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Resumo

Em tempos de uma arquitetura cada vez mais global, onde muitas vezes 

impera o valor de uma imagem universal em detrimento das referências e 

contextos locais, o presente trabalho procura estudar a influência que um 

material e respetiva técnica construtiva tiveram numa região. Na tentativa de 

evitar a acentuada perda de património, é urgente revelar a sua importância 

na arquitetura local.

O objeto desta dissertação é o bloco de adobe, tendo como referência a 

região da Bairrada, na zona centro de Portugal, onde a sua presença foi am-

pla e marcante. Para melhor compreender a singularidade arquitetónica da 

região, foi importante estudar e enquadrar a construção em adobe, na região, 

no país e no mundo.

 A experiência prática e empírica foi fundamental na aquisição de co-

nhecimento, recorrendo ao saber disciplinar e popular do fabrico de adobes. 

Foram executados vários ensaios, com a intenção de aferir a resistência me-

cânica de várias composições. Este exercício revelou-se essencial no entendi-

mento das dificuldades técnicas e no apuramento de resultados. Os testes de 

resistência foram realizados no laboratório de Engenharia Civil da Universi-

dade de Aveiro, que tem vasta experiência na área do adobe.

Por fim, abordando o futuro do adobe, importa entender as vantagens e 

desvantagens decorrentes do seu uso, analisando as suas patologias e a supera-

ção das mesmas em exemplos contemporâneos. Verificadas as competências 

da sua técnica, é fundamental promover e recuperar o adobe, para que no 

futuro a sua cultura potencie novas aplicações em proveito da Arquitetura.
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Abstract

In a time of an increasingly global architecture, where the value of a 

universal image often prevails over local references and contexts, the present 

work explores the influence that a material and its constructive technique 

had on a region. In an attempt to avoid the marked loss of heritage, it is ur-

gent to reveal the importance of the adobe block in local architecture.

The object of this dissertation is the adobe block, having as reference the 

region of Bairrada, in the central zone of Portugal, where its presence was 

ample and remarkable. To understand better the architectural singularity of 

the region, it was important to study and frame construction in adobe, in the 

region, in the country and in the world.

The practical and empirical experience was fundamental in the acqui-

sition of knowledge, resorting to the disciplinary and popular knowledge of 

the adobe’s manufacture. Several tests were carried out, to assess the mechani-

cal resistance of several compositions of adobe blocks. This exercise proved 

essential in the understanding of the technical difficulties and the clearance 

of the results. The resistance tests were carried out in the Civil Engineering 

laboratory of the University of Aveiro, which has extensive experience in the 

area of adobe block.

Finally, addressing the future of the adobe block, it is important to un-

derstand the advantages and disadvantages of its use, analyze its pathologies 

and overcome them in contemporary design. Having verified the skills of 

its technique, it is fundamental to promote and recover the adobe block, so 

that in the future, its culture importance will be secured by its use in new 

architectural applications.
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Introdução
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Enquadrada no âmbito da preservação de património, a presente disser-

tação aborda a construção em adobe na região da Bairrada, incidindo na im-

portância que esta teve no passado e poderá ter no futuro. A acelerada perda 

de património na região, tem como consequência o empobrecimento da sua 

cultural arquitetónica e a degradação da paisagem construída, é, portanto, 

urgente clarificar o valor que o adobe e a sua técnica têm para a região. Cien-

te que o problema não é exclusivo de uma só região, ou deste material em 

particular, este trabalho foca o seu objeto de estudo no adobe da Bairrada, 

esta escolha, assenta sobretudo em valores de proximidade e familiaridade, 

que com o passar do tempo converteu inquietude e curiosidade em preocu-

pação e interesse pelo assunto.

A atenção com o contexto, do ponto de vista da materialidade, é tam-

bém uma das razões que motiva este tema, pois se de forma genérica e sem 

incorrer em grave imprecisão, se pode afirmar que um arquiteto contextua-

lista pode recorrer ao granito no Minho, ao xisto em Trás-os-Montes e à 

taipa no Alentejo, na Beira Litoral e na Bairrada em particular a resposta 

não é tão óbvia. Esta dificuldade, aliada à enorme variedade de materiais 

disponíveis na contemporaneidade, deram origem a uma paisagem arquite-

tónica bastante eclética e descontínua. Contudo, nem sempre foi assim, até 

à década de 70 do séc. XX houve uma identidade mais coerente e continua 

na região, alicerçada no adobe e correspondente técnica construtiva, que do-

minou completamente o panorama regional. O contributo paisagístico do 

adobe, é particularmente evidente na Bairrada, onde a sua estereotomia crua 

(sem revestimento) marcou e continua a marcar quem a visita, presente nos 

velhos casarios, nas adegas, anexos agrícolas e principalmente nos muros que 

delimitam as propriedades. 

Tema e motivações
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Atualmente, a maior parte da bibliografia e dos trabalhos académicos 

relacionados com o adobe e a sua construção, referem-se genericamente à re-

gião de Aveiro, no entanto, quando aprofundam o estudo, o foco vai maiori-

tariamente para a cidade e periferia próxima, menosprezando o seu valor nas 

regiões envolventes, onde a presença e a importância do adobe são eviden-

tes. Esta realidade dá especial motivação ao presente trabalho, que procurará 

compensar este desequilíbrio com o estudo do adobe na região da Bairrada.

