo, arquitecto Alfredo Matos Ferreira
06 |Casa em Baião, arquitecto Eduardo Souto Moura

moderna, mas também em relação aos elementos constru  vos. Revelou-se ainda essencial 

compreender as potencialidades dos materiais tradicionais, a evolução, a adaptação e a 

materialização que os sistemas constru  vos estão con  nuadamente a apresentar.

 As três obras de referência que apresentamos pretendem representar um campo de 

estudo o mais abrangente possível. Como critério de selecção, optamos essencialmente pela 

relação que estas estabelecem com a arquitectura popular, mas também pelas diferenças de 

contextualização e pelos critérios de intervenção presentes nos projectos e obras.

 Assim, vamos analisar uma pequena casa na Quinta do Joanamigo, em Freixo de Espada 

à Cinta, da autoria do arquitecto Alfredo Matos Ferreira, destacando-se o facto de ser uma 

obra iniciada durante a realização do Inquérito à Arquitectura Regional Portuguesa e iden  -

fi cada no Inquérito à Arquitectura do Século XX em Portugal . Caracteriza-se também por ser 

edifi cada em contexto natural e rural transmontano, por ser uma construção de raiz e por ter 

privilegiado os materiais locais e regionais.

 Outra obra de referência a analisar é uma casa da autoria do arquitecto Eduardo 

Souto Moura. A nossa escolha pautou-se pela indecisão, por um lado, optar por uma casa em 

contexto urbano, analisando assim mais um parâmetro da aportação da arquitectura tradi-

cional para a actual, por outro, optar por uma das obras em que a preexistência é validada 

pelo seu simbolismo e pela sua integração na paisagem. Sendo, esta úl  ma, a que melhores 

critérios de intervenção nos pode ditar, e por vir ao encontro das mo  vações desta inves  -

gação, optamos por analisar a Casa em Baião, em que Eduardo Souto Moura decidiu preservar 

uma ruína, por esta representar uma presença simbólica muito forte no lugar, projectando 

na sua con  nuidade uma nova casa com uma linguagem formal e material completamente 

antagónica, onde os princípios do modernismo de Mies van der Rohe estão bem presentes.

 Por úl  mo, optamos por uma obra do arquitecto arquitecto José Gigante, a casa de 

férias Laura Fonseca, em Felgueiras. As premissas que ditam esta escolha são o facto de ser 

uma obra de recuperação e ampliação, com reconversão da função, onde são u  lizados com 

extrema harmonia materiais tradicionais e materiais industriais, quer na sua ampliação quer na 

recuperação. Caracteriza-se também por ser uma obra inserida em contexto rural, vernacular 

e tradicional, de periferia urbana.
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07 |Planta do piso térreo, com integração dos espaços exteriores e piscina, Quinta do Joanamigo
08 |Perfi l longitudinal, com integração dos espaços exteriores e piscina, Quinta do Joanamigo
09 |Alçado nascente, com integração dos espaços exteriores e piscina, Quinta do Joanamigo

1 2 5m0

1 2 5m0

1 2 5m0

N

4.1.1 | Quinta do Joanamigo - Alfredo Matos Ferreira - 1950/1962

Sem recorrer a uma imagem demasiado evidente, o que levantaria problemas 

de “concorrência” impossível com a grandiosidade da paisagem onde a obra se 

insere, esta não se anula, transformando-se em elemento ac  vo que passa a 

“pertencer” a essa mesma paisagem.114

 A Quinta do Joanamigo, com projecto da autoria do arquitecto Alfredo Matos Ferreira, 

situa-se nas encostas do Parque Natural do Douro Internacional, mais precisamente em 

Ligares, concelho de Freixo de Espada à Cinta.

 Este projecto ocorreu simultaneamente à afi rmação do Movimento Moderno em 

Portugal e ao inquérito realizado à arquitectura popular portuguesa. Iniciou-se em 1950, com 

a construção de uma pequena casa de férias, a qual veio a sofrer alterações e ampliação em 

1962. Ainda nesse ano, construi-se o conjunto das instalações agrícolas, e mais recentemente, 

em 1999, o conjunto foi dotado de piscina, da autoria também do arquitecto Alfredo Matos 

Ferreira. Embora seja uma intervenção faseada no tempo, o conjunto refl ecte uma lógica e 

intenção em preservar a importância e o signifi cado do lugar.  

 Assim como acontecia na arquitectura popular, a intervenção de 1962 visou ampliar a 

habitação, respondendo às necessidades que se faziam sen  r, passando agora a ser regrada 

por novos es  los de vida e novos conceitos de espaço, nomeadamente de função. A iden  fi -

cação e ligação do autor ao meio rural permi  u-lhe relacionar e captar plenamente a paisagem 

envolvente,  rando par  do da natureza como elemento de construção e de integração primor-

dial. A simplicidade constru  va, com recurso aos materiais locais permi  u inserir a nova cons-

trução na paisagem, completando-a e criando uma relação dócil com a paisagem humanizada.

 A construção surge como um elemento da paisagem, harmonizada pelas diferentes 

formas geométricas que compõem uma volumetria clara e funcional. A simplicidade de cons-

trução e de ar  culação de espaços, a adaptação às condições do lugar e à função a desempe-

114 FERNANDEZ, Sérgio – Percurso, arquitectura portuguesa 1930/1974. 2º ed. Porto: FAUP,1988. [S/ISBN]. p.156
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10 |Os materiais naturais e locais como elemento fundamental de integração na paisagem, Quinta do Joanamigo
11 |A água como elemento de integração, Quinta do Joanamigo
12 |Sala com pé direito duplo e acesso ao mezanino, vista a par  r da sala de refeições, Quinta do Joanamigo

nhar, assim como a ausência de qualquer  po de ornamento na fachada, refl ectem princípios 

claros do Movimento Moderno. 

 Neste projecto, podemos iden  fi car aspectos muito próximos dos modelos canónicos 

do Movimento Moderno, designadamente o funcionalismo, a composição e depuração formal 

geométrica. O carácter mais regional dos aspectos presentes, revela algum distanciamento 

rela  vamente às ideologias modernas, evidenciando caracterís  cas da arquitectura orgânica, 

patentes essencialmente nos materiais naturais e locais.  

 O equilíbrio dos volumes e das texturas proporciona jogos de luz e sombra, defi nindo 

e criando uma atmosfera envolvente que se relaciona com o local.

 A entrada na habitação é marcada por um amplo pá  o descoberto, que proporciona 

um microambiente entre o natural e o construído, conformado por muros em xisto que se 

erguem a meia altura, acomodados numa plataforma fundida ao solo. Este pá  o faz a tran-

sição com o espaço interior, através de um pequeno átrio de distribuição, que por sua vez 

comunica com a zona de refeições que se prolonga espacialmente para a sala. Um pequeno 

desnível entre estes dois espaços e a diferença de pé-direito dis  ngue e garante o aconchego 

e a reserva de cada um dos espaços. 

 A ar  culação funcional da habitação permite-nos captar as diferentes relações e 

ligações entre as divisões, visto estas se organizarem maioritariamente na mesma planta. 

Os compar  mentos associam-se e ar  culam-se de forma orgânica em volta de um espaço 

central, dispensando as zonas de circulação e distribuição. 

 A organização hierarquizada, rigorosa e harmoniosa do espaço transmite-nos a 

sensação de fl uidez e liberdade espacial e funcional. Este dinamismo espacial é confi rmado 

também pela variação de cotas proporcionada pelos pequenos desníveis de pavimento, mas 

essencialmente pelas coberturas inclinadas, como acontecia nas  pologias tradicionais, origi-

nando escalas diferentes nos diversos espaços.

 A sala com pé-direito duplo capta o protagonismo formal, funcional e espacial da habi-

tação, ao permi  r abrir sobre ela um mezanino. Associado a estes espaços mais fl uidos e 

movimentados, surgem as áreas mais privadas da habitação, quatro quartos agrupados em 

dois núcleos de dois quartos e uma instalação sanitária. 

 As várias aberturas são ditadas pela localização da habitação, essencialmente orien-
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13 |Pormenor do aro de madeira, Quinta do Joanamigo 
14 |Vão com trave em xisto a enquadrar a portada da janela, quando aberta, Quinta do Joanamigo 
15 |Pormenor do gradeamento das portadas exteriores, Quinta do Joanamigo 
16 |Janela em cunhal, prolongada até à cobertura, Quinta do Joanamigo 
17 |Materialização de uma pequena abertura, tornando-a ainda mais pequena, Quinta do Joanamigo

tadas para o rio e para a piscina, captando toda a paisagem envolvente. Contudo, o arquitecto 

defende que a localização foi mais infl uenciada e ditada pelas questões térmicas do que pela 

orientação visual.115 As aberturas além de serem condicionadas pelas opções mencionadas, 

são também limitadas pelas opções e manipulações materiais. No alçado que se abre para o 

rio, são percep  veis aberturas altas mas de pequena dimensão, pois estão orientadas a sul. 

No alçado oposto, orientado a norte, o tecto inclinado permite no mezanino rasgar uma aber-

tura horizontal de maior dimensão, que nos direcciona para as montanhas.

 As aberturas reforçam e relacionam o construído com o não construído, sobretudo 

devido ao conhecimento dos materiais e dos sistemas constru  vos tradicionais. Estrategica-

mente, elevam-se as aberturas até ao frechal da cobertura, devido à incapacidade estrutural 

da alvenaria de xisto, atenuando deste modo a carga exercida sobre o lintel. 

 Exemplo dos avanços tecnológicos e técnicos é a janela que se apresenta estrategica-

mente no cunhal orientado para a entrada principal, representando uma a  tude exímia, que 

esplendorosamente recebe quem se aproxima da casa. Esta abertura veio contrariar a grande 

preocupação constru  va da arquitectura tradicional, o reforço dos lintéis e dos cunhais, rein-

terpretando e explorando os materiais e os sistemas constru  vos tradicionais. 

 A modularidade, regularidade e sistema  zação dos elementos constru  vos, presentes 

nesta obra de referência, defi nem e estra  fi cam gradualmente as diversas camadas dos 

sistemas constru  vos, evidenciando a transferência de caracterís  cas da construção tectó-

nica para a construção tradicional. 

 A aplicação de materiais locais e regionais é mo  vada pela necessidade e vontade 

de integração na paisagem, mas em grande parte foi a questão da economia de meios que 

orientou as opções e soluções adoptadas. O controlo dos custos de materiais, de transporte, 

de equipamento e de mão de obra, incluindo custos de manutenção e a vida ú  l dos mate-

riais, revelaram-se determinantes nesta obra, contudo, como refere Alfredo Matos Ferreira, 

as opções materiais empregues estão validadas na arquitectura local e regional. 

115 Cfr. FERREIRA, Alfredo Matos cit. in PINTO, Juliana Duarte – Revisitar o passado... construir o futuro. Porto: ULP, 2009. 
Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Universidade Lusíada do Porto. p.153
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18 |Materias assumidos como verdadeiros elementos da composição e construção, Quinta do Joanamigo
19 |U  lização da madeira nas escadas, mezanino e na caixilharia do grande vão horizontal, Quinta do Joanamigo
20 |U  lização da madeira na caixilharia, no pavimento e no rodapé mas também em detalhes como o banco fi xo, 
revelando um desenho detalhado da composição formal e espacial, Quinta do Joanamigo

De modo que não tem truques, nem tem segredos, é uma questão de bom senso 

e mais nada, não tem assim truques e isso, e depois digamos não queria fazer 

uma coisa que estragasse a paisagem. […] Mas o que eu acho que é importante 

é a questão da economia de meios que é patente. Se tu vires no Inquérito à 

Arquitectura Regional Portuguesa, tudo aquilo, é tudo feito com o propósito 

de fazer confortável e com o menor gasto possível. E ali - a casa – é um pouco 

isso.116

 Os materiais e os sistemas constru  vos adoptados por Alfredo Matos Ferreira nesta 

obra, ainda que passado meio século, revelam-se actuais e efi cazes, evidenciando a capaci-

dade e conhecimento em ar  cular os sistemas conceptuais contemporâneos e os métodos 

constru  vos com os materiais e as técnicas locais. A solução e opção pelas paredes de suporte 

em xisto com caixa-de-ar e parede interior em  jolo vazado permi  u a u  lização de mate-

riais locais, economia de meios, integração e essencialmente conforto térmico. A aplicação 

de argamassa de barro na alvenaria de xisto deveu-se ao facto de a argamassa de cimento ser 

muito mais cara e menos isolante que a de barro. A predominância de construções em xisto 

na envolvente e no exterior da casa é captada para o interior através do reves  mento do pavi-

mento com lajes de xisto de maior dimensão, executadas segundo a técnica de calçada.

 As coberturas apresentam uma só pendente, em telha canudo, executada com barro 

local, pelos construtores locais no forno comunitário da aldeia. Na leitura do conjunto, a 

composição volumétrica da casa e a orientação das pendentes remetem para as tradicionais 

coberturas de duas pendentes, contudo os sulcos provocados pela composição volumétrica 

ditam valores modernos, nomeadamente a infl uência nórdica de Alvar Aalto.

Reconhece-se nesta obra, pela sua formalização e, mais ainda, pela impor-

tância que a consideração do sí  o nela adquire, uma correcta interpretação 

dos princípios presentes na obra de Aalto. 117 

116 FERREIRA, Alfredo Matos cit. in PINTO, Juliana Duarte – Revisitar o passado... construir o futuro. Porto: ULP, 2009. 
Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Universidade Lusíada do Porto. p.154
117 FERNANDEZ, Sérgio – Percurso, arquitectura portuguesa 1930/1974. 2º ed. Porto: FAUP,1988. [S/ISBN]. p.156
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21 |Composição e modelação volumétrica defi nida pelas coberturas de uma pendente, Quinta do Joanamigo
22 |A intemporalidade da intervenção, Quinta do Joanamigo

 A madeira revela-se um material essencial na constante procura de economia de 

meios e de integração. Alfredo Matos Ferreira recorre a este material natural, não só na 

execução das caixilharias e portadas exteriores, mas também na armação da estrutura das 

coberturas e no piso do mezanino, nas escadas interiores, nos tectos, nas portas, nos rodapés 

e no mobiliário. O uso da madeira é muito semelhante ao que acontecia nas construções 

populares, com a par  cularidade de nesta casa apresentar uma forma delicada e uma técnica 

apurada. Os elementos das caixilharias de portas e janelas procuram no popular e vernacular 

o ponto de par  da, introduzindo-lhe erudição na concepção e construção.