“Soil is the most popular building material in the world, but with the grow-

th of economic and technology, concrete and steel has been used more recently 

and produce idea of architecture as an economical way and regionality has been 

disappearing.” *

                                                        

*  Yasuhiro Yamashita (Atelier Tekuto); em < http://www.archdaily.com/241809/earth-bricks-atelier-tekuto>
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Esta dissertação, pretende esclarecer as razões que levaram ao abandono 

do adobe, procurando com isso forma de reabilitar o seu uso no presente 

e futuro, para tal, é importante demonstrar primeiro que tudo o valor que 

o adobe teve e pode voltar a ter na definição de uma identidade regional, 

reconhecendo a Bairrada nas suas circunstâncias físicas e culturais. Importa 

também investigar as técnicas tradicionais de construção em adobe, funda-

mentando a sua contextualização na região, no país e no mundo. 

A experiência prática e empírica tem também propósito neste trabalho, 

identificando dificuldades decorrentes do exercício em contexto real. Explo-

rar a recuperação do adobe e da sua técnica construtiva, não só do ponto de 

vista da reabilitação do património construído mas também e principalmen-

te na arquitetura contemporânea. Recorrendo a novas interpretações e apli-

cações de exemplos construídos, para demonstrar a sua viabilidade. Outro 

dos objetivos desta dissertação, passa por desmistificar e contrapor a associa-

ção muitas vezes feita, entre arquitetura de terra e construção pobre, de países 

subdesenvolvidos. Por último, o valor ecológico da construção em adobe 

não deve ser ignorado, é alias umas principais mais-valias no paradigma da 

construção atual, importada cada vez mais com sustentabilidade e impacto 

ambiental, desta forma, as vantagens e desvantagens do adobe devem ser 

clarificadas, em benefício destes valores.

Objetivos e metodologia
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O trabalho está estruturado em três capítulos, o primeiro é relativo à 

região, a Bairrada enquanto identidade e singularidade, enquadrando a sua 

arquitetura vernacular na técnica de construção em adobe. O segundo capí-

tulo trata de experiencias práticas e empíricas, com demonstrações técnicas e 

know-how popular, terminando em ensaios laboratoriais de resistência mecâ-

nica, com análise dos resultados. Por fim, o terceiro capítulo aborda as pers-

pectivas futuras do adobe, mencionando as principais patologias associadas, 

recorrendo a exemplos contemporâneos de construção em adobe e respetivas 

vantagens e desvantagens da sua aplicação.
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A Bairrada,
identidade regional

1Capítulo
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A designação de região vulgarmente atribuída à Bairrada, não está de 

acordo com a classificação usual dos tratadistas que a consideram uma sub-

-região da Beira Litoral1. No entanto, a noção de escala na definição de uma 

região não é exata, podemos considerar a existência de uma região dentro de 

outra região desde que esta possua características unificadoras que a façam 

reconhecer como tal.

“Cada região é um ser único, a resultante de combinações complexas que 

não se repetem integralmente noutro lugar.” 2

A Bairrada enquanto região não tem uma delimitação precisa, varia com 

os critérios adotados na sua caracterização. Essa indefinição espacial prende-

-se sobretudo com o facto de não ser uma entidade administrativa e como 

tal nunca houve necessidade de fixar um limite territorial, contudo, apesar 

de não ser pacífico apontar o seu contorno num mapa, ninguém questiona a 

existência de um núcleo caracterizável e vulgarmente conhecido por “Bairra-

da”. Na origem da flutuação e indefinição dos seus limites, encontram-se so-

bretudo os critérios vinícolas, principais interessados na sua delimitação en-

quanto região demarcada de vinhos [Fig.1], como atividade económica que 

é, a discussão e o conflito de interesses, alimentaram durante anos a incerteza 

da sua definição territorial, sofrendo várias alterações ao longo dos tempos, 

estabilizando em 1979 com o decretar da “Região Demarcada da Bairrada” .3

Breve enquadramento

1 Outras sub-regiões da Beira Litoral são o Baixo Mondego, a Bairrada, a Gafanha, a Ria e a Ribeira, 

GASPAR, Jorge; As Feiras do Gado na Beira Litoral; Lisboa; Livros Horizonte; 1970; pág. 27

2 RIBEIRO, Orlando; Introdução ao Estudo da Geografia Regional; Lisboa; Edições João Sá da Costa; 
1987; pág. 7

3 Portaria n.º 709-A/79, de 28 de Dezembro de 1979

1.1
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Figura 1 - Vinhas da Bairrada em Paredes do Bairro e S. Lourenço do Bairro (Anadia).
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A primeira referência ao topónimo “Bairrada” surge no séc. XV, num 

registo de propriedades doadas na fundação do Mosteiro de Jesus de Avei-

ro (1458-1461) “ (…) do luguar d Ouqua e casais da Bairrada, que foi obra 

de muita importancia.” 4, no entanto, há registos do séc. XI referindo-se 

à região com a expressão “illos Barrios” 5. A origem do topónimo Bairra-

da é fortemente debatida, as principais teorias divergem entre geógrafos 

e filólogos, por um lado os que defendem que o topónimo deriva de barro 

(argila), que caracteriza grande parte das formações geológicas da região, um 

dos seus defensores é Jorge Gaspar 6 quando diz “Bairrada, como o seu próprio 

nome sugere, é terra de barros, onde a vinha e o cereal encontram condições pro-

pícias ao alto rendimento.” 7.  