A busca desta intemporalidade da pedra é muitas vezes redundantemente 

associada ao emprego de formas do passado, pretensamente válidas em qual-

quer época e, concretamente, no contexto intemporáneo118.

 O contributo que Alfredo Matos Ferreira nos deixa neste caso de referência, é a 

forma erudita como reinterpretou e aplicou os sistemas constru  vos tradicionais, não os 

renegando, pelo contrário, inovando no sen  do de lhes acrescentar valores contemporâneos. 

Transmite-nos os valores fundamentais para uma intervenção harmoniosa na paisagem, 

nomeadamente princípios de integração, organização funcional,  pologia, escala humana e 

muito par  cularmente de intemporalidade plás  ca dos materiais locais. Só assim surgiu uma 

construção perceptual, onde a forma, o espaço, a luz, a cor e a textura, enquanto qualidades 

sensíveis, podem ser entendidas e compreendidas como componentes indissociáveis do 

ambiente natural e construído, que não é caracterís  co das construções populares nem os 

sistemas constru  vos tradicionais o permi  am.

118 FRANSISCO, Faria – Análise dos Sistemas Constru  vos Portugueses. Porto: FEUP, 1996. [S/ISBN]. p.24
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23 |Perspec  va explodida, mostrando a modulação e composição espacial interior, Casa em Baião

4.1.2 | Casa em Baião - Eduardo Souto Moura - 1990

Sem recorrer a uma imagem demasiado evidente, o que levantaria problemas 

de “concorrência” impossível com a grandiosidade da paisagem onde a obra se 

insere, esta não se anula, transformando-se em elemento ac  vo que passa a 

“pertencer” a essa mesma paisagem. 119

 A casa em Baião, da autoria do arquitecto Eduardo Souto Moura, localiza-se no 

concelho de Baião, numa paisagem natural e rural que se estende em socalcos sobre o Rio 

Douro. Esta casa representa uma intervenção e manifestação perceptual de apropriação 

formal, onde as qualidades do lugar e da ruína se superiorizam à própria revitalização do 

construído. A presença  sica e simbólica da preexistência e a sua relação e exposição no lugar, 

levaram Eduardo Souto Moura a manter a ruína, inalterada, optando por uma construção 

nova, acabando por acrescentar e datar mais um tempo na sua existência.

Dir-se-ia, aliás, que a arquitectura de Souto Moura tem na “ruína” um pólo de 

aclimatação da sua modernidade, isto é, esta funciona como um contrapeso 

face à “leveza” da plas  cidade moderna.120

 Na con  nuidade da ruína, defi nida e concebida por linhas contemporâneas, surge 

a casa nova, envolvida pelas pedras naturais da envolvente que agora se tornam muros e, 

por sua vez, se transformam e albergam o espaço habitável. Preservada a ruína, Eduardo 

Souto Moura adiciona-lhe a casa nova, seguindo o mesmo alinhamento em planta, mas com 

o alçado envidraçado mais baixo, evitando concorrer com o simbolismo e protagonismo da 

ruína na encosta. Apresentando determinadas apropriações materiais, a construção projec-

tada e proposta apresenta relações diferentes com a preexistência, exis  ndo uma procura 

119 FERNANDEZ, Sérgio – Percurso, arquitectura portuguesa 1930/1974. 2º ed. Porto: FAUP,1988. [S/ISBN]. p.156
120 FIGUEIRA, Jorge – O Arquitecto Azul. 1ª ed. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2010. ISBN: 978-989-26-
0067-3. p.35
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24 |Alçado principal marcado pela única abertura de relação com o exterior, Casa em Baião
25 |Alçado da cobertura, mostrando a relação e integração na envolvente, Casa em Baião

clara em minimizar o impacto entre o novo e o an  go, sem contudo querer anular a imagem 

contemporânea da intervenção. Neste caso, a ruína é claramente assumida como um espaço 

de estar, de convívio e simultaneamente torna-se num ponto de contemplação.

Recuperar uma ruína para casa de fi m-de-semana com dimensões mínimas, foi 

o pedido do cliente. Consolidar a ruína como jardim fechado e fazer a casa ao 

lado foi a base do projecto.121

 A casa contém apenas um piso, apresentando uma planta rectangular, dividida por 

um fragmento do muro existente que agora cumpre a função de diferenciar e separar a área 

social da área individual da casa. A área social caracteriza-se por ser um espaço polivalente 

que alberga a zona de estar e a de comer, um armário que percorre a totalidade da parede 

posterior da casa, alojando nesta zona os equipamentos de cozinha e, na zona privada os 

roupeiros. 

 A restante casa alberga três quartos e duas instalações sanitárias. A circulação e 

distribuição, e as instalações sanitárias, não se relacionam com o extenso plano de vidro que 

domina a fachada, sendo contempladas com um lanternim. A  pologia e a distribuição plani-

métrica da casa benefi ciam da coerência entre organização interna e condições naturais do 

lugar, nomeadamente de localização, orientação e confi guração.

 Ao propor uma relação com a natureza, Eduardo Souto Moura, evidencia referências 

culturais e  pológicas da arquitectura tradicional, nomeadamente na sua adaptação às condi-

ções topográfi cas e ambientais, possibilitadas pela aplicação de técnicas constru  vas desen-

volvidas a par  r de materiais da região, conciliando os aspectos tradicionais da alvenaria de 

granito com a tecnologia do betão armado.

 Como acontece na generalidade das obras de Eduardo Souto Moura, a materialização 

da obra recorre a um conjunto de sistemas e subsistemas constru  vos, relacionados e inte-

grados entre si. Esta casa segue esse processo constru  vo, recorrendo às paredes maciças de 

121 TRIGUEIROS, Luiz – Eduardo Souto Moura. 2ª ed. Lisboa: Blau, 1996. ISBN 972-8311-05-2. p.150
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26 |Prolongamento espacial do espaço interior para o exterior, Casa em Baião
27 |Relação entre a ruína e a intervenção actual, Casa em Baião

pedra ou betão armado, enquanto sistema portante e ao plano de vidro, enquanto procedi-

mento constru  vo tectónico, para efectuar a dis  nção ní  da entre estrutura e encerramento 

formal e espacial da casa.

Este modo de fazer edi  cios metálicos para depois os cobrir de pedra, ou de 

madeira (...) é perverso (...) porque é contra natura. Estou convencido que se vai 

voltar à adequação dos materiais, dos sistemas constru  vos e da linguagem, 

porque não são tão independentes. 122

 

 A depuração geométrica da forma, a lógica funcional e espacial em planta e a fachada 

livre com os planos de vidro, libertos, protagonizam o Movimento Moderno e a infl uência de 

Mies Van der Rohe. 

 Como referido anteriormente, as obras em análise representam um importante 

contributo para a defi nição de critérios a adoptar quando se pretende intervir em contexto 

rural.  Esta obra de Eduardo Souto Moura representa um contributo indispensável, pela 

a  tude perante o lugar e, especifi camente, com a preexistência. A edifi cação cumpre os crité-

rios comuns da construção e materialização actual. Contudo, parece-nos importante abordar, 

ainda que de forma sucinta, algumas soluções e opções constru  vas que vão ao encontro 

de muitas das preocupações actuais. A casa recupera temas tradicionais, nomeadamente na 

forma de se apropriar da topografi a do terreno, benefi ciando das potencialidades e quali-

dades do solo enquanto elemento constru  vo termicamente efi ciente. 

 O espaço habitável é cons  tuído por um invólucro em betão armado, encastrado e 

coberto com terra vegetal proveniente da escavação feita para a sua implantação. A única 

abertura nasce do muro de pedra existente, num plano recuado. Parte desse muro foi remo-

vido para, no seu lugar, ser colocado um plano de vidro como único alçado da casa, contudo o 

muro de pedra, não desapareceu por completo, tendo sido apropriado pela nova construção, 

passando a ser parte integrante da atmosfera interior, como se de um fragmento  sico da 

ruína se tratasse. 

122 MOURA, Eduardo Souto – De lo Privado a lo Público: Cambios de Escala, extracto de una conversación con Eduardo 
Souto de Moura. TC Cuasernos. Nº64. Valencia: Generales de la Construcción, 2004. ISSN 1136-906X. p.231
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28 |Interior, Casa em Baião
29 |Integração no interior das pedras resultantes da demolição do muro que deu lugar ao vão, Casa em Baião
30 |Transição da cobertura natural vegetal com o grande vão con  nuo em vidro, Casa em Baião
31 |Pormenor constru  vo na relação e transição entre os materiais tradicionais e actuais, Casa em Baião

 A fachada resultante da organização do espaço interior impõe-se pela modularidade, 

regularidade e sistema  zação, cons  tuindo um extenso plano de vidro que refl ecte e suaviza 

o impacto na paisagem. Este plano de vidro, orientado a sul, permite dotar a casa de uma 

excelente orientação solar e visual sobre o vale e o rio. Permite, ainda, através da refl exão da 

envolvente, efectuar a transição entre os materiais naturais, presentes na cobertura ajardi-

nada e na eira empedrada e os materiais industrializados do próprio vão de vidro. A opção e 

solução da u  lização da caixilharia de alumínio revelou-se uma das poucas experiências que 

Eduardo Souto Moura provavelmente hoje não tomaria. 

Depois da experiência na Casa de Baião, sen   que seria mais natural, em 

Portugal, desenhar caixilharia de madeira. 123

 A cobertura plana ajardinada garante a con  nuidade e a relação com os elementos 

naturais da envolvente. É uma solução constru  va importante pelas caracterís  cas paisagís-

 cas e sobretudo térmicas que permitem uma temperatura constante na casa. O solo conserva 

e mantém a temperatura constante ao longo do ano, variando apenas em função da la  tude 

e da profundidade, ajudando, deste modo, a aquecer ou a arrefecer o espaço interior de uma 

forma natural. 

 A sul da nova construção implanta-se um terraço em cubo de granito, onde se inserem 

algumas árvores para mediar e proteger das condições climatéricas adversas, de forma 

natural, os espaços interiores, orientados a sul, nomeadamente, da excessiva exposição solar. 

A con  nuidade entre o espaço exterior e o interior é consumada pelo pavimento cerâmico 

que ultrapassa o limite mais recuado da casa, passando este a ser alinhado pelo muro.

 Os diversos planos da casa são materializados e individualizados através da diversifi -

cação do material aplicado, nomeadamente, a pedra nos planos laterais ao alçado, a cober-

tura ajardinada, o pavimento reves  do com  joleira cerâmica e a transparência do vidro na 

fachada, suavizando a transição do exterior para o interior. No interior, o fragmento do muro 

123 MOURA, Eduardo Souto cit. in MARTINS, Ana Margarida – Texto Informa  vo sobre a obra [em linha]. FAUTL, 2012 
[consult. 26 Set. 2012]. Disponível em h  p://home.fa.utl.pt/~al005421/html/texto.html
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32|Integração na paisagem, Casa em Baião

transformado em parede divisória e o plano extenso e unifi cador de armários de madeira 

conferem ao ambiente construído a componente natural.

Recolhida do mundo como um casulo, aninhada na rocha como uma planta, a 

casa abre-se para a luz da manhã e deixa entrar, soberba, a paisagem única do 

Douro. 124

 Como referido, o contributo que Eduardo Souto Moura deixa explanado nesta obra é 

a a  tude formal e material com o lugar, mostrando que é possível salvaguardar e acrescentar 

valores contemporâneos a uma estrutura existente, tradicional ou ancestral mesmo que esta 

se apresente em ruína. Em suma, os temas centrais deste projecto e obra são a ruína intocada 

e o plano con  nuo de vidro, e o alumínio neutro que contrastam com a naturalidade e mate-

rialidade do granito dominante e presente na encosta. 

124 Casas no Douro [em linha]. Quinta de Cadafaz, 2012 [consult. 26 Set. 2012]. Disponível em h  p://www.quinta-cadafaz.
com/index.php?m=2&ssm=8
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33 |Planta do piso superior, Casa Laura Fonseca
34 |Planta do piso térreo, Casa Laura Fonseca
35 |Perfi l longitudinal, Casa Laura Fonseca
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4.1.3 | Casa Laura Fonseca - José Gigante - 2012

As sub  s e elegantes intervenções de José Gigante são também o refl exo do 

domínio absoluto dos materiais, das técnicas e das tecnologias u  lizadas 

na construção. A beleza dos detalhes deriva da sua simplifi cação. Uma vez 

compreendidos, fi camos surpreendidos com a sua efi cácia e facilidade cons-

tru  va como factor de regra de uma linearidade absoluta, que resulta numa 

opção composi  va a par  r de um módulo, do rigor de uma métrica, associada 

à repe  ção de elementos determinantes para a expressão arquitectónica dos 

projectos e dos edi  cios de José Gigante. 125

 A casa Laura Fonseca, com estudo e projecto da autoria do arquitecto José Gigante, 

insere-se num pequeno conjunto agrícola parcialmente desac  vado, localizado no espaço 

rural de Macieira da Lixa, no concelho de Felgueiras. Embora esteja inserida no que hoje se 

poderá iden  fi car por periferia urbana (triangulação dos pólos urbanos de Felgueiras, Lousada 

e Amarante), a paisagem é dominada por fortes ves  gios de ac  vidade agrícola e de arquitec-

tura tradicional e local. 

 A casa Laura Fonseca surge da recuperação e ampliação de uma construção tradicional, 

com reconversão da função de sequeiro em habitação. É percep  vel a intenção de preservar a 

história e memória do lugar, não actuando com absoluta fi delidade à preexistência, mas rein-

terpretando um novo modelo, onde preserva a essência do lugar e da construção. Necessaria-

mente obrigado a introduzir uma ampliação, ao contrário da a  tude que teve na reconstrução 

do sequeiro de Guimarães, em que acrescentou dois módulos iguais aos da preexistência, 

neste caso opta por assumir a temporalidade e iden  dade da nova intervenção.

 Renunciando à apropriação formal e funcional do preexistente, José Gigante procura 

responder às exigências funcionais e actuais com a junção de um volume puro e cuidadosamente 

proporcionado e relacionado, de modo a encontrar um entendimento entre a iden  dade de 

125 MESTRE, Victor – José Gigante: Habitar. Lisboa: Caleidoscópio, 2008. ISBN 9789898010537. p.11
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36|Perfi l trasversal, Casa Laura Fonseca
37 |Alçado nascente, Casa Laura Fonseca
38 |Alçado sul, Casa Laura Fonseca
39 |Construção existente, composta pelo an  go sequeiro e pela ampliação descaracterizada e desqualifi cada, Casa 
Laura Fonseca
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cada construção. A nova edifi cação acaba por reclamar algum protagonismo, mas humilde na 

forma de não concorrer com o existente, contudo, sente-se a cumplicidade entre ambas.