Do lado dos filólogos a origem está na palavra “bairro” do latim barrium 

ou varrium, que significa “Subúrbio, distrito rural de uma cidade ou povoação 

importante.” 8 , ou segundo Pinho Leal 9 “ Na minha opinião – Bairrada, Bair-

ral, Bairro e Bairros, procedem da palavra árabe Barria, que significa campina 

ou coisa campestre, aldeã, deserta.” 10. A discussão parece ganhar mais força 

para os filólogos quando se analisa as primeiras referências escritas à região, 

“illos Barrios” refere-se aos bairros na periferia de Coimbra, no sentido de 

pequenos aglomerados urbanos a Norte de Coimbra, o sufixo “ada” para for-

mar “Bairrada” dá a ideia de pluralidade, ou seja, de um conjunto de bairros, 

ou um bairro de grande extensão. Existem alguns argumentos que funda-

mentam esta análise, o mais forte talvez seja o facto de várias povoações da 

região possuírem o determinativo “do Bairro” desde o séc.XIII pelo menos, 

exemplo disso são: Oliveira do Bairro; São Lourenço do Bairro; Ventosa do 

Bairro; Torres do Bairro; Óis do Bairro. Tudo indica que a região era chama-

da no singular, ou por Bairro ou na forma mais antiga Barrio, que até ao séc. 

XV se transformou no topónimo Bairrada que persistiu até aos dias de hoje.

Origem do nome,
primeiras referências

1.1.1
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4 SANTOS, Domingos; O Mosteiro de Jesus de Aveiro (obra em 2 volumes integrada em –    Estudos de 
História Ultramarina e Continental; Lisboa; 1967; pág. 481, 484, 502 e 134

 5 RODRIGUES, José; «A Bairrada» nº28 , artigo no Jornal de Notícias; Porto; 19 de Outubro de 1946;  
pág. 7

 6 Jorge Manuel Barbosa Gaspar(Lisboa, 1942)– Geografo e Professor Catedrático 

 7 GASPAR, Jorge; As Feiras do Gado na Beira Litoral; Lisboa; Livros Horizonte; 1970; pág. 18

 8 VIANA, A. R. Gonçalves ;Apostilas aos Dicionários Portugueses, Lisboa, 1º vol; pág. 120

 9 Augusto Soares de Azevedo Barbosa de Pinho Leal (Lisboa,1816 - Porto, 1884) Militar e Historiador.

 10 LEAL, Pinho; Portugal Antigo e Moderno; Lisboa;1873; 1ºvol; pág. 307-308
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De uma forma genérica, a Bairrada situa-se entre as cidades de Aveiro 

e Coimbra e entre as serras do Buçaco, Caramulo e a orla costeira atlântica, 

de que faz parte a Gândara e a Gafanha [Fig.2], porém, para um estudo mais 

concreto da região torna-se pertinente uma análise da transformação e evo-

lução dos seus limites ao longo dos tempos, para melhor situar o território 

em estudo.

Em 1866, António Augusto de Aguiar 11 fez um esboço de delimitação 

geográfica da região, o primeiro mapa da Bairrada conhecido até à data, ape-

lidado pelo autor de “Paiz vinhateiro da Bairrada” [Fig.3], nesta demarcação 

são também observáveis duas delimitações que o autor considerou dentro do 

contorno geral, relativas aos melhores locais para a produção de vinho tinto 

e de vinho branco, correspondendo os tintos com grande parte do que hoje 

é o concelho da Mealhada e os brancos com o concelho de Anadia, este es-

boço de delimitação coincide com a descrição feita por Pinho Leal em 1873 

“(...) terreno nas cercanias do rio Sértema, comarca e conc. de Anadia, famoso 

pelo seu vinho. fica entre os rios Mondego, Águeda e Vouga, e nas duas margens 

do Sértema.” .12

Localização e evolução
dos seus limites

1.1.2

11 António Augusto de Aguiar (Lisboa,1838 – Lisboa, 1887) – Politico e Professor.

12 LEAL, Pinho; Portugal Antigo e Moderno; Lisboa;1873; 1ºvol; pág. 307
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Figura 2- Sub-regiões da Beira Litoral 
por Jorge Gaspar.

Figura 3 - Proposta de demarcação de António 
Augusto de Aguiar para o “Paiz Vinhateiro da 
Bairrada” 1866.
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Posteriormente, Aristides de Amorim Girão define assim os limites da 

Bairrada “ (…) ao sul, a linha de altitudes de que fazem parte as colinas de 

Murtede e Cantanhede; ao norte, as proximidades da Pateira de Fermentelos, 

abrangendo assim, parte do concelho de Águeda, a quase totalidade dos con-

celhos de Oliveira do Bairro, Anadia e Mealhada e ainda uma pequena área 

do concelho de Cantanhede (freguesias de Bolho, Sepins, Murtede e Ouren-

tã).” 13. Todas as tentativas de delimitar a região demonstram uma enor-

me inconstância relativamente às suas fronteiras e bastante estabilidade 

em relação ao seu núcleo, o que é normal, uma vez que os territórios mais 

periféricos da região são como em qualquer região zonas de transição, o li-

mite não é preciso, não existe uma linha rigorosa que delimite a Bairrada. 

Com a entrada em vigor em 1979 da Portaria que criar a Região De-

marcada da Bairrada 14, a questão dos limites ficou relativamente pacificada, 

pelo menos em relação à vertente vitivinícola, que é a única visada nessa 

demarcação, assegurando assim a qualidade dos vinhos produzidos na re-

gião. O mapa [Fig.4] corresponde ao limite doravante convencionado como 

delimitação da Bairrada como região. 15 

13 RODRIGUES, José; «A Bairrada» nº27 , artigo no Jornal de Notícias; Porto; 12 de Outubro de 1946;  
pág. 7

14 Denominação usada até 1986, após a entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia (CEE) 
as regiões demarcadas passaram a - Denominação de Origem Controlada (DOC).