 A preexistência era cons  tuída pelo sequeiro, pela eira e pelo acrescento mais recente. 

O sequeiro é construído de modo ancestral e tradicional, com paredes estruturais espessas 

em alvenaria de pedra e paramentos em tábuas de madeira, e uma laje aligeirada, cons   tuída 

por vigotas de betão pré-esforçado e blocos de cofragem, executada mais recentemente, 

subs  tuindo a original estrutura de soalho de madeira.

 A volumetria abria-se essencialmente a poente e a sul através de pór  cos compostos 

por esteios e lintéis em granito, que permi  am a comunicação com a eira. Ainda a poente, 

surgiam duas aberturas que, ao contrário dos vãos por  cados, encontravam-se devidamente 

encastradas na alvenaria de granito. Os alçados nascente e norte apresentavam-se encer-

rados pelas paredes de pedra, apresentando uma única abertura a norte, à qual uma escada 

de pedra permi  a o acesso ao piso superior, aproveitando o desvão da cobertura inclinada. 

 A cobertura, em duas pendentes, apresentava uma armação de madeira que se prolon-

gava para lá do limite exterior das paredes, formando um beiral que protegia as paredes de 

pedra, os paramentos e os vãos de madeira, e era reves  da com telha de barro. A madeira 

materializa o paramento na parte superior do alçado orientado a sul. A u  lização da madeira 

neste paramento representa uma limitação técnica da época, sendo impossível, sobre uma 

estrutura dupla de pór  cos, edifi car a restante parede em granito. Os vãos eram providos com 

portadas em ripado de madeira, estas de construção rudimentar que dispensavam a u  lização 

de caixilhos fi xos, marcos ou aros, pois as dobradiças eram cravadas directamente à pedra. 

 A construção preexistente era cons  tuída ainda pela eira de lajeado de granito e por 

uma ampliação recente edifi cada a norte, embora desligada da construção original, mas disso-

nante, em alvenaria de  jolo vazado, sem reboco e com cobertura formada e acabada com 

chapas metálicas. Esta ampliação, embora desarmoniosa, adquiriu valores de pertença, de 

ocupação e de familiarização com a envolvente. Intui  vamente ou não, ela acabaria por ditar 

a localização do volume proposto para albergar o programa actual.126

126 A análise da construção preexistente teve como base o levantamento fotográfi co e desenhado cedido por José Gigante 
- Arquitecto Limitada
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40 |Adopção das paredes estruturais existentes e aplicação de estrutura leve em aço, Casa Laura Fonseca
41 |Alçado sul, após intervenção, demonstrando a opção por materiais tradicionais, Casa Laura Fonseca

 O programa, no piso térreo, solicita a contemplação de um espaço mais privado, escri-

tório ou quarto, que permita uma boa acessibilidade. Assim, o arquitecto José Gigante opta 

por projectar um volume autónomo que, de forma muito leve, comunica com o volume exis-

tente. A reentrância formada entre as duas construções acaba por dis  nguir leituras tempo-

rais dis  ntas e marcar a entrada. 

 A nova adição apresenta uma volumetria muito encerrada, abrindo-se unicamente 

através de um vão rasgado no cunhal. A escala da janela recebe quem se aproxima da entrada, 

e a u  lização da caixilharia em madeira permite a transição entre este volume e o sequeiro. 

 O novo volume alberga o escritório ou quarto e uma instalação sanitária, e ar  cula-se 

com o sequeiro existente, através de um pequeno ves  bulo. O programa restante organiza-se 

nos dois pisos do sequeiro.

 No piso térreo, um espaço amplo e polivalente agrega as funções de estar, jantar e 

cozinhar, e a eira em pedra apresenta-se como o prolongamento exterior do espaço interior, 

con  nuidade garan  da pelo pavimento de granito existente, quer na eira quer na sala. Uma 

diferença de cotas sub  l no pavimento permite separar as funções que o espaço alberga e, 

ao mesmo tempo, fazer a transição dos materiais de reves  mento. Ainda na sala, surge o 

acesso interior ao piso superior, por intermédio de uma escada de ferro com planta circular. 

O piso superior faz o aproveitamento do desvão da cobertura de duas águas e, por ser um 

espaço mais reservado, acomoda dois quartos e uma instalação sanitária, organizados e ar  -

culados com o ves  bulo associado à escada interior.

Muitas propostas arquitectónicas recentes demonstram contudo que, sem alte-

ração signifi ca  va dos processos técnicos, velhos de muitos séculos, existem 

caminhos para a sua aplicação em sintonia com as formas, os materiais e a 

organização de uma obra actual. 127

 As opções constru  vas de José Gigante na revitalização do sequeiro, são percep  -

veis, nomeadamente na intenção de respeitar e colocar em sintonia o existente e o novo, 

127 FRANSISCO, Faria – Análise dos Sistemas Constru  vos Portugueses. Porto: FEUP, 1996. [S/ISBN]. p.24
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42 |Estrutura portante em aço metalizado, Casa Laura Fonseca
43 |Aplicação de sistemas constru  vos leves na estruturação e formação do pavimento e da cobertura, Casa Laura 
Fonseca
44 |Aplicação da estrutura e subestrutura em madeira, para formação dos paramentos ver  cais, Casa Laura Fonseca

sem comprometer as novas necessidades programá  cas. Na ampliação, as opções e soluções 

constru  vas baseiam-se nos materiais e nos sistemas constru  vos actuais, recorrendo à estru-

tura por  cada em betão armado, parede dupla de alvenaria de  jolo com caixa de ar, e a 

isolamento térmico e acús  co. A cobertura é plana, impermeabilizada e reves  da com zinco.

 Do sequeiro existente, foram aproveitadas todas as paredes em alvenaria de pedra, 

que após limpeza foram consolidadas. A restante forma do volume é, agora, confi rmada pela 

reposição de uma nova cobertura e de paramentos ver  cais em madeira.

 Conciliar materiais actuais ou industriais com materiais tradicionais é a forma encon-

trada para viabilizar estrutural e funcionalmente o novo programa. Assim, a estrutura do piso 

superior e da cobertura, que na construção original era em madeira, dá lugar a uma estrutura 

em perfi s metálicos. Esta opção permite consolidar a alvenaria de pedra, conquistar pé-direito 

livre no piso inferior e anular os condicionalismos que a opção e u  lização de asnas poderiam 

causar no aproveitamento do desvão da cobertura. 

 A armação da cobertura u  liza um sistema constru  vo novo, com perfi s metálicos 

e madeira que permite a aplicação de isolamento, procurando repor o desenho da cober-

tura primi  va, tanto na sua volumetria como no redesenho dos beirais, por exemplo. Excepto 

junto ao beiral, onde se encontra a instalação sanitária, a cobertura é rompida de forma a 

aumentar o pé-direito, fazendo surgir no telhado de duas pendentes em telha de barro um 

volume reves  do a zinco, permi  ndo simultaneamente localizar uma abertura que ocupa a 

totalidade do compar  mento que serve.

 Nas paredes divisórias, de caracterís  cas tectónicas, os elementos estruturais são 

hierarquizados e o reves  mento é estra  fi cado em diversas camadas. A estrutura leve e as 

placas de gesso cartonado, diminuem a carga sobre a estrutura metálica do pavimento. As 

paredes exteriores em granito são melhoradas e isoladas termicamente pela face interior. 

No piso inferior optou-se por construir uma segunda parede em alvenaria de  jolo rebocado 

e pintado, com caixa de ar e isolamento térmico e no piso superior, pela aplicação de isola-

mento térmico e gesso cartonado, colaborando na eliminação de cargas excessivas.

 O novo pavimento de madeira é em réguas de soalho, assentes, no piso inferior, sobre 

uma base de cimento devidamente regularizada e impermeabilizada e, no piso superior, sobre 

uma base em placas de aglomerado de madeira que, por sua vez, repousam sobre a estrutura 
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45 |Paramento ver  cal do alçado poente em madeira, Casa Laura Fonseca

metálica. O reves  mento dos tectos é em gesso cartonado, quer no piso inferior, no qual se 

apresenta nivelado, quer no piso superior, onde cumpre o perfi l da cobertura.

 No exterior a madeira assume um papel preponderante na composição arquitectónica 

e plás  ca dos alçados, pelo contraste proporcionado com a tonalidade da pedra, com a trans-

parência dos grandes vãos envidraçados e com a cor ocre da cobertura. No interior, o jogo de 

contraste entre as tonalidades dos diversos  pos de madeira é também evidente. 

 Os vãos são revistos segundo as novas exigências funcionais, de modo a proporcio-

narem conforto aos espaços. Nos espaços comuns, a u  lização de grandes planos de vidro, 

permite aproximar o interior e o exterior. Nos espaços privados, optou-se por vãos de menor 

dimensão, integrados no reguado de madeira que reveste as fachadas sul e poente. As caixi-

lharias e as portadas exteriores, executadas em madeira, apresentam um desenho depurado, 

mas de grande valência e exigência técnica, onde o entalhe das madeiras e a proporção e 

ar  culação de cada um dos elementos é essencial para o seu perfeito funcionamento.128

Estas intervenções realizadas em preexistências destroçadas por uma nova e 

impiedosa realidade sócio cultural que tende a uniformizar o país de Norte a Sul, 

são hoje escassa reserva esté  ca e tecnológica de um tempo an  go, já quase 

incompreensível e que José Gigante trabalha enquanto memória emocional, 

transportando-a para uma ambicionada intemporaneidade. 129

 O contributo de José Gigante é uma lição de reinterpretação e actualização dos 

sistemas constru  vos tradicionais, através da conciliação de técnicas, meios e materiais tradi-

cionais e actuais. Enquanto a  tude formal e critério de intervenção, mostra que é possível 

acrescentar valores contemporâneos a uma estrutura tradicional e ancestral, criando uma 

obra moderna num ambiente com iden  dade e validade própria consolidada, sem a descarac-

terizar ou re  rar protagonismo. Reforça, ainda, a ideia já ob  da na actuação de Alfredo Matos 

Ferreira, sobre a intemporalidade plás  ca dos materiais locais.

128  A análise da obra proposta teve como base o registo fotográfi co e os elementos desenhados do projecto de execução 
cedidos por José Gigante - Arquitecto Limitada
129 MESTRE, Victor – José Gigante: Habitar. Lisboa: Caleidoscópio, 2008. ISBN 9789898010537. p.9
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5 | INTERVENÇÃO NA ALDEIA DESERTIFICADA DE SANTO ANDRÉ



01 |Localização da aldeia de Santo André, com marcação do nível de pleno armazenamento da albufeira do Baixo 
Sabor
02 |Perfi l de localização da aldeia de Santo André, com marcação do nível de pleno armazenamento da albufeira 
do Baixo Sabor
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O tema desta dissertação de Mestrado Integrado em Arquitectura está in  mamente 

relacionado com o património natural, cultural e arquitectónico do território transmontano, 

propondo documentar e fi xar estratégias de intervenção em meio rural e tradicional. 

 Este estudo teórico que se apresenta é o principal impulsionador deste trabalho 

prá  co, mo  vado pela difi culdade em defi nir critérios e opções de intervenção compa  veis 

com o valor patrimonial do existente e as necessidades, valências e exigências actuais.

 A inves  gação elaborada em torno da arquitectura local e regional, com especifi cação 

no estudo dos materiais e dos sistemas constru  vos, permi  u associar ao caso de estudo 

o saber constru  vo ancestral e tradicional e os conhecimentos e instrumentos disciplinares 

contemporâneos. O estudo da arquitectura moderna em Portugal e as obras de referência 

seleccionadas e explicitadas esclarecem a possibilidade de intervir conservando, moderni-

zando e inovando.

 A intervenção proposta está localizada em Trás-os-Montes, mais concretamente nos 

dois povoados que formam a aldeia de Santo André, no concelho de Mogadouro. 

 Os povoados de Santo André de Cima e de Santo André de Baixo, em conjunto com 

Souto e Roca, localizados na margem do Rio Sabor, representam aglomerados transmon-

tanos que estão a fi car deser  fi cados e, por isso, prestes a fi carem em ruina. Fazem parte do 

roteiro das Aldeias Típicas de Portugal, embora não tenham conseguido resis  r ao abandono, 

à degradação e aos actos de vandalismo. 

Os aldeamentos inseriam-se nos sí  os propícios à vida social primi  va. O rio 

era o local privilegiado, poder-se-ia discernir um mime  smo quase total entre 

a comunidade dos homens, a fl ora, a fauna e o biótopo que suportava a vida 

vegetal e animal. Este  po de sociedade que viria a concentrar-se mais domi-

nantemente na ac  vidade rural, irrigada pelas águas dos rios, correspondia a 

uma paleotécnica que pouco mais excedia as construções das pequenas casas.130

130 RODRIGUES, Jacinto – Sociedade e Território, desenvolvimento ecologicamente sustentado. Porto: Profedições, 2006. 
ISBN 972-8562-22-5. p.69
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03 |Maqueta do aglomerado de Santo André, editada com a marcação do nível da nova albufeira do Baixo Sabor
04 |Vale do Rio Sabor, editado com a marcação do nível da nova albufeira do Baixo Sabor e localização da aldeia 
de Santo André

 A morfologia e topografi a do lugar foram determinantes para a fi xação deste povo-

amento que benefi ciou das caracterís  cas topográfi cas e climatéricas desta zona do vale do 

Rio Sabor, propicias ao cul  vo dos olivais. A topografi a acentuada da encosta, difi culta a aces-

sibilidade ao povoamento, um único caminho, com 4 km e em terra ba  da, liga a povoação à 

estrada municipal que faz a ligação dos 10 km que separam a sede de freguesia, Valverde, e a 

sede de concelho, Mogadouro. O solo, sob o ponto de vista geológico, é caracterizado essen-

cialmente pelos extensos afl oramentos xistosos, onde os recursos hídricos são abundantes e 

de extrema importância para o desenvolvimento das ac  vidades agrícolas.131

 Assim, vamos focar a nossa inves  gação e intervenção no pequeno aglomerado deser-

 fi cado da aldeia de Santo André, a qual, com a construção da nova barragem do Baixo Sabor, 

vai benefi ciar e alcançar uma localização privilegiada.