15 Os limites afixados pela Portaria abrange todas as freguesias dos concelhos de Anadia, Mealhada e 
Oliveira do Bairro; No concelho de Águeda, as freguesias de Aguada de Baixo, Aguada de Cima, Águeda, 
Barrô, Belazaima, Espinhel, Fermentelos, Óis da Ribeira, Recardães e Valongo do Vouga; No concelho de 
Aveiro, a freguesia de Nariz; No concelho de Cantanhede, as freguesias de Ançã, Bolho, Cadima, Canta-
nhede, Cordinhã, Covões, Febres, Murtede, Ourentã, Outil, Pocariça, Portunhos e Sepins; No concelho 
de Coimbra, as freguesias de Souselas, Trouxemil e Vil de Matos; No concelho de Vagos, as freguesias de 
Covão do Lobo e Sosa.
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Figura 4- Carta da Região Demarcada da Bairrada, publicada em Diário da Républica 
(Nº33  8-2-91, pág. 615).
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O território correspondente à Bairrada pertence à Orla Mesocenozóica 

Ocidental ou Lusitana, também denominada de Orla Sedimentar Ocidental, 

que se estende pela costa portuguesa entre Espinho e o rio Tejo, é constituída 

por formações sedimentares detríticas e rochas carbonatadas, de idade cada 

vez mais recente à medida que se afastam do Maciço Hespérico e se aproxi-

mam do mar, sugerindo uma antiga zona marítima pouco a pouco ocupada 

e agora emersa. 

Da Orla Sedimentar Ocidental fazem parte as formações geológicas 

mais recentes, tão recentes que no séc. X d.C. a linha costeira banhava di-

rectamente Ovar, Aveiro, Vagos e Mira, e os rios Vouga, Águeda, Cértima e 

Marnel desaguavam directamente no mar [Fig.5], ou seja, a faixa de aproxi-

madamente 8km que na actualidade afasta estas cidades da linha de costa, foi 

conquistada ao mar ao longo dos últimos mil anos. Este indício demonstra 

que a região já esteve mais próxima da linha de costa, fazendo mesmo fron-

teira com o mar no seu limite Norte, junto à Pateira de Fermentelos onde 

desagua actualmente o rio Cértima.

A Este, a região faz fronteira com as serras do Caramulo e Buçaco que 

pertencem ao Maciço Hespérico ou Ibérico, também conhecido como maci-

ço antigo, esta formação geológica que ocupa aproximadamente 70% do ter-

ritório continental português, é composta essencialmente por rochas erupti-

vas e metamórficas como granitos, xistos e quartzitos. É na união entre estas 

duas unidades geomorfológicas, o Maciço Hespérico e a Orla Mesocenozóica 

Ocidental, que se encontram os principais acidentes geológicos da região 

[Fig.6], sobretudo as formações de grés do Triásico que sustentam a indústria 

cerâmica da região, uma das mais importantes do País.

Geografia física1.1.3
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Figura 5 – Evolução da Ria de Aveiro da proto-historia ao séc.XX 
Amorim Girão, “Geografia de Portugal”, 1941, pág. 104.

Figura 6 – Contorno da Bairrada (azul) sobreposto na Carta Geológica de 
Portugal.
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Em termos hidrográficos a fronteira entre as bacias do rio Vouga e Mon-

dego é de grande importância para a delimitação da Bairrada, a maior parte 

do seu território pertence à bacia do rio Vouga. Águeda, Oliveira do Bairro, 

Anadia e Mealhada, são consequentemente concelhos do distrito de Aveiro 

enquanto o restante território a sul, Coimbra e Cantanhede, pertence ao dis-

trito de Coimbra. Os vales, escavados pela bacia hidrográfica do rio Cértima 

formam o relevo da Bairrada, a orografia é suave, formando um planalto de 

baixa altitude ligeiramente inclinado para o Atlântico, a altitude média é 

aproximadamente 75m. 

É na serra do Buçaco que nasce o maior rio da região, o Cértima, a 

sua bacia hidrográfica com 535km2 estende-se por quase toda a Bairrada, 

coincidindo em grande parte com os limites da região demarcada, forta-

lecendo a ideia de simbiose entre o rio e o território, defendida pelos pri-

meiros geógrafos que descreveram a região, nomeadamente, Pinho Leal. O 

Cértima nasce aproximadamente a 393m de altitude com a designação de 

ribeira de Santa Cristina, na vertente oeste da serra do Buçaco, é essencial-

mente um rio de planície e tem uma extensão aproximada de 43km no sen-

tido Sul-Norte, desagua na margem esquerda do rio Águeda, logo após a 

Pateira de Fermentelos e tem como principais afluentes (de montante para 

jusante) a ribeira de Santa Cristina, ribeira da Lendiosa, rio da Ponte, rio 

Luso, rio da Serra, rio da Serra da Cábria, ribeira do Cadaval, rio Levira, 

e ribeira do Pano. Por conseguinte, a rede hidrográfica do rio Cérti-

ma é uma sub-bacia do rio Águeda que por sua vez pertence à bacia 

do rio Vouga [Fig.8].
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Figura 7 - Contorno da Bairrada sobreposto no Google Earth.

Figura 8 - Contorno da Bairrada (Verde), bacia hidrográfica do rio Cértima (Vermelho)  
sobre mapa hipsométrico da bacia hidrográfica do rio Vouga.
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Segundo a definição, a arquitectura vernacular é aquela que é construí-

da pelo povo, diferente da arquitectura popular construída para o povo 16, 

a maioria da arquitectura vernacular que ainda subsiste na Bairrada, salvo 

raras exceções, é posterior ao séc. XIX, a escassez de pedra em quantidade 

e qualidade (que permitiriam em potência, maior longevidade das constru-

ções) poderá explicar em parte a falta de sítios arqueológicos e estudos mais 

aprofundado da sua arquitectura ao longo da Historia.

É a partir do séc. XIX que se identifica uma cultura arquitetónica mais 

homogénea, tanto em materiais e respectivos métodos construtivos como em 

valores culturais (fortemente ligados à actividade agrícola), que perdura até 

à década de 70 do séc. XX. A partir dai, com a diversificação das activida-

des económicas, assiste-se a uma dispersão e descaracterização deste tipo de 

construção, associada em grande parte à proliferação de novos materiais de 

construção e à introdução de modelos arquitetónico trazidos pela comunida-

de emigrante, fragmentando a identidade arquitectónica existente.

“Um dos motivos que levam à destruição sistemática da arquitectura verná-

cula de adobe em Portugal é a ideia errada, de que se trata de uma arquitectura 

pobre e para pobres. Esse motivo é ainda agravado por razões culturais que se 

prendem com a intensa renovação arquitectónica de algumas regiões como a Bei-

ra Litoral, devido sobretudo ao retorno dos emigrantes que investem em primeiro 

lugar na construção de uma habitação, símbolo do sucesso enquanto trabalhado-

res no estrangeiro.” 17

Arquitectura vernacular bairradina do séc. 
XIX à década de 70 do séc. XX

1.2
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Os estudos sobre uma eventual “casa tipo bairradina” são escassos, no 

entanto, foram alvo de uma análise mais aprofundada do ponto de vista 

arquitetónico por Nuno Rosmaninho 18,  na tentativa de colmatar a bre-

ve alusão à casa bairradina na obra “Arquitectura Tradicional Portugue-

sa” 19 . Esta obra analisou com maior profundidade a casa tipo da região 

gandaresa (vizinha da Bairrada), identificando e distinguindo vários ti-

pos de casa (justificando a variedade formal e estrutural com a influen-

cia dos povos vizinhos). Uma vez que o povoamento da região Gandare-

sa é mais recente e foi feito com os excedentes populacionais das regiões 

vizinhas, sendo a Bairrada a sub-região da Beira Litoral com a maior 

fronteira com a Gândara e com povoamento anterior à mesma, fará al-

gum sentindo que a casa gandaresa derive em grande parte da bairradina. 

16 OLIVIER, Paul; Dwellings, the vernacular house world wide; London; Phaidon; 2003; pág. 94-95

17 FERNANDES, Maria – Arquitectura vernácula de adobe em Portugal estratégias para a sua conservação 
futura, in Terra em Seminários 2010; Lisboa; Argumentum; pág.117

18 Rui Miguel Rosmaninho Gonçalves; arquitecto anadiense,  formado pelo DARQ da FCT da U. Coim-
bra em 1996 
 
19 OLIVEIRA, Ernesto Veiga, GALHANO, Fernando; Arquitectura Tradicional Portuguesa; Lisboa; Dom 
Quixote; 1992
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Figura 9 - Mapa das 3 zonas, Nuno Rosmaninho.

Na procura de uma casa tipo bairradina, Nuno Rosmaninho identificou 

três zonas distintas no território estudado, correspondendo em grosso modo 

a uma transição entre a zona costeira e as serras [Fig.9], verifica por outro 

lado que no sentido Norte-Sul, as variações tipológicas não são significativas. 

A divisão em três zonas permitiu identificar duas zonas de transição e uma 

central, as diferenças entre as zonas são influenciadas sobretudo pelas condi-

cionantes naturais como o relevo e a geologia, afetando a agricultura que teve 

um papel preponderante na organização das tipologias.
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A Oeste, correspondendo ao limite com a região da Gândara, mais pró-

xima da costa onde os terrenos são planos e predominantemente arenosos, 

o tipo de casa mais abundante é térrea [Fig.10] e é construída em adobes 

de cal. A escolha deste tipo de adobe pode estar relacionada com o tipo de 

solo da região, mais arenoso e pobre em argila, que obriga a fortalecer e a 

estabilizar o adobe com mais cal. A tipologia dominante organiza as várias 

dependências agrícolas em torno de um pátio e o volume habitacional possui 

maioritariamente um telhado de duas águas, estas são também as principais 

características da casa tipo gandaresa, segundo Ernesto Veiga de Oliveira e 

Fernando Galhano.

Zona 1

Figura 10 - Casas tipo da zona 1. 
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A zona central(o núcleo da Bairrada), com orografia suave e solos mais 

diversificados, permite maior variedade de culturas agrícolas, em particular a 

cultura da vinha, dominante nesta zona e residual na zona 1. Este factor teve 

um contributo decisivo nas diferenças tipológicas, acrescentando a adega 

(onde se fabrica e armazena o vinho) como principal dependência agrícola. 

Inserida na tipologia habitacional, ocupa obrigatoriamente o rés do chão to-

tal ou parcialmente, remetendo a habitação para o primeiro piso  em terrenos 

mais confinados. Nesta zona central da Bairrada as tipologias térreas estão 

mais associadas  à periferia, em construções isoladas, enquanto as de 1ºandar 

se associam a núcleos urbanos mais consolidados[Fig.11]. 

O desenvolvimento da actividade económica relacionada com a cultura 

da vinha e do vinho, permitiu em alguns casos a independência da adega 

em relação ao complexo habitacional tipo, podendo ser construída isolada 

e com autonomia. Como material e sistema construtivo, o adobe de cal é 

também dominante nesta zona, a sua tonalidade amarelo-ocre é diferente da 

tonalidade da zona 1, mais embranquecida, uma vez que a escassez de argila 

no agregado é compensada com a adição de mais cal[Fig.12].

Zona 2 - Centro
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Figura 12 - Tonalidades de adobe, Bairrada (esquerda), Gândara (direita).