 A construção da barragem cons  tui uma oportunidade única para o desenvolvimento 

local e, consequentemente, para a salvaguarda do vasto património paisagís  co e arquitec-

tónico das aldeias que ladeiam as margens do Rio Sabor. A sua localização é determinante no 

desenvolvimento local e regional. Potencia, ainda, o aparecimento de novas unidades produ-

 vas, nomeadamente agrícolas e agro-industriais, além de incitar a fi xação de população e 

mo  var e incrementar o turismo. 

 Numa região deprimida como esta, o impacto económico, social e estrutural provo-

cado por uma infra-estrutura como esta pode es  mular um desenvolvimento fundamental 

para a valorização, promoção e conservação do património natural e cultural.

 A aldeia de Santo André é um exemplo evidente da falta de inicia  vas públicas ou 

privadas direccionadas para a reinterpretação do dinamismo do Rio Sabor. A construção da 

barragem poderá inverter essa tendência, mo  vando o interesse pelo lugar e pelo património 

que o Homem, ao longo da história foi edifi cando, mesmo que, para isso, algumas das constru-

ções possam fi car submersas, contudo, garante a salvaguarda e a sustentabilidade de grande 

parte desse património.

 É nosso objec  vo promover a cooperação, desenvolvimento e crescimento em toda 

131 Cfr. CASTRO, António Pimenta – Concelhos Mogadouro, Notas Monográfi cas. [em linha] Chaves: Semanário de Trás-os-
Montes, 2005 [consult. 26 Set. 2009]. Disponível em h  p://concelhos.dodouro.com/jornal/bragança.asp
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05 |Património edifi cado, construção existente que albergará a futura Casa do Povo de Santo André
06 |Perfi l longitudinal do imóvel existente que albergará a futura Casa do Povo de Santo André, com iden  fi cação 
do estado de conservação

Legenda

Bom estado de conservação Razoável estado de conservação Mau estado de conservação
1 3m0 0,5

a área do município de Mogadouro. Para tal, o recente inves  mento na barragem do Baixo 

Sabor, torna-se um grande incen  vo da nossa intervenção, surgindo como a força dinamiza-

dora e animadora de um mundo rural há muito esquecido.

[…] os territórios rurais estão em situação preven  va ou expectante. São territó-

rios de elevado potencial de crescimento, económico e social, porque neles está 

quase tudo por fazer. Se à prá  ca do desenvolvimento rural acrescentarmos 

uma polí  ca dirigida para a consolidação das pequenas e médias cidades do 

interior […] teremos reunido dois instrumentos imprescindíveis para o desen-

volvimento do espaço rural. 132

 Mesmo conscientes da importância do desenho e do projecto em arquitectura, defi -

nimos que este estudo não pode limitar-se a este, mas deve também iden  fi car mecanismos, 

en  dades e recursos capazes de tornar o planeamento e desenvolvimento territorial numa 

realidade que venha salvaguardar e valorizar as memórias transmontanas. Nesse sen  do, é 

nosso objec  vo promover estratégias consensuais de actuação que passem pelo estabele-

cimento de parcerias, valorização dos recursos e pela promoção e divulgação do território, 

contribuindo para o desenvolvimento cultural, social, económico e arquitectónico.

 A valorização destas aldeias passa pela sua recuperação e divulgação, demonstrando o 

funcionamento e enquadramento da vida económica, social e cultural do meio rural onde estas 

se integram. As construções rurais e tradicionais devem ser reu  lizadas pela via da revitali-

zação, reconversão ou recuperação.  Associar o alojamento local às ac  vidades de turismo 

é uma alterna  va com inúmeras potencialidades, qualidades e especifi cidades, podendo 

assumir várias vertentes de âmbito turís  co, nomeadamente pela criação de programas e 

rotas sobre temá  cas específi cas ou integradas em rede com outras. Este aproveitamento 

pode ser fonte de dinamismo cultural, social e económico, contribuindo para a preservação 

dos valores naturais e tradicionais deste território. Nesta polí  ca de desenvolvimento, a recu-

132 COVAS, António – Polí  ca Agrícola e Desenvolvimento Rural, temas e problemas. Lisboa: Edições Calibri, 2004. ISBN 
972-772-477-9. p.74
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07 | Visitas temá  cas e didác  cas
08 | Percursos pedonais
09 | Desportos náu  cos

peração e adaptação funcional da arquitectura local revela-se fundamental na valorização dos 

valores locais presentes, através da verdade dos materiais e sistemas constru  vos associados, 

na construção tradicional e ancestral.

  Para elaborar os instrumentos necessários à intervenção no meio rural, defi nir poten-

cialidades turís  cas ou outras e criar directrizes efi cientes de recuperação e actualização 

das construções, é necessário adquirir conhecimento teórico e técnico dos materiais e dos 

sistemas constru  vos empregues na arquitectura tradicional e rural. 

 A albufeira da barragem do Baixo Sabor fi cará afastada da aldeia de Santo André uma 

escassa centena de metros e já são percep  veis intenções de preservação e revitalização da 

aldeia. O evoluir da construção da barragem mo  vou um grupo de an  gos habitantes a recu-

perar a capela de Santo André, com data prevista para inauguração em novembro de 2013. E 

existe também uma habitação em início de processo de intervenção e recuperação, e vários 

outros interessados em reconstruir e adaptar as habitações tradicionais para o turismo, dadas 

as potencialidades ambientais e naturais do lugar. 

 As intervenções recentes reforçam as nossas preocupações, quer pela falta de uma 

estratégia comum de reabilitação integrada e informada, quer pelo uso descontextualizado 

dos materiais empregues na reconstrução ou construção, como é exemplo a u  lização de 

betão armado no arco do altar da capela de Santo André.133

 É nossa preocupação elaborar e apresentar um estudo que salvaguarde o património 

natural e rural, delineie conceitos e indicações de intervenção, colaborando para que o patri-

mónio não seja descaracterizado pelas actuais e futuras intervenções. 

[…] Precisamos de polí  cas dotadas de bom senso, com aplicação prá  ca e de 

resultados sufi cientemente atrac  vos para atrair mais rurais. Polí  cas territo-

rializadas, concebidas e aplicadas por gente conhecedora dos condicionalismos 

de cada micro região. 134

133 Avaliação e observação directa realizada no local, em Outubro de 2012
134 REALINHO, António – Rural/Urbano, ou o parafuso e a porca. Viver-Vidas e Veredas da Raia. Nº19. Vila Velha de Ródão: 
ADRACES, 2012. ISSN 289795/09. p.1
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10 |Simulação virtual do volume existente e dos volumes projectados para albergar o programa da Casa do Povo
11 |Pavimentação dos caminhos da aldeia de Santo André com materiais naturais
12 |Entrada no aglomerado de Santo André de Baixo
13 |Recuperação do espaço público junto à capela de Santo André

5.2 | Intervenção no lugar

 Perante o objec  vo de tornar o património natural e cultural uma mais-valia contem-

porânea do lugar, a proposta geral de valorização e revitalização do conjunto visa evitar a 

descaracterização do espaço rural, apoiada no tema que orienta e mo  va esta dissertação.

 É com base nestas ideias e conceitos que a revitalização, reconversão e recuperação 

da aldeia se adapta ao turismo rural e natural, abrangendo diversas prá  cas locais de contem-

plação e fruição da natureza, de caminhadas, de desportos náu  cos, mas também de par  ci-

pação e comunhão com a população fi xa, através da colaboração em tarefas comunitárias, no 

cul  vo e na colheita ou nas romarias, entre outros eventos locais e regionais.

 Pretende-se com a dinamização, revitalizar e recuperar a cultura tradicional, os mitos 

e os ritos dos próprios habitantes, que estão a desaparecer, sendo urgente intervir de forma 

a consciencializar a população para a importância dos seus valores culturais.

 A implementação deste estudo no núcleo rural de Santo André, tem como fi nalidade 

operar na recuperação e na valorização do património construído, do património natural 

e da paisagem, implementando ideias e projectos, demonstra  vos, que contribuam para a 

melhoria de vida e fi xação dos habitantes, criando condições habitacionais, agrárias e turís-

 cas de sustentação da população local, para que esta disponha de condições e rendimentos 

adequados e atrac  vos face às condições de vida oferecidas pelos meios urbanos. Neste 

sen  do, a organização morfológica e programá  ca do aglomerado de Santo André é um 

exemplo de ordenamento e planeamento estratégico para as restantes aldeias. 

A compe   vidade de uma região ou zona rural depende, justamente, da inten-

sidade da relação entre ajustamento e diversifi cação. Quanto maior a intensi-

dade dessa relação maior a mobilidade dos factores e, também, a compe   vi-

dade da região ou da zona rural. 135

 

135 COVAS, António – Polí  ca Agrícola e Desenvolvimento Rural, temas e problemas. Lisboa: Edições Calibri, 2004. ISBN 
972-772-477-9. p.41
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14 | Vale do Rio Sabor, aldeia de Santo André, Mogadouro

 A área de intervenção apresenta inúmeras potencialidades para o desenvolvimento do 

vale do Rio Sabor, exis  ndo mo  vos para recuperar, valorizar e dinamizar o vasto património 

existente neste lugar e na região, dando sustentabilidade às populações rurais, pois é por 

elas que deve começar e basear-se toda uma estratégia de desenvolvimento diversifi cado e 

compe   vo a nível local e regional.  

 O Património natural e cultural, paisagís  co e arquitectónico, edifi cado e evoca  vo, 

enquanto manifestação da cultura, é um dos recursos em torno do qual vamos ar  cular as 

estratégias de desenvolvimento da aldeia de Santo André. Sendo a cultura, na sua dimensão 

material e imaterial, iden  dade das especifi cidades de cada lugar, assumindo-se, como um 

importante recurso de desenvolvimento, entendemos que este, associado ao valor afec  vo 

do elemento água, pode ser o principal factor de dinamização e fi xação da população rural.

 A longa e extensa albufeira ladeará várias aldeias, parcialmente habitadas, que devem 

ser reordenadas e organizadas para poderem benefi ciar dos aspectos posi  vos do plano 

de água criado pela construção da barragem do Baixo Sabor. O desenvolvimento proposto, 

através da relação de rotas, ac  vidades e alojamentos locais une tema  camente diversas 

aldeias, contribuindo para a valorização e promoção local, consequentemente económica, do 

meio rural.

E aquele fi o de água, 

Que corria no fundo,

Transformou-se no espelho,

Mais belo do mundo. 136

 O plano de intenções apresentado para Santo André visa primordialmente ordenar 

e recuperar o espaço e ca  var e fi xar população no local. Só através de população residente 

este espaço pode ser revitalizado sustentadamente e apresentar um interesse turís  co e 

temá  co real. Essa população é necessária para devolver e promover os valores culturais do 

lugar, e conservar a essência da paisagem natural e rural, através do cul  vo e das vivências e 

136 MACHADO, António Moraes – Referências. Mirandela: João Azevedo Editor, 2001. ISBN 972-9001-48-0. p.8
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15 |Plano geral de intervenção na aldeia, com defi nição programá  ca e iden  fi cação dos projectos desenvolvidos

Habitação fi xa (população local)

Habitação turís  ca fracionada

Habitação turís  ca educacional

Habitação turís  ca familiar

Equipamento de apoio turís  co

Equipamento de apoio agrícola

Monumento de culto

Nova albufeira do Baixo Sabor

1- Residência turís  ca educacional do Baixo Sabor   2- Posto de turismo do Santo André   3- Lagar de azeite comunitário com loja gourmet e restaurante   4- Casa do Povo de Santo André

N 0 200m20 10050

AL
DE

IA
 D

A 
RO

CA

RI
O

 S
AB

O
R

VA
LV

ER
D

E

experiências comunitárias de um povoamento de pequena dimensão. Só assim a atrac  vidade 

do espaço é afec  vamente e efec  vamente uma mais-valia.

 Assim, a estratégia visa subdividir o aglomerado em várias unidades programá  cas e 

temá  cas, nomeadamente em habitação fi xa, des  nada à população local, essencial para a 

manutenção da aldeia e da produção ac  va durante todo o ano, em habitação temporária e 

em equipamentos colec  vos de apoio. A habitação temporária proposta estra  fi ca-se em três 

classes diferentes: habitação fraccionada com alojamento em unidades individuais ou duplas, 

habitação unifamiliar com alojamento em habitação independente e habitação educacional 

des  nada a grupos de jovens, onde os espaços polivalentes permitem promover e desen-

volver diversas ac  vidades de âmbito educacional, didác  co e pedagógico.

 Os equipamentos colec  vos de apoio dividem-se em dois grupos, os agrícolas e os de 

apoio ao turismo, ainda que alguns possam comportar ambas as funções. É exemplo, o lagar 

de azeite para o qual se propõe revitalização espacial e funcional, em que a função de lagar se 

mantém durante parte do ano e a função de restaurante rural e regional com loja gourmet, se 

desenvolve, quando viável, em simultâneo ou simplesmente no verão, época em que o lagar 

não se encontra em plena ac  vidade, coincidindo com o momento mais alto de afl uência e 

infl uência turís  ca. Entre os equipamentos colec  vos de apoio previstos, destaca-se um posto 

de turismo, associado a uma habitação fi xa, garan  ndo a própria sustentabilidade do espaço 

em épocas de menor afl uência, a restauração e a loja gourmet, e a Casa do Povo agregada à 

exploração de eventos culturais e despor  vos. 

 O plano de intenções refl ecte ainda ideias de recuperação e adaptação do espaço 

público às necessidades actuais, nomeadamente garan  ndo acessibilidade a todos, conforto, 

lazer e o convívio. O desenho do espaço público baseia-se essencialmente em dotar o 

espaço com pavimentação, iluminação, iden  fi cação e orientação e equipamento urbano. A 

materialização do espaço público recorre essencialmente aos materiais tradicionais e locais, 

reforçando a sua importância na iden  dade, validade e qualidade dos valores do lugar.
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16 |Planta de implantação
17 |Planta de piso superior

Legenda
1- Zona social e de convívio   2- Terraço exterior   3- Esplanada exterior
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5.3 | Intervenção na Casa do Povo

 O imóvel seleccionado para intervir pretende equacionar e explorar os limites de 

salvaguarda do edifi cado, as opções de mutação funcional e as soluções formais e materiais 

de uma intervenção contemporânea. Este encontra-se afastado e isolado do centro da aldeia, 

mas tangencial à albufeira criada pela barragem do Baixo Sabor. Localiza-se em área abran-

gida pelo Plano Director Municipal de Mogadouro137, pela Rede Natura 2000, pela Zonas de 

Protecção Especial, pela Reserva Agrícola Nacional e, futuramente, em zona de protecção e 

actuação do Plano de Ordenamento de Albufeiras de Águas Públicas.138

 Embora inserido numa área juridicamente limitadora e condicionante, o valor patrimo-

nial iden  fi cado, a inserção na paisagem, o estado de conservação, e a implantação tangencial 

à albufeira, para além da importância que podem ter no plano estratégico de planeamento, 

desenvolvimento e recuperação da aldeia, são factores determinantes na opção tomada de 

salvaguardar este imóvel e outros de valor paisagís  co e arquitectónico semelhante.