Figura 11 - Casas tipo da zona 2.
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No limite com as serras do Buçaco e Caramulo, a zona Este tem declives 

acentuados, fronteira geológica entre a orla sedimentar e o maciço antigo, a 

pedra é abundante e a sua qualidade é superior às outras zonas, consequen-

temente, é o material escolhido para a maioria das construções.  A actividade 

económica dominante deixa de ser a vinha e passa a ser a pastorícia, que 

aliada ao declive dos terrenos altera por completo a tipologia dominante. 

A casa desta zona, na sua maioria, utiliza o rés-do-chão para se adaptar ao 

declive da encosta, a adega da zona 2 passa a ser instalações para animais e ar-

recadação, enquanto a habitação ocupa o primeiro andar. A tipologia de casa 

pátio presente na zona 1 e zona 2 com a sua organização predominantemente 

horizontal, dá origem a uma casa de encosta organizada na vertical [Fig.13].

O resultado desta análise, ainda que falhe no apuramento de uma 

casa tipo bairradina, homogénea, com regras próprias, falha à semelhan-

ça do “Inquérito à arquitectura popular em Portugal” na procura de uma 

“casa portuguesa”. No entanto, concluindo que a zona 1 e 3 são de transi-

ção, o apuramento conseguido na zona 2, aproxima-se do que poderia ter 

sido a casa bairradina. Esta conclusão é reforçada por um elemento cha-

ve que distingue a região das vizinhas, presente até na sua origem como 

região demarcada, a cultura da vinha e do vinho, que não sendo exclu-

siva desta região, é na Bairrada que tem a maior influencia, de entre to-

das as sub-regiões da Beira Litoral. Este facto é relevante quando se ana-

lisa a organização espacial da casa tipo bairradina e a influência da adega 

na mesma.

Zona 3 - Este
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Figura 13 - Casa tipo da zona 3, frente (em cima) e tardoz (em baixo).
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É facilmente constatável para quem percorre a região que a construção 

em adobe dominou a região da Bairrada, pelo menos, até meio do séc.XX., 

como tal, a sua importância como factor identitário da região (na sua cultura 

e paisagem arquitetónica) é enorme, torna-se portanto pertinente o estudo 

do adobe, da sua origem no mundo ao seu uso na região.

“A designação “adobe” foi adotada, internacionalmente, a partir da confe-

rência internacional “Adobe 90”. O nome, esse, teve origem na escrita demótica 

egípcia sekhshat do termo tyb ou tob que significava tijolo (…) Só mais tarde, 

durante o período islâmico e na Península Ibérica, o termo árabe terá evoluído 

para adobe e toub nos países francófonos.” 20 

Tudo indica que as primeiras construções em adobes surgiram no 

Médio Oriente juntamente com as primeiras civilizações, com o desen-

volvimento da agricultura e a edificação das primeiras cidades. Não sen-

do consensual, os primeiros vestígios de construção em adobe foram da-

tados com 9000 anos, em habitações descobertas no Turquemenistão 21. 

Das mais antigas construções em adobe conhecidas, destacam-se algumas 

das primeiras cidades do Médio Oriente, como Jericó na Palestina (6800 

A.C.), Tell Hassuna e Uruk [Fig.14] no Iraque, com adobes de 5500 A.C.  

e 3500 A.C., respectivamente. 22 No Antigo Egipto, parte do templo Ram-

ses II em Gourna, também chamado de Ramesseum, foi construído em 

adobe [Fig.15] à 3200 anos, os seus arcos e abobadas núbias ainda se en-

contram de pé.  Estes exemplos encontram-se entre os mais antigos, con-

tudo, posteriormente, a construção em adobe marcou presença em todos 

os continentes.

O adobe na região e no mundo, 
breve enquadramento

1.3
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 20 FERNANDES, Maria, TAVARES, Alice ; O Adobe; Lisboa; Argumentum; 2016;  pág.10

 21 TORGAL, Fernando Pacheco, EIRES, Rute M. G., JALALI, Said; A Construção em Terra; Guimarães; 
TecMinho; 2009; pág.10

 22 CORREIA, Mariana; A Synopsis Review of Earthen Archaeological Heritage, Terra em Seminários; 
Lisboa; Argumentum; 2010; pág.29-30

Figura 14 - Zigurate de Uruk (Iraque).

Figura 15 - Ramesseum em Gourna (Egipto).
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As primeiras construções em adobes conhecidas em Portugal até à data, 

foram construídas em 2500 A.C., em Torrão, concelho de Alcácer do Sal, no 

sitio de Monte da Tumba. 23

“A utilização de adobes encontra-se testemunhada, no nosso território, pelo 

menos a partir do Calcolítico, nas casas de planta circular ou ovalada dos povoa-

dos de Zambujal (Torres Vedras) e Monte da Tumba (Torrão), onde foram apli-

cados em paredes e coberturas abobadadas. Uma das casas, com planta de forma 

subcircular e medindo 4.6m de diâmetro externo, apresentava a base das paredes 

edificada com aparelho de pedra, ligada com barro, enquanto a parte superior 

daquelas e a cobertura, em abóbada, foram construídas com adobes(…)” 24

Mais próximo da região da Bairrada, no Baixo Mondego, estudos ar-

queológicos indicam as primeiras construções de adobes, no sítio de Santa 

Olaia (Figueira da Foz), esses vestígios datam da Idade do Ferro entre 700 e 

200 A.C. “Compõem-se os núcleos habitados de pequenas construções de planta 

rectangular, com embasamento em pedra, sobre os quais se erguiam paredes de 

taipa ou de tijolos de adobe.” 25, à semelhança do Monte da Tumba (Torrão) 

também aqui há um primeiro embasamento em pedra antes das paredes ou 

abóbadas em adobes. A presença do adobe em Portugal, coincide em gran-

de parte com a Orla Sedimentar Ocidental, concentrando-se sobretudo nas 

bacias hidrográficas do Vouga e do Mondego, seguidas das bacias do Tejo e 

do Sado. No interior transmontano e no interior alentejano, bem como no 

Algarve, o adobe não é maioritário entre as técnicas de construção em terra, e 

é muitas vezes utilizado em conjugação com outras técnicas ou na construção 

de paredes interiores [Fig.16]. 