 A nossa intervenção consis  u na recuperação, adaptação e ampliação de um imóvel 

de média dimensão, funcionalmente muito polivalente, adaptável e mutável e com um estado 

de conservação geral, considerado razoável. O novo plano de água veio privilegiar a sua loca-

lização, não só no âmbito paisagís  co, mas também espacial e funcional e estratégico na 

exploração e programação despor  va da albufeira. As caracterís  cas próprias da construção, 

a localização isolada e privilegiada defi niram, em conciliação e ar  culação com o plano geral 

descrito, a nova função e solução do imóvel, a Casa do Povo de Santo André.

 O imóvel existente apresenta inúmeras potencialidades de recuperação e actuali-

zação, nomeadamente albergar uma unidade turís  ca, contudo só a conjugação de funções o 

pode tornar efec  vamente sustentável e ú  l à comunidade. Adaptar o conteúdo simbólico e 

poé  co da paisagem e do imóvel às novas funções, transformando-o num espaço polivalente, 

reversível e mutável, que se adapte à disparidade e variedade numérica de u  lizadores em 

137 Cfr. Plano Director Municipal [em linha]. Município de Mogadouro, 2012 [consult. 22 Set. 2010]. Disponível em h  p://
mogadouro.pt/pdm-digital-mogadouro
138 Cfr. Rede Natura 2000, Sí  os da Lista Nacional [em linha]. Rota da Terra Fria Transmontana, 2006 [consult. 22 Set. 2010]. 
Disponível em h  p://www.rotaterrafria.com/pagegen.asp?SYS_PAGE_ID=844975
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18 |Simulação virtual do volume existente e dos volumes projectados para albergar o programa da Casa do Povo
19 |Planta de piso inferior

P1

P2P4
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P3P3

P5

P5

P6

Legenda
1- Cafetaria   2- Bar   3- Sala de estar   4- Instalações sanitárias   5- Arrumos   6- Cozinha   
7- Armazém de equipamentos   8- Sala de apoio   9- Esplanada exteiror   10- Sala mul  usos polivalente

épocas fes  vas ou nas férias e, ao mesmo tempo, se adapte à população residente, essencial 

e fundamental na preservação da aldeia, é o objec  vo desta proposta de intervenção. 

 O programa estabelecido para albergar a Casa do Povo caracteriza-se essencialmente 

pela versa  lidade funcional dos espaços. O imóvel existente alberga no piso inferior a cafe-

taria, o bar e a sala de estar, e no piso superior uma zona social de convívio. O acesso ao 

nível superior efectua-se por uma escada implantada no interior do compar  mento de apoio 

existente e adossado ao volume principal. Nos volumes propostos para ampliar os existentes, 

organizam-se as áreas de serviço, contemplando instalações sanitárias, cozinha, arrumos, sala 

de apoio e armazém de equipamentos, e uma sala mul  usos polivalente.

 A sustentabilidade da acção é conseguida pela mul  funcionalidade do espaço, permi-

 ndo a organização eventos e os ensaios do grupo de folclore, o convívio e o lazer da popu-

lação, mas também benefi ciando de rendimentos gerados com inicia  vas de âmbito cultural 

e turís  co, nomeadamente pela exclusividade do aluguer de barcos de recreio, bicicletas, pela 

organização de rotas temá  cas efectuadas a pé, de bicicleta, de barco ou em viaturas de 

todo o terreno, assim como pela restauração. Estes factores são determinantes na escolha 

do imóvel a recuperar. Por um lado, importa repensar os limites de salvaguarda, por outro 

equacionar soluções que tornem a intervenção viável constru  vamente.

 Inicialmente, o nível de pleno armazenamento (NPA), estudado para a albufeira do 

Baixo Sabor139, foi à cota 250 m, a qual, inviabilizaria a recuperação e conservação do imóvel, 

localizado à cota 251 m. Por se tratar de uma situação de tangência, e pelas caracterís  cas 

arquitectónicas, exploramos e estudamos a possibilidade de desviar a linha de água através da 

modelação do terreno, o que levanta preocupações de impacto na paisagem. Mais recente-

mente,  vemos acesso a um novo documento que altera e estabelece uma nova cota máxima 

de cheia140, NPA 235, embora esta alteração não tenha sido determinante ou condicionante 

no decorrer dos estudos e projectos de recuperação, mas infl uenciando a forma de modelar 

a envolvente. Fica a intenção, a experiência e a consciência dos limites e do esforço que, por 

139 COELHO, Rui; JESUS, Júlio de - Baixo Sabor. Estudo de Impacte Ambiental de Avaliação Comparada dos Aproveitamentos 
do Baixo Sabor e do Alto Côa. Lisboa: AGRI-PRO AMBIENTE / ECOSSISTEMA, 2000. [S/ISSN]. p.11
140 COELHO, Rui; JESUS, Júlio de - Localização e soluções adoptadas. Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor. Lisboa: 
EDP, 2006.[S/ISSN]. p.11
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20 |Perfi l P1- Alçado norte
21 |Perfi l P2- Alçado poente
22 |Perfi l P3- Perfi l sul

vezes, se deve ter para salvaguardar património no qual iden  fi camos valores de referência.

 Perante as vontades e necessidades programá  cas estabelecidas, e as condicionantes 

do imóvel existente, a inserção na paisagem e a modernização do espaço, revelou-se essencial 

analisar algumas obras de referência com o objec  vo de estabelecer critérios de intervenção 

válidos. Entre os vários projectos e obras analisados, exploramos as três anteriormente apre-

sentadas, por serem as que mais contributos dão na defi nição dos critérios aplicados nas 

várias fases de acção e intervenção espacial e material.

 A obra de José Gigante infl uencia directamente a a  tude projectual, quer pela mestria 

em conciliar arquitectura tradicional e arquitectura contemporânea, validando a opção de 

recuperar e ampliar, não com uma imagem mime  zada ou colada ao vernacular, mas assu-

mindo uma linguagem e imagem actual, quer pela conjunção de materiais e sistemas constru-

 vos tradicionais com os contemporâneos, quer pela solução da volumetria depurada.

 Souto Moura aponta outra possibilidade de interpretação e actuação perante o exis-

tente, contudo o imóvel não se apresenta em estado de ruína, sendo inques  onável, para nós, 

a sua não u  lização. Mas, em consonância e concordância com a análise feita à obra de José 

Gigante, Souto Moura também valida e reforça a ampliação, assumindo a temporalidade das 

acções. A inserção na paisagem, conseguida pela dissimulação da nova construção na topo-

grafi a do terreno, colabora na defi nição da localização e da volumetria da nossa ampliação.

 A obra de Alfredo Matos Ferreira é extremamente evidente e importante, não tanto 

para defi nir critérios volumétricos ou  pológicos mas para defi nir critérios de inserção na 

paisagem através do recurso aos materiais locais e regionais, de reinterpretação dos materiais 

e dos sistemas constru  vos tradicionais e dos pormenores constru  vos associados.

 As condicionantes referidas e as aportações e validações efectuadas na análise das 

obras de referência permitem defi nir a recuperação desta construção tradicional. Assim, esta-

belecemos que a obra é executada em três fases. Inicialmente, integrado na estratégia geral 

de recuperação da aldeia, procede-se ao arranjo do espaço público cons  tuído pela nova 

frente de rio, nomeadamente na criação de acessos, seguindo-se a consolidação estrutural e 

a recuperação do edi  cio existente, dotando-o de comunicação ver  cal, segundo piso e um 

volume de serviços, incluindo ainda nesta fase a inserção de ven  lação geotérmica passiva, 

poço canadiano, para mediar as temperaturas interiores. Posteriormente, se as expecta  vas 
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23 |Perfi l P4- Perfi l nascente
24 |Perfi l P5- Corte longitudinal
25 |Perfi l P6- Corte transversal

de planeamento e desenvolvimento estabelecidas se confi rmarem, poderá ser acrescentado 

um volume novo, que embora independente complete as necessidades espaciais e funcionais 

das ac  vidades da Casa do Povo. Caso esta úl  ma fase não se apresente rentável ou susten-

tável, a etapa anterior garan  rá a sustentabilidade da acção e dará resposta às necessidades 

actuais, pois os dois volumes não dependem um do outro, são autónomos, embora ambos 

estejam unidos por percursos interiores e exteriores.

 Simultaneamente ao processo de validação dos critérios de intervenção anterior-

mente referidos, realizamos diversos levantamentos fotográfi cos, métricos e dimensionais 

para documentar e caracterizar o imóvel existente. Já direccionados para a intervenção de 

recuperação e adaptação da construção existente, completamos estes levantamentos com 

o levantamento das patologias e do estado de conservação e o registo constru  vo a fi m de 

iden  fi car materiais e sistemas constru  vos adoptados.

 A materialização do imóvel existente consiste essencialmente na u  lização do xisto, 

do granito e da madeira. Apresenta paredes portantes em alvenaria argamassada de xisto, 

reforçada nos vãos por elementos de granito, em bom estado de conservação, com excepção 

no remate junto ao freixal, onde apresenta fi ssuras e desmembramento da alvenaria. A 

cobertura é composta por uma estrutura de madeira de castanho que se apresenta em bom 

estado de conservação, sem empenos e sem fungos, e reves  da com chapa de fi brocimento 

em razoável estado de conservação. Os vão são encerrados com portas e portadas em madeira 

de pinho que se apresentam irrecuperáveis, tendo sido aplicado chapa de aço galvanizado 

para colmatar as fi ssuras provocadas pelas intempéries.

 Perante estas úl  mas análises, defi nimos soluções de consolidação do edi  cio, embora 

no geral se apresente em bom estado de conservação, sen  mos necessidade de consolidar a 

topo das paredes, junto ao freixal da cobertura, propondo um sistema de ancoragem pontual 

pelo lado exterior, con  nuo pelo lado interior e reforçado nos cunhais em ambos os lados. 

Essa amarração é efectuada através de barras de aço galvanizado, colocadas nas duas faces da 

alvenaria e grampeadas por varões metálicos. Pontualmente, estas barras dão lugar a perfi s 

metálicos em forma L, para suportar uma caleira em zinco para recolha das águas pluviais.

 Outra intervenção prioritária é a subs  tuição do reves  mento da cobertura. Aprovei-

tando o excelente estado de conservação da estrutura em madeira de castanho, decidimos 
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26 |Perfi l transversal pelo volume existente e pelo volume ampliado e des  nado às áreas de serviço
27 |Pormenor da consolidação pontual do topo das paredes existentes, alojando simultaneamente a caleira
28 |Pormenor da ligação do volume existente com o volume ampliado

deixá-la à vista, aplicando sobre esta placas de aglomerado  po MDF, isolamento térmico, 

aglomerado marí  mo, impermeabilizações e fi nalmente o reves  mento fi nal em zinco. 

Optamos por este sistema constru  vo porque garante tecnicamente uma perfeita estanqui-

dade e um excelente isolamento térmico e acús  co, e porque formal e este  camente vai ao 

encontro nas nossas pretensões de linguagem e imagem, de conciliação entre tradicional e 

actual. O zinco surge por infl uência da cobertura existente em chapa de fi brocimento. Concor-

demos que é um elemento constru  vo marcante no existente, de caracterís  cas vernaculares 

e populares, contudo, a pá  na cromá  ca adquirida ao longo do tempo proporcionou-lhe uma 

excelente integração na paisagem, garan  ndo-lhe uma imagem muito semelhante ao zinco. 

Pela integração e pelas opções de criação de uma imagem contemporânea que proporciona, 

optamos por esta solução em detrimento da telha canudo tradicional.

 Na estrutura da cobertura e nas placas de aglomerado, optamos por aplicar  nta ecoló-

gica à base de minerais para garan  r a ven  lação natural da madeira, retardando e evitando 

o seu envelhecimento ou apodrecimento. Este  camente, a aplicação da cor branca permite 

realçar o carácter plás  co e técnico das asnas, em contraste com o tom escuro do xisto.

 Após consolidação do imóvel, delineamos a distribuição programá  ca e arquitectónica 

para adaptar funcionalmente o edi  cio a Caso do Povo. O programa proposto cinge-se aos 

dois espaços comuns e aos espaços de serviço e apoio anteriormente apresentados, contudo 

a área ú  l existente é insufi ciente para albergar a totalidade do programa da primeira fase, 

de modo a não condicionar o faseamento descrito. Optamos, ainda nesta fase, por reapro-

veitar o excelente pé-direito que o imóvel apresentava, criando um novo piso, um volume 

contendo o acesso ver  cal e outro contendo as zonas de serviço e as instalações sanitárias. 

Assim, propomos um piso superior parcial, criando vivencias espaciais dis  ntas num mesmo 

espaço, contendo e comprimindo o pé-direito junto da entrada, do acesso ver  cal e da área de 

serviços, libertando duplamente o espaço de estar, quer pelo desnível existente no pavimento 

quer pela ausência do piso superior. Constru  vamente, optamos por uma estrutura tradi-

cional e convencional de vigamento de madeira, com o pavimento e reves  mento simples 

em soalho de madeira. Estruturalmente, a aplicação do novo piso é reforçada com um perfi l 

metálico IPN, de modo a garan  r a estabilidade do pavimento, visto, este não ser apoiado em 

pilares, e o seu perímetro não se encontrar na totalidade fi xo às paredes portantes.
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29|Perfi l longitudinal pelo volume proposto
30 |Pormenor da amarração da estrutura do corpo em balanço ao corpo sólido
31 |Pormenor do corpo em balanço e esquema estrutural e funcional do sistema constru  vo, aplicado nas vigas 
de madeira

Legenda
1- Lajetas de xisto   2- Argamassa de assentamento   3- Sistema de impermeabilização   4- Camada de forma com pendente   5- Laje de betão armado   6- Isolamento térmico   
7- Placa de estafe   8- Reboco de estuque   9- Estrutura em madeira de pinho   10- Borracha de alta densidade   11- Varão em aço inoxidável com Ø 30mm   12- Viga de madeira 
de castanho 16x8cm   13- Tubular em aço inoxidável com Ø 30mm   14- Estrutura de guarda em aço inoxidável de 4mm de espessura   15- Cabo de aço inoxidável com Ø 8mm   
16- Parafuso de fi xação com bucha química   17- Caleira em aço inoxidável de 2mm de espessura com pendente de 10   18- Chapa galvanizada 2mm de espessura   19- Suporte 
de fi xação em aço inoxidável quinado   20- Varão de fi xação com Ø 4mm   21- Es  cador em aço inoxidável   22- Caleira em aço inoxidável com pendente de 20   23- Varão 
roscado com Ø 16mm, cravado no betão   24- Caixilharia em madeira de castanho   25- Serra cabos em aço inoxidável
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 O volume dos acessos ver  cais surge como um elemento novo dentro de uma ruína, à 

semelhança da a  tude de Eduardo Souto Moura na casa de Baião. Contudo, o volume existente 

não se apresenta em ruína, mas para lhe adaptar o acesso ver  cal seria necessário anular os 

dois vãos existentes e ampliá-lo em altura de modo a a  ngir a cota superior. Optamos então 

por inserir no seu interior, um novo volume autónomo, com uma estrutura em madeira e um 

reves  mento total em zinco. Foi ainda necessário criar dois novos vãos na alvenaria de xisto, 

para permi  r a comunicação deste volume autónomo com o principal existente.

 Para albergar as zonas de serviço, nomeadamente as instalações sanitárias e a arreca-

dação de apoio a uma pequena cafetaria, criamos um novo volume. Ar  culado com a possi-

bilidade de uma fase posterior, este localiza-se entre o imóvel e o terreno envolvente que, 

neste espaço, se encontra ao nível do piso superior. O sistema constru  vo adoptado neste 

volume recorre às técnicas constru  vas actuais, com muros de suporte em betão armado, 

isolamentos, caixa-de-ar e paredes interiores em alvenaria de  jolo. Contudo, apresenta a 

par  cularidade de ser reves  do superiormente com lâminas de xisto aplicadas na ver  cal, de 

modo a transmi  r a con  nuidade da estereotomia horizontal da alvenaria de xisto.

 Para responder à eventualidade de ser necessário dotar a Casa do Povo de um espaço 

polivalente de maior dimensão, projectamos mais um volume, que surge na con  nuidade 

do volume dos serviços, seguindo os critérios de fi xação dos aglomerados tradicionais, 

adaptando-se à topografi a do terreno. Ainda, à semelhança do gesto de Eduardo Souto Moura, 

na casa de Baião, este rompe o muro existente e afi rma-se na paisagem como um elemento 

novo, actual e contemporâneo que transforma a linguagem e a imagem tradicional do muro 

de xisto. Também à semelhança das opções de José Gigante, a localização e o alinhamento são 

ditados por uma preexistência descaracterizada mas com valores adquiridos de pertença, de 

ocupação e de familiarização com a envolvente.

 Constru  vamente, este volume segue os materiais e sistemas constru  vos adoptados 

na restante construção de raiz, com a singularidade e excepção da parte que ultrapassa o 

limite do muro existente e se afi rma na paisagem. Balançado, surge na paisagem como um 

valor contemporâneo que assumidamente pretende vincar a temporalidade da intervenção. 

Ao mesmo tempo, é harmonizado materialmente, de modo a distanciar-se formalmente da 

arquitectura popular do imóvel existente, procurando a integração na paisagem natural.
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TRAVAMENTO POR PROPULSÃO DE MOLAS

DESTRAVAR EM  SIMULTÂNEO

TRAVÃO POR CONTRA PESO 

P.P. CAIXILHO

32 |Perfi l ver  cal da janela pivotada de abertura basculante
33 |Pormenor constru  vo da caixilharia pivotante de abertura basculante
34 |Alçado interior da caixilharia pivotante de abertura basculante
35 |Esquema funcional da caixilharia adoptada em vãos inacessíveis

 Tecnicamente, a elaboração do projecto de execução do volume balançado representa 

a maior difi culdade, pois pretendemos conciliar materiais locais com as exigências estrutu-

rais, sem recorrer à dissimulação dos elementos constru  vos. Antes pelo contrário, deixamos 

os materiais assumir a plenitude da sua verdade esté  ca e técnica. A exploração de opções 

capazes encaminhou-nos para uma solução mista de vigas de madeira e cabos de aço, comple-

mentada com diversos detalhes e sistemas associados que garantem a resistência, a estabili-

dade e a estanquidade da estrutura. 

 Entre os inúmeros pormenores elaborados para viabilizar a solução constru  va apre-

sentada, destacamos o sistema optado para garan  r as oscilações naturais da madeira ao 

longo do ano e, ao mesmo tempo, a estanquidade entre as vigas. Esse sistema constru  vo 

é conseguido pela inserção, entre vigas, de um cordão de borracha de alta densidade que 

efectua a vedação ao ser comprimida pelos varões em aço inoxidável que atravessam e 

agregam as várias vigas de madeira. 

 A caixilharia de ambas as construções é executada em madeira de castanho e apre-

senta um desenho depurado, com a excepção das janelas pivotadas de abertura basculante, 

localizadas muito alto e inacessíveis a par  r do pavimento. De modo a permi  r a abertura 

dessas janelas, evitando sistemas automá  cos, desenhou-se um sistema de abertura manual 

à distância que consiste essencialmente na aplicação de pivôs móveis, cavilhas de travamento 

e um cabo de controlo manual. Os pivôs permitem a rotação e fi xação da janela, as cavilhas, 

em simultâneo com as molas e as concavidades de paragem, permitem controlar o movimento 

e o travamento por propulsão. O peso próprio do caixilho desempenha um papel fundamental 

no travamento ao exercer contrapeso. O cabo de controlo manual exerce a sua função através 

do destravamento simultâneo dos dois propulsores. O deslizar dos propulsores concavidade 

em concavidade permite controlar a abertura em cinco lanços diferentes.

 Pretende-se, com a proposta de intervenção apresentada, valorizar o património 

cultural, social, natural, paisagís  co e arquitectónico da aldeia de Santo André, e simulta-

neamente, incen  var o desenvolvimento de inicia  vas e acções de requalifi cação do espaço 

público e de recuperação das construções tradicionais ou vernaculares no meio rural. Inicia-

 vas e acções resultantes da interpretação e valorização formal e material da cultura material 

tradicional e da cultura material contemporânea.
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 A inves  gação realizada procura transmi  r as relações e aportações materiais e imate-

riais estabelecidas entre arquitectura tradicional popular ou vernacular e a arquitectura actual, 

tendo como suporte  sico e morfológico o território transmontano.

 A escolha do tema e o seu conhecimento e aprofundamento contribuem para um 

maior e melhor entendimento da iden  dade e materialidade da nossa arquitectura, explo-

rando e fi xando critérios de intervenção na paisagem rural e na arquitectura tradicional.

 Este estudo tem como objec  vo compreender e entender a região de Trás-os-

Montes, descobrindo e descodifi cando a importância da arquitectura, na especialidade da sua 

materialização, enquanto factor de desenvolvimento cultural, social e económico do espaço 

rural. O contacto com o lugar, a compreensão e a iden  fi cação da paisagem, da arquitectura 

e do povo, tornam-se fundamentais, não pela genuinidade que apresentam, mas porque 

contêm conhecimentos e instrumentos disciplinares imprescindíveis para esta inves  gação.

 A intervenção humana na paisagem natural e cultural está condicionada pelas necessi-

dades e ac  vidades do homem, que moldou e organizou o espaço em função do habitar e do 

cul  var. A arquitectura é dos valores mais iden  fi cáveis e visíveis da iden  dade rural, da acção 

e relação humana com o lugar, defi nindo e caracterizando o território e as suas sucessivas 

mutações. Testemunhamos uma arquitectura com caracterís  cas próprias, autên  cas, onde 

podemos encontrar desde as formas simples às mais complexas, elaboradas e hierarquizadas, 

mas todas elas integradas e marcadas pela adopção dos materiais locais ou regionais. 

 A deser  fi cação e degradação do espaço rural é, certamente, na actualidade, o aspecto 

mais inquietante e preocupante de Trás-os-Montes, que se debate constantemente com os 

temas das perdas demográfi cas e económicas. Esta deser  fi cação refl ecte-se na paisagem, 

na arquitectura e na cultura local, sendo urgente defi nir estratégias de fi xação da população, 

conservando décadas de história, de memória e de conhecimento.

 A recuperação dos valores naturais e patrimoniais, preservando a sua essência tradi-

cional e local, mas dotando-os de validades e qualidades contemporâneas, pode contribuir 

para atenuar ou anular a deser  fi cação, fi xando e promovendo o viver em meio rural. 

 Actualmente, estão a ocorrer mudanças fundamentais e essenciais para o rejuvenesci-

mento do espaço rural, registadas no campo das polí  cas de sustentabilidade e viabilidade do 

território, das acessibilidades, da dinamização social, cultural e turís  ca, mas essencialmente 



nas oportunidades de subsistência que o meio rural pode proporcionar e gerar. As acessibi-

lidades são realmente importantes para o desenvolvimento do interior, mas não devem ou 

podem ser pensadas isoladamente, devendo integrar estratégias integradas e preocupadas 

essencialmente com a melhoria da qualidade de vida, fundamentais para a fi xação da popu-

lação. O meio rural adquire presentemente uma exposição e projecção, consequência da 

recente valorização dos padrões ancestrais e rurais pelo turismo, oferecendo opções e solu-

ções associadas aos valores naturais e patrimoniais, à cultura rural e tradicional, vernacular, 

aos produtos biológicos, aos desportos aquá  cos ou aos percursos pedonais, factores cada 

vez mais valorizados e procurados pela sociedade contemporânea. 

 A recessão económica que a  nge a Europa, com a qual Portugal está in  mamente 

envolvida, pode também refl ec  r-se posi  vamente no planeamento e desenvolvimento do 

interior, enquanto oportunidade de subsistência social e de relevância cultural. A falta de 

emprego nas grandes cidades, associada ao elevado custo de vida, pode infl uenciar e mo  var 

as famílias a regressar ou a migrar para o meio rural e tradicional, abraçando novos desa-

fi os profi ssionais e pessoais. O emergir destas novas potencialidades do espaço rural pode 

fomentar o desenvolvimento local e regional, no âmbito da recuperação, valorização e renta-

bilização da agricultura e, consequentemente, da arquitectura e da paisagem.

 A arquitectura assume nesta conjunção e ar  culação de oportunidades, valores e 

factores um papel importante na fi xação e dinamização da população, defi nindo estratégias 

de reestruturação e organização funcional dos lugares e das habitações. Os valores do lugar 

devem ser reinterpretados e adoptados pela arquitectura, tornando-os parte integrante do 

processo de modernização e actualização das construções. Esta adaptação da arquitectura ao 

lugar é fundamental, não só para garan  r comodidade e qualidade ao habitar, mas também 

para fomentar e validar o viver em espaço rural.

 A contextualização social e cultural revela-se fundamental e essencial na compreensão 

da arquitectura regional e local, através das suas mutações e aportações ao longo do tempo. 

O inquérito à Arquitectura Popular em Portugal mostrou-se revelador e esclarecedor de uma 

arquitectura tradicional local, caracterizada essencialmente pela expressão eminentemente 

rural e regional, sem infl uências culturais e intelectuais eruditas ou exteriores, refl ec  ndo 

uma iden  dade e qualidade pura, verdadeira, indissociável do lugar onde se insere.
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 O estudo sobre o Movimento Moderno em Portugal sustenta a defi nição e valorização 

de uma arquitectura actual mas, ainda, regional, inspirada na verdadeira tradição popular e 

vernacular, como se verifi ca no IAP XX. A arquitectura moderna, iden  fi cada neste território, 

revela um desenvolvimento conceptual e espacial baseado nos factores e valores do lugar, 

desenvolvendo aportações e combinações de materiais e sistemas constru  vos tradicionais 

com materiais contemporâneos.

 A análise in loco torna-se essencial e fundamental na iden  fi cação, compreensão e 

reinterpretação dos sistemas constru  vos tradicionais empregues, permi  ndo melhorar e 

conjugar técnicas. A ar  culação destas com a formalidade e racionalidade da arquitectura 

actual permi  u introduzir na materialização e construção tradicional, aportações da arquitec-

tura moderna, como tem vindo a acontecer ao longo do percurso da história da arquitectura. 

Os materiais disponibilizados pelo meio ambiente e envolvente, quando u  lizados e manipu-

lados, acabam por voltar à paisagem que os origina, conferindo uma integração equilibrada 

e qualifi cada que refl ecte uma con  nuidade visual e formal entre o meio e a arquitectura. Os 

sistemas constru  vos nesta região recorrem à robustez material e estrutural da pedra e, em 

complemento, à versa  lidade e fl exibilidade da madeira, permi  ndo destacar e materializar a 

relevância, iden  dade, personalidade e uniformidade visual de cada espaço.

 Esta redescoberta das formas vernaculares e populares que fundamentam a essência 

da arquitectura portuguesa, baseada num passado reinventado, permite-nos iden  fi car 

e defi nir possibilidades de reinterpretação, reu  lização e actualização dos materiais e dos 

sistemas constru  vos. Esta inves  gação, direccionada à materialidade e às capacidades e 

possibilidades técnicas da arquitectura tradicional e local transmontana revela-nos princípios 

ambientais, formais e sociais, muitas das vezes, ausentes nos materiais industrializados. Estes 

princípios e o entendimento e conhecimento adquirido sobre os materiais tradicionais foram 

essenciais para os poder rentabilizar, equilibrar e harmonizar com outros materiais e com 

outros sistemas constru  vos actuais.

 Os efi cientes desenvolvimentos e aperfeiçoamentos técnicos, aliados à rápida indus-

trialização e estandardização de novos materiais, levam ao abandono de muitas técnicas 

ancestrais e tradicionais, embora ainda se u  lizem materiais locais. A arte e a técnica actuais 

moldam-se inevitavelmente a uma sociedade industrializada e desprendida de valores iden-



 tários, patrimoniais e culturais. Actualmente, as exigências técnicas e tecnológicas, nomea-

damente de manutenção, qualidade, durabilidade, segurança, térmica e acús  ca, ou mesmo 

os factores custo e tempo de execução remetem-nos para a u  lização de materiais industria-

lizados e estandardizados, contudo o conhecimento e o sen  do de inovação e reinvenção 

confi rmam a viabilidade dos materiais locais e regionais, associados às técnicas tradicionais. 