Em Portugal1.3.1
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23 CORREIA, Mariana; Taipa no Alentejo – Rammed Earth in Alentejo; Lisboa;  Argumentum; 2007; 
pág.32

24 GOMES, Mário Varela; Arqueologia da arquitectura de terra em Portugal in Arquitectura de terra em 
Portugal; Lisboa; Argumentum; 2005; pág.128.

25 MATTOSO, José; História de Portugal - Primeiro Volume, Antes de Portugal; Lisboa; Estampa; 1997; 
pág. 143

Figura 16 - Mapa da distribuição do adobe em Portugal.
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“Em Portugal, a cultura construtiva do adobe foi mais marcante na região 

entre as bacias dos rios Vouga e Mondego, na região da Beira Litoral.” 26

A esta proposta de localização geográfica, corresponde com maior rigor 

a sub-região da Bairrada do que a Beira Litoral, que abrange um território de 

Espinho a Ourém. Esta imprecisão não é grave, no sentido em que, existiu a 

cultura construtiva do adobe por toda a Beira Litoral, no entanto, onde ela 

realmente foi mais marcante, foi entre as bacias do Vouga e do Mondego, a 

esse território corresponde uma região, que não tendo valor administrativo, 

tem valor cultural e identitário, a Bairrada.

Grande parte dos estudos feitos na região sobre a construção em ado-

be, tendem a focar-se nas proximidades da cidade de Aveiro e ignoram ou 

abordam muito levemente toda esta região, onde o adobe foi tão impor-

tante e ainda marca a paisagem nos dias de hoje. Podem-se especular algu-

mas razões para essa discrepância, talvez a existência de um património com 

maior valor arquitectónico na cidade, algum até ligado ao movimento de 

Arte Nova [Fig.17], seja mais apetecível do que a arquitectura vernacular da 

região [Fig.18], ou talvez seja a proximidade à universidade, que concentra 

conhecimento e tem interesse em estudar primeiro que tudo a cidade onde 

se insere, apostando na reabilitação do seu património. 

Na Beira Litoral1.3.2

 26 FERNANDES, Maria, TAVARES, Alice ; O Adobe; Lisboa; Argumentum; 2016; pág. 17
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Figura 18 - Construções em adobes na Bairrada, Couvelha (Anadia).

Figura 17- Museu da Arte Nova de Aveiro (construido com adobes).
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“(…) segundo dados do município de Aveiro, cerca de 20-25% da cons-

trução existente na cidade, actualmente, é de adobe enquanto que referindo-se à 

região a percentagem sobe para os 35-40%.” 27 

Numa visão mais atenta sobre a construção em adobe na cidade de Avei-

ro e até nas regiões vizinhas da Gafanha e da Gândara, em comparação com a 

Bairrada, nota-se uma grande diferença no contributo do adobe na paisagem 

arquitectónica, enquanto na cidade e nas regiões da Gafanha e da Gândara, 

a esmagadora maioria das habitações construidas em adobe, é revestida ou 

com rebocos ou com azulejo, na Bairrada, existe um grande número de cons-

truções com a alvenaria de adobe visível, não revestida. 

Esta particularidade, pode ter várias razões, nomeadamente, a maior 

proximidade da cidade e das outras regiões ao mar, contribuindo para um 

ambiente costeiro mais agressivo que colocaria em risco a longevidade e 

consequente estabilidade das construções, outra razão possível, está rela-

cionada com valores sociais e morais, para um proprietário em Aveiro ou 

nos arredores da cidade, deixar alvenaria de adobes por revestir, seria um 

sinal de pobreza constrangedor. Em contraponto, na Bairrada, apesar des-

se valor ser o mesmo, o constrangimento é muito menor [Fig.19], o pro-

prietário importar-se-ia mais com a vertente funcional das várias depen-

dências agrícolas no conjunto habitacional, esta diferença de valores leva 

a outra razão, possivelmente a mais importante e determinante, a cultu-

ra e o modo de vida. Na Bairrada, até meio do séc.XX, a agricultura foi 

a principal actividade económica, como tal, foi determinante no modo 

de vida da região, na sua cultura e consequentemente na sua arquitectura. 

 

Na cidade e na região1.3.3

27VARUM, Humberto, MARTINS, Tiago, VELOSA, Ana; Caracterização do adobe em construções 
existentes na região de Aveiro; 2005; pág. 233
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O grande numero de construções de apoio à agricultura presente na região, 

raramente revestidos [Fig.20], contribuem definitivamente na diferente per-

cepção da influência do adobe na paisagem arquitetónica. 

É possível concluir, que nenhum edifício de alvenaria de adobe, foi à 

partida construído para não ser revestido, tanto na cidade de Aveiro como 

na Bairrada, ainda assim, o grande número de construções que não foram 

revestidas, quer por razões económicas, quer por razões práticas, marcaram 

definitivamente a paisagem arquitectónica da região.

Figura 19 - Casa em adobe à vista (por revestir), Couvelha (Anadia).

Figura 20 - Edificios de apoio à agricultura.
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Genericamente, o adobe é terra argilosa amassada com água colocada 

em formas e seca ao sol, é assim desde a antiguidade e por todos os conti-

nentes, no entanto, nenhum adobe é exatamente igual a outro, as circuns-

tâncias físicas, a composição da terra e a técnica utilizada, dão origem a uma 

infinidade de tipos de adobe, todos diferentes mas aparentemente idênticos, 

esta particularidade não invalida que se sintetize e agrupe os adobes por ti-

po.“Em Portugal existem essencialmente dois grupos de adobe: os adobes de terra 

(manufaturados com terra argilosa a que eram adicionadas muitas vezes fibras 

vegetais) e os adobos de cal (feitos de terra arenosa à qual era adicionada cal).” 28 

Apesar de existirem adobes de terra na Bairrada(sobretudo nas imediações da 

Pateira de Fermentelos onde a terra lodosa era amassada com junco seco ou 

palha), é do grupo dos adobes de cal que fazem parte a maioria dos adobes da 

região. Enquanto o adobe de terra está associado à auto-construção e a uma 

produção artesanal, o adobe de cal foi produzido em série e comercializado 

em larga escala.

O adobe de cal foi durante muitos anos, a par da madeira, um dos 

principais materiais de construção na região. O seu fabrico dependeu da 

produção de cal (obtida através da calcinação de pedra calcária em fornos29), 

que por sua vez, era alimentada pela limpeza dos matos e pelos resíduos e 

desperdícios das serrações que forneciam a matéria combustível para os for-

nos. Desta forma, a produção de adobes na região foi responsável por várias 

actividades e ofícios, da exploração dos areeiros (terra para os adobes), às 

pedreiras (calcário para a cal), à silvicultura e serrações (combustível para os 

fornos), os próprios fornos de cal (produção de cal) e toda a actividade ligada 

ao transporte destes materiais, na altura chamados de carreteiros, que inicial-

mente era feito com recurso a carros de bois e só mais tarde com camionetas.  

O adobe de cal1.3.4
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28 FERNANDES, Maria, TAVARES, Alice ; O Adobe; Lisboa; Argumentum; 2016; pág. 18

29 Calcinação, decomposição térmica do calcário(CaCO3) em cal viva(CaO), também chamada de cal 
virgem ou óxido de cálcio.

30 MOTA, Arsénio; Estudos regionais sobre a Bairrada; Porto; Livraria Figueirinhas; 1993; pág. 41

“ Repare-se que a comercialização da cal e dos adobes se tornava possível naqueles 

tempos com recurso ao transporte em carro de bois. Foi muito intensa na região 

a actividade dos numerosos carreteiros (…)” 30
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Experiência prática 
e empírica, 
o fabrico do adobe

2Capítulo
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Para melhor compreender o adobe e a sua produção, a experiencia prática 

e empírica são essenciais para o aprofundamento do conhecimento, procuran-

do perceber as dificuldades técnicas associadas à sua produção. Essa experien-

cia pratica resultou em dois momentos distintos, uma primeira abordagem à 

produção de adobes com a ajuda e a experiencia de um antigo fabricante de 

adobes, que previamente partilhou um pouco das suas memorias da produ-

ção de adobes 31. A segunda abordagem, mais empírica, teve como objetivo, 

produzir vários tipos de adobes na sua composição, procurando diferentes 

comportamentos e resistência em posteriores ensaios técnicos em laboratório. 

As duas experiencias decorreram no Verão de 2013 no concelho de Anadia, 

distrito de Aveiro.

O saber tradicional 
e a experiência empirica

2.1

A primeira experiencia prática, realizou-se num antigo areeiro32 explora-

do pela família do Sr. Adriano Alves33 até à década de 60 no fabrico e comer-

cialização de adobe, agora abandonado, cresceram árvores e mato no local de 

produção, no entanto, ainda se percebe as barreiras de onde se extraia a terra 

para os adobes. A família do Sr. Adriano teve a experiência de três gerações 

no fabrico de adobes, esse saber foi-se profissionalizando ao longo dos tem-

pos, ao ponto da empresa familiar empregar vários operários e vender os seus 

adobes a construções como o Hotel Palace da Curia, que serve de referência 

para atestar a qualidade dos adobes no panorama regional. 

O mestre adobeiro2.1.1
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“(…)foi-se ver e o adobe não estava partido, caiu da camionete abaixo, mas 

não partiu.” 34

A preocupação desta experiência esteve mais voltada para a captação do 

saber e das lembranças do Sr. Adriano do que com a qualidade dos adobes 

ali produzidos, uma vez que não estavam reunidas as condições técnicas para 

replicar o fabrico dos adobes como no passado, particularmente, no tipo de 

cal disponível (na ocasião foi utilizada cal hidráulica), diferente da cal do-

lomítica 35,  usada originalmente na produção de adobes, esta troca ficou a 

deveu-se à dificuldade de encontrar à venda na região cal dolomítica.

31 Entrevista completa disponível em anexos.

32 Local onde se extraia a terra utilizada nos adobes.

33 Adriano Seabra Alves, antigo fabricante de adobes, natural da freguesia de Sangalhos, concelho de 
Anadia, nasceu em 1934 e dedicou-se ao fabrico de adobes até meados dos anos 60.

34 Excerto da entrevista ao Sr. Adriano Alves, em anexos.

35 Cal dolomítica, pedra calcária cozida em fornos, na produção de adobes era extinta com terra, adicio-
nando progressivamente água.

Figura 21 - Sr. Adriano Alves, mestre adobeiro, 2013.
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Para esta experiência, foram construídos dois tipos de forma 36, uma for-

ma dupla da qual resultam dois adobes de parede 37com aproximadamente 

40cm de comprimento