 As relações e aportações materiais estabelecidas entre arquitectura tradicional e a 

arquitectura actual são demonstradas e sustentadas, enriquecidas e validadas pela análise 

de três obras de referência, um importante contributo para a defi nição de critérios a adoptar 

na adaptação e materialização da arquitectura local às exigências actuais. A compreensão 

da arquitectura tradicional, popular, e da actual revelam-se imprescindíveis e indissociáveis 

deste processo de iden  fi cação de analogias formais e materiais. Desta análise re  ram-se 

valores fundamentais de qualidade e intemporalidade plás  ca dos materiais locais, essenciais 

para que a reinterpretação da arquitectura tradicional confi gure uma intervenção harmoniosa 

com o património natural ou material arquitectónico.

 As obras de referência revelam uma lição de reinterpretação e actualização dos sistemas 

constru  vos tradicionais, através da conciliação de técnicas, meios e materiais tradicionais e 

actuais. Enquanto critério de intervenção e de sustentação de uma intervenção, mostram que 

é possível acrescentar valores contemporâneos a uma estrutura tradicional e ancestral, sem a 

descaracterizar ou re  rar protagonismo. 

 O tema desta dissertação de mestrado integrado em arquitectura está in  mamente 

relacionado com o património natural, cultural e arquitectónico do território transmontano, 

propondo documentar e fi xar estratégias de intervenção na aldeia deser  fi cada de Santo 

André no concelho de Mogadouro.

 Este estudo revela-se essencial na defi nição dos critérios, opções e soluções de inter-

venção adoptados. A inves  gação elaborada em torno da arquitectura local e regional, com 

especifi cação no estudo dos materiais e dos sistemas constru  vos, permite aplicar no caso de 

estudo o saber constru  vo ancestral e tradicional aos conhecimentos e instrumentos discipli-

nares contemporâneos. O estudo da arquitectura moderna e as obras de referência seleccio-

nadas e explicitadas informam e validam a possibilidade de intervir conservando, moderni-

zando e inovando.
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 O recente inves  mento na barragem do Baixo Sabor surge como valor dinamizador e 

animador de um universo rural e local em vias de degradação e deser  fi cação, impulsionando 

e mo  vando a recuperação, revitalização, reu  lização ou reconversão do património edifi -

cado, essencial ao planeamento e desenvolvimento da aldeia de Santo André. Nesta polí  ca de 

desenvolvimento económico, social e cultural, a recuperação e adaptação funcional da arqui-

tectura local deve basear-se no conhecimento teórico e técnico dos materiais e dos sistemas 

constru  vos empregues na arquitectura tradicional e rural, reinterpretando os valores locais. 

 É com base nestas ideias e conceitos de revitalização, reconversão e recuperação da 

aldeia que se acredita ser possível mo  var e fi xar população.

 Por fi m, pode afi rmar-se que o património natural e cultural, paisagís  co e arquitectó-

nico, edifi cado ou não, evoca  vo, enquanto manifestação social e cultural, é um dos recursos 

mais sustentáveis e viáveis na preservação e projecção do meio rural. Sendo a cultura, na sua 

dimensão material e imaterial, iden  dade das especifi cidades de cada lugar, assumindo-se 

como um importante recurso, entendemos que este, associado ao valor do elemento água, 

presente na futura albufeira do Baixo Sabor, pode ser o principal factor de dinamização e 

fi xação da população rural na aldeia de Santo André. Pretende-se, com a acção e intervenção 

apresentada para a Casa do Povo de Santo André, valorizar o património cultural, social, 

natural, paisagís  co e arquitectónico existente, e simultaneamente, incen  var o desenvolvi-

mento de inicia  vas de valorização e requalifi cação do espaço público e de recuperação das 

construções tradicionais ou rurais. 

 Da inves  gação efectuada e apresentada re  ram-se os valores essenciais e funda-

mentais para uma intervenção e acção consensual na paisagem e, consequentemente, no 

património natural, rural e material arquitectónico. Este estudo permite, ainda, captar e soli-

difi car a sabedoria do construir tradicional aperfeiçoado ao longo do tempo, e apreender e 

compreender o aparecimento de novas capacidades e necessidades sociais, culturais, também 

constru  vas, sempre numa perspec  va de evoluir herdando, interpretando e actualizando. O 

diálogo estabelecido ao longo desta dissertação entre tradição, transformação e contempo-

raneidade permite-nos projectar e materializar com inovação, respeitando os valores inalte-

ráveis e indissociáveis da cultura, sempre presentes, possíveis e disponíveis para serem adop-

tados, valorizados, reinterpretados e aperfeiçoados em todos os tempos da arquitectura.
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 Fig. 15 Ruralidades, entre o despovoamento e a sustentabilidade agrária, aldeia de Meirinhos, 

Mogadouro, Outubro de 2007, arquivo pessoal

 Fig. 16 Afl oramento xistoso, aldeia de Santo André, Mogadouro, Outubro de 2012, arquivo pessoal



 Fig. 17 Desenvolvimento turís  co associado a um plano de água, Barragem da Ferradosa, Freixo de 

Espada à Cinta, Outubro de 2012, arquivo pessoal

 Fig. 18 Novas acessibilidades, construção do novo troço do IC5, aldeia de Vale do Porco, Mogadouro, 

Outubro de 2012, arquivo pessoal

Fig. 19 Polí  ca de desenvolvimento estratégico nacional, construção da barragem do Baixo Sabor, 

Torre de Moncorvo, Outubro de 2012, arquivo pessoal

Fig. 20 Diversifi cação da ac  vidade agrícola numa mesma unidade de paisagem, Congida, Freixo de 

Espada à Cinta, Outubro de 2012, arquivo pessoal

Fig. 21 Pequena exploração agrícola de auto-subsistência familiar, lugar da Ferradosa, Freixo de 

Espada à Cinta, Outubro de 2012, arquivo pessoal

Fig. 22 Guardiões da história, da memória e da cultura local, aldeia de Castelo Branco, Mogadouro, 

Outubro de 2007, arquivo pessoal

Capítulo 2

 Capa Arquitectura com iden  dade regional, Mogadouro, Novembro de 2007, arquivo pessoal

 Fig. 01 Publicação sobre o inquérito realizado à arquitectura popular em Portugal, ANTUNES, Alfredo 

da Mata [et al.] – Arquitectura Popular em Portugal. 3ªed. Lisboa: Sindicato Nacional dos Arquitectos, 1988. [S/

ISBN]

 Fig. 02 Publicação sobre o inquérito realizado à arquitectura do século xx em Portugal, AFONSO, 

João – IAPXX: inquérito à arquitectura do século XX em Portugal. Lisboa: Ordem dos Arquitectos, 2006. ISBN: 

9728897146

Fig. 03 Painel sobre o Habitat Rural, exposto em 1956 no CIAM X onde par  cipam os arquitectos 

Fernando Távora, Viana de Lima, Octávio Filgueiras, Arnaldo Araújo, Carvalho Dias e Alberto Neves, realizado 

no tempo do IAPP, e que mostra a procura das expressões regionais, inq148_thumb [em linha]. © Google, 2011 

[consult. 26 Out. 2012]. Disponível em h  p://doportoenaoso.blogspot.pt/2011_03_01_archive.html

 Fig. 04 Imagem associada ao mundo rural difundida pelo Estado Novo na Exposição do Mundo 

Português de 1940, NOVAIS, Mário – 3247510560_34c314b2c5_b [em linha]. © Yahoo, 2012 [consult. 26 Out. 

2012]. Disponível em h  p://www.fl ickr.com/photos/biblarte/3247510560/sizes/l/in/photostream/

Fig. 05 Destruição de uma das principais ruas de Berlim durante a Segunda Guerra Mundial,  

LAWRENZ, Mel – BerlinStreet-e1334852640680-600x316 [em linha]. © The Brook Network, 2012 [consult. 26 

Out. 2012]. Disponível em h  p://www.thebrooknetwork.org/2012/04/19/it-is-not-too-late/  

 Fig. 06 Projecto de Keil do Amaral, da década de 50 do século XX, para uma casa de férias em 

Magoito, onde concilia princípios modernos e arquitectura regional, AMARAL, Francisco Pires – Keil do Amaral, 

arquitecto 1910-1975. Lisboa: Associação dos Arquitectos Portugueses, 1992. [S/ISBN]

 Fig. 07 Corte e planta de casa em Montes, desenhos que representam com clareza os materiais e 

os sistemas constru  vos, elaborados pela equipe da Zona 2 do Inquérito à Arquitectura Regional Portuguesa, 
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ANTUNES, Alfredo da Mata [et al.] – Arquitectura Popular em Portugal. 3ªed. Lisboa: Sindicato Nacional dos 

Arquitectos, 1988. [S/ISBN]

 Fig. 08 Casa inserida no conjunto de Picote, iden  fi cada no IAPXX, da autoria do arquitecto Nunes 

de Almeida, AFONSO, João – IAPXX: inquérito à arquitectura do século XX em Portugal. [Cd-Rom–PC]. Lisboa: 

Theria, 2006. ISBN 972-8897-17-0

 Fig. 09 Hospital de Bragança, iden  fi cado no IAPXX, da autoria do arquitecto Viana de Lima, AFONSO, 

João – IAPXX: inquérito à arquitectura do século XX em Portugal. [Cd-Rom–PC]. Lisboa: Theria, 2006. ISBN 972-

8897-17-0

 Fig. 10 Casa na Quinta do Joanamigo, iden  fi cada no IAPXX, da autoria do arquitecto Alfredo Matos 

Ferreira, AFONSO, João – IAPXX : inquérito à arquitectura do século XX em Portugal. [Cd-Rom–PC]. Lisboa: Theria, 

2006. ISBN 972-8897-17-0

Fig. 11 Pousada de Picote, aldeia do Barrocal do Douro, Miranda do Douro, Maio de 2008, arquivo 

pessoal

Fig. 12 Hospital de Bragança da autoria do arquitecto Vieira de Lima, Bragança, ÁLVARO, Manuel – 

45711178 [em linha]. © Panoramio, 2010 [consult. 29 Out. 2012]. Disponível em h  p://www.panoramio.com/

photo/45711178

Fig. 13 Quinta do Joanamingo da autoria do arquitecto Alfredo Matos Ferreira, Freixo de Espada à 

Cinta, Outubro de 2012, arquivo pessoal

 Fig. 14 Conjunto de construções com caracterís  cas  picamente populares, aldeia de Soutelo, 

Mogadouro, Março de 2008, arquivo pessoal

 Fig. 15 Casa transmontana, com dupla escadaria, aldeia de Lagoa, Macedo de Cavaleiros, Março de 

2008, arquivo pessoal

 Fig. 16 Adaptação das construções à topografi a, aldeia de Sendim da Ribeira, Alfandega da Fé, Março 

de 2008, arquivo pessoal

 Fig. 17 Casa transmontana, com detalhes constru  vos extremamente simples, aldeia de Soutelo, 

Mogadouro, Março de 2008, arquivo pessoal

Fig. 18 Materiais locais, granito, xisto e madeira, vila de Freixo de Espada à Cinta, Outubro de 2012, 

arquivo pessoal

Fig. 19 Materiais locais na arquitectura tradicional, aldeia de Vila de Ala, Mogadouro, Março de 2008, 

arquivo pessoal

Fig. 20 Eira comum, elemento estruturador dos apoios agrícolas e dos caminhos que distribuem 

nas diversas direcções dos terrenos de cul  vo, aldeia de Souto da Velha, Torre de Moncorvo, Outubro de 2012, 

arquivo pessoal

Fig. 21 Povoamento aglomerado e ajustado à morfologia do terreno, aldeia de S. Pedro, Mogadouro, 

Novembro de 2008, arquivo pessoal

 Fig. 22 Povoamento de encosta, junto ao Sabor, com boa exposição solar e rodeada de campos de 

cul  vo, aldeia de S. Antão, Alfandega da Fé, Outubro de 2012, arquivo pessoal



 Fig. 23 Povoamento concentrado junto da fonte de Santo André de Baixo, aldeia de Santo André, 

Mogadouro, Março de 2008, arquivo pessoal

 Fig. 24 Caminho defi nido por muro de suporte e muro de vedação, aldeia de Lagoa, Macedo de 

Cavaleiros, Março de 2008, arquivo pessoal

 Fig. 25  Muro de vedação em alvenaria seca, com travamento superior no vão, embora este seja de 

altura reduzida, aldeia de Souto da Velha, Torre de Moncorvo, Outubro de 2012, arquivo pessoal

 Fig. 26 Vedação de propriedade através de pedras dispostas na ver  cal, aldeia de Souto da Velha, 

Torre de Moncorvo, Outubro de 2012, arquivo pessoal

 Fig. 27 Largo de uma aldeia de média dimensão, cumprindo a função de estruturação do espaço 

público, albergando em simultâneo equipamentos de apoio e a fonte, aldeia de Lagoa, Macedo de Cavaleiros, 

Março de 2008, arquivo pessoal

 Fig. 28 Largo da fonte, aldeia de Parada, Alfandega da Fé, Março de 2008, arquivo pessoal

 Fig. 29 Árvores e sebes estruturando o espaço de cul  vo e modelando a paisagem natural, aldeia de 

Remondes, Mogadouro, Março de 2008, arquivo pessoal

 Fig. 30 Uniformização volumétrica como elemento de integração na paisagem, aldeia de Santo 

André, Mogadouro, Novembro de 2008, arquivo pessoal 

Fig. 31 Equilíbrio entre construção e sí  o, Penas Róias, Mogadouro, Março de 2008, arquivo pessoal

Fig. 32 Construção popular de forma e geometria simples, aldeia de Santo André, Mogadouro, Março 

de 2008, arquivo pessoal

 Fig. 33 A proporção e a escala presente na defi nição dos vãos, aldeia de Soutelo, Mogadouro, Março 

de 2008, arquivo pessoal

Fig. 34 Ruína onde é percep  vel a agregação de vários volumes, aldeia de Soutelo, Mogadouro, 

Março de 2008, arquivo pessoal

 Fig. 35 Casa à Beira-Mar, Raul Lino - 1933, LINO, Raul – Casas Portuguesas: Alguns apontamentos 

sobre o arquitectar de casas simples. Lisboa: Valen  m de Carvalho, 1933. [S/ISBN]

 Fig. 36 Casa Sobre o Mar, Fernando Távora - 1950, ESPOSITO, António; LEONI, Giovanni – Fernando 

Távora: Opera completa. Milano: Electa, 2005. ISBN 8837020457

Fig. 37 Bairro operário Bispo-Conde, o primeiro bairro operário de Portugal, Coimbra, 

BairroOperrioBispo-Conde1 [em linha]. © vBulle  n, 2012 [consult. 29 Out. 2012]. Disponível em h  p://www.

skyscrapercity.com/showthread.php?t=764154&page=5

Fig. 38 Biblioteca de Viipuri, Finlândia, projectada por Alvar AAlto entre 1927e 1935, SPENS, Michael 

– Viipuri Library, Alvar Aalto. New York: Academy edi  ons, 1994. ISBN 1854903667

 Fig. 39 Casa Falling Water, Pi  sburgh, Estados Unidos da América, projectada por Frank Lloyd 

Wright em 1936, architecture_frank_lloyd_wright_waterfalls_falling_water_3578x2236 [em linha]. © Wall321, 

2011 [consult. 29 Out. 2012]. Disponível em h  p://www.wall321.com/Nature/Waterfall/architecture_frank_

lloyd_wright_waterfalls_falling_water_3578x2236_wallpaper_4791/download_1920x1200

 Fig. 40 Armazéns Frigorífi cos do Peixe, Porto, projecto de Januário Godinho entre 1934 e  1939, 
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GODINHO, Januário – cet125_thumb[2] [em linha].© Google, 2010 [consult. 29 Out. 2012]. Disponível em h  p://

doportoenaoso.blogspot.pt/2010/11/os-planos-para-o-porto-dos-almadas-aos.html

 Fig. 41 Palácio das cidades, Lisboa, projecto de Keil do Amaral entre 1945 e 1949, obra não realizada, 

AMARAL, Keil do – 50152_thumb[2] [em linha]. © Google, 2010 [consult. 29 Out. 2012]. Disponível em h  p://

doportoenaoso.blogspot.pt/2010/08/o-porto-onde-nasci-e-cresci1.html

 Fig. 42 Vista exterior da Casa de Ofi r projectada por Fernando Távora em 1957, ilustrando o encontro 

formal da arquitectura do Movimento Moderno com a arquitectura tradicional e local, OFIR E1 [em linha]. 

FAUTL, 2012 [consult. 29 Out. 2012]. Disponível em h  p://home.fa.utl.pt/~al004865/exterior.htm

 Fig. 43 Pormenor da conjugação de materiais tradicionais com materiais modernos, Casa de Ofi r, 

TRIGUEIROS, Luiz – Casa de Férias em Ofi r: Fernando Távora, 1957-1958. Lisboa: Blau, 1992. ISBN 5601073003711

 Fig. 44 Planta que ilustra bem a orgânica moderna na organização dos espaços, Casa de Ofi r, 

TÁVORA, Fernando – destaques_21_1 [em linha]. © fundação ins  tuto arquitecto José Marques da Silva, 2012 

[consult. 29 Out. 2012]. Disponível em h  p://fi ms.up.pt/index.php?cat=19&subcat=43

 Fig. 45 Vista exterior da Casa das Marinhas projectada por Viana de Lima em 1954, ilustrando o 

original confronto entre o purismo do modernismo e a tradição, DSCN7906 [em linha]. © Google, 2012 [consult. 

29 Out. 2012]. Disponível em h  p://mypar  cularspace.blogspot.pt/2010/12/marinhas-house-1954-alfredo-

viana-de.html

 Fig. 46 Pormenor da conjugação de materiais tradicionais com materiais modernos, Casa das 

Marinhas, Marinhas [em linha]. © Google, 2011 [consult. 29 Out. 2012]. Disponível em h  p://umsoproetudomais.

blogspot.pt/2011/07/arquitecturas.html#links

 Fig. 47 Planta que refl ecte a fl uidez e complementaridade dos espaços através da grande liberdade 

programá  ca, Casa das Marinhas, SECCA, Amândio Fernandes – Viana de Lima: arquitecto 1913-1991. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 1996. [S/ISBN]

 Fig. 48 Hospital de Bragança projectado por Viana de Lima em 1963, onde são evidentes as infl uências 

europeias, ÁLVARO, Manuel – 45711178 [em linha]. © Panoramio, 2010 [consult. 29 Out. 2012]. Disponível em 

h  p://www.panoramio.com/photo/45711178

 Fig. 49 Pavilhão de ténis na Quinta da Conceição, Matosinhos, projectado por Fernando Távora 

entre 1956 e 1960, onde é evidente o regresso as formas da arquitectura popular, MARUM, Jorge – 

6785827564_3fe1aace50_z [em linha]. © Yahoo, 2012 [consult. 29 Out. 2012]. Disponível em h  p://www.fl ickr.

com/photos/jmarum/6785827564/

Capítulo 3

 Capa Materiais e sistemas constru  vos, aldeia de Souto da Velha, Torre de Moncorvo, Outubro de 

2012, arquivo pessoal 

 Fig. 01 Materiais e sistemas constru  vos populares, aldeia de Soutelo, Mogadouro, Março de 2008, 
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 Fig. 02 Casa transmontada, com dois pisos, escada exterior e alpendre, aldeia de Parada, Alfandega 

da Fé, Março de 2008, arquivo pessoal
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formação rochosa como elemento construído, aldeia de Souto da Velha, Torre de Moncorvo, Outubro de 2012, 

arquivo pessoal

 Fig. 04 Construção  pica de aspecto simples e pesado, com elementos estruturais reforçados, aldeia 

de Sendim da Ribeira, Alfandega da Fé, Março de 2008, arquivo pessoal

 Fig. 05 Parede construída com recurso à técnica da alvenaria seca, aldeia de Souto da Velha, Torre de 

Moncorvo, Outubro de 2012, arquivo pessoal

 Fig. 06 Casa transmontana, construída em alvenaria seca, aldeia de Souto da Velha, Torre de 

Moncorvo, Outubro de 2012, arquivo pessoal

 Fig. 07 Alvenaria seca, aldeia de Santo André, Mogadouro, Novembro de 2007, arquivo pessoal
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 Fig. 09 Alvenaria argamassada, aldeia de Santo André, Mogadouro, Março de 2008, arquivo pessoal

 Fig. 10 Casa construída em alvenaria com aparelho regular tosco, aldeia de Souto da Velha, Alfandega 

da Fé, Outubro de 2012, arquivo pessoal
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inclusão de cantarias, Freixo de Espada à Cinta, Outubro de 2012, arquivo pessoal
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 Fig. 13 Janela, vão de pequena dimensão reforçado com elementos de madeira, aldeia da Roca, 

Mogadouro, Março de 2008, arquivo pessoal

 Fig. 14 Janela, vão de pequena dimensão reforçado com elementos de granito, aldeia de Santo 

André, Mogadouro, Novembro de 2008, arquivo pessoal

Fig. 15 Janela, vão de dimensão muito reduzida, reforçado com elementos de madeira, aldeia de 

Soutelo, Mogadouro, Março de 2008, arquivo pessoal

 Fig. 16 Janela, vão de dimensão muito reduzida, reforçado com elementos de granito, aldeia de 

Soutelo, Mogadouro, Março de 2008, arquivo pessoal

 Fig. 17 Porta carral, vão de grande dimensão, reforçado com dupla trave, uma em xisto, com 
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de 2012, arquivo pessoal

 Fig. 18 Coberturas em telha canudo, de duas e quatro águas, aldeia de Santo André, Mogadouro, 

Março de 2008, arquivo pessoal

 Fig. 19 Cobertura em colmo, aldeia de Lamas de Olo, Vila Real, Agosto de 2011, arquivo pessoal

 Fig. 20 Cobertura em lousa, aldeia de Lamas de Olo, Vila Real, Agosto de 2011, arquivo pessoal
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 Fig. 21 Integração da telha de barro na paisagem, aldeia da Roca, Mogadouro, Março de 2008, 

arquivo pessoal

 Fig. 22 Estrutura de cobertura, composta por caibros e varas de madeira, aldeia de Soutelo, 

Mogadouro, Março de 2008, arquivo pessoal
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arquivo pessoal
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arquivo pessoal
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André, Mogadouro, Março de 2008, arquivo pessoal

 Fig. 29 Reboco de argamassa mista de terra e cal, sobre estrutura de madeira, aldeia de Santo André, 

Mogadouro, Novembro de 2008, arquivo pessoal

 Fig. 30 Reboco de argamassa simples de terra, aldeia de Santo André, Mogadouro, Novembro de 

2008, arquivo pessoal

 Fig. 31 Patologia mais comum nas paredes de tabique, descolar da argamassa, aldeia de Santo André, 

Mogadouro, Março de 2008, arquivo pessoal

 Fig. 32 Durabilidade da estrutura  de madeira nas parede exterior de tabique, vila de Freixo de 

Espada à Cinta, Outubro de 2012, arquivo pessoal

 Fig. 33 A escala dos elementos de madeira em função do sistema constru  vo adoptado, aldeia de 

Soutelo, Mogadouro, Março de 2008, arquivo pessoal

 Fig. 34 Diversifi cação de escalas nos vários elementos de madeira, aldeia de Souto da Velha, Torre de 

Moncorvo, Outubro de 2012, arquivo pessoal

 Fig. 35 Seccionamento comum de um toro de madeira em módulos de várias dimensões, image003 

[em linha]. JCPaiva, 2012 [consult. 29 Out. 2012]. Disponível em h  p://www.jcpaiva.net/fi les/ensino/

alunos/20022003/teses/020370017/madeiras/madeiras.htm

Fig. 36 Armação em madeira de uma cobertura, aldeia de Santo André, Mogadouro, Outubro de 2012, arquivo 

pessoal

 Fig. 37 Estrutura e reves  mento de madeira em pavimento de piso e escada, aldeia de Santo André, 

Mogadouro, Outubro de 2012, arquivo pessoal

 Fig. 38 Estrutura e reves  mento de madeira em paramento ver  cal exterior, aldeia de vila de Ala, 

Mogadouro, Março de 2008, arquivo pessoal



 Fig. 39 Varanda exterior construída em madeira e suportada por três cachorros em pedra, aldeia de 

Souto da Velha, Torre de Moncorvo, Outubro de 2012, arquivo pessoal

 Fig. 40 Porta em madeira com portada incluída, aldeia de Souto da Velha, Torre de Moncorvo, 

Outubro de 2012, arquivo pessoal

 Fig. 41 Porta em madeira de extrema simplicidade constru  va, aldeia de Soutelo, Mogadouro, Março 

de 2008, arquivo pessoal

 Fig. 42 Porta e janela em madeira, com esquadrias mais elaboradas, permi  ndo inclusivamente a 

aplicação de vidro, aldeia de Santo André, Mogadouro, Novembro de 2008, arquivo pessoal

 Fig. 43 Porta e janela sobreposta por razões estruturais, elaboradas com esquadrias extremamente 

simples de madeira, aldeia de Lagoa, Macedo de Cavaleiros, Março de 2008, arquivo pessoal

 Fig. 44 Porta em madeira que abdica da ombreira de fi xação e da verga superior, aldeia de Bemposta, 

Mogadouro, Novembro de 2007, arquivo pessoal 

 Fig. 45 Porta interior de caracterís  ca robusta, semelhante às portas exteriores, aldeia de Santo 

André, Mogadouro, Outubro de 2012, arquivo pessoal

 Fig. 46 Portada interior que incorpora uma janela de batente, aldeia de Santo André, Mogadouro, 

Outubro de 2012, arquivo pessoal

 Fig. 47 Janela envidraçada de duas folhas de batente e bandeira superior, com aro de aduela e 

travessa de bandeira, vila de Freixo de Espada à Cinta, Outubro de 2012, arquivo pessoal

 Fig. 48 Respiga simples, arquivo pessoal

 Fig. 49 Respiga dupla, arquivo pessoal

 Fig. 50 Respiga com talão, arquivo pessoal

 Fig. 51 Vista aérea da Siderurgia Nacional, símbolo do progresso técnico dos materiais e dos sistemas 

constru  vos, Siderurgia-Nacional.913 [em linha]. © Google, 2012 [consult. 29 Out. 2012]. Disponível em h  p://

restosdecoleccao.blogspot.pt/2012/03/siderurgia-nacional.html

Fig. 52 Publicidade incen  vando a u  lização de materiais modernos, década de 60 do século 

XX, Cimentos-Secil8 [em linha]. © Restos de Colecção, 2011 [consult. 29 Out. 2012]. Disponível em h  p://

restosdecoleccao.blogspot.pt/2011/02/fabricas-de-cimento-portuguesas.html

 Fig. 53 Asna metálica u  lizada na recuperação da igreja de Soutelo, aldeia de Soutelo, Mogadouro, 

Março de 2008, arquivo pessoal

 Fig. 54 Parede dupla de alvenaria de pedra de xisto e alvenaria de  jolo, aldeia de S. Pedro, 

Mogadouro, Março de 2008, arquivo pessoal

 Fig. 55 Parede dupla de alvenaria de pedra de granito e alvenaria de  jolo, aldeia de Lagoa, Macedo 

de Cavaleiros, Março de 2008, arquivo pessoal

 Fig. 56 Sistemas constru  vos actuais aplicados na recuperação da capela de Santo André por 

razões de segurança e porque são para reves  r posteriormente, conforme o original, aldeia de Santo André, 

Mogadouro, Outubro de 2012, arquivo pessoal

 Fig. 57 Cultura material do modernismo português, aldeia do Barrocal do Douro, Miranda do Douro, 
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Maio de 2008, arquivo pessoal

 Fig. 58 Volumetria moderna da Pousada de Picote, possível através do recurso aos materiais 

industriais, aldeia do Barrocal do Douro, Miranda do Douro, Maio de 2008, arquivo pessoal

 Fig. 59 Contextualização da Casa de Chá da Boa Nova, através dos materiais e das formas tradicionais, 

Matosinhos, SOUSA, Rui Morais de – Casa de Chá 6x12 008 [em linha]. © Google, 2012 [consult. 29 Out. 2012]. 

Disponível em h  p://ruimoraisdesousa.blogspot.pt/2009_03_15_archive.html

 Fig. 60 Reinterpretação dos materiais tradicionais através do desenho moderno, aldeia do Barrocal 

do Douro, Miranda do Douro, Maio de 2008, arquivo pessoal

 Fig. 61 Conjugação de materiais tradicionais com materiais actuais, aldeia do Barrocal do Douro, 

Miranda do Douro, Maio de 2008, arquivo pessoal

Capítulo 4

 Capa Analogias formais e materiais, Freixo de Espada à Cinta, Outubro de 2012, arquivo pessoal

 Fig. 01 Casa Laura Fonseca, arquitecto José Gigante, arquivo de José Gigante - Arquitecto Lda

 Fig. 02 Casa na Quinta do Joanamigo, arquitecto Alfredo Matos Ferreira, Ligares, Freixo de Espada à 

Cinta, Outubro de 2012, arquivo pessoal
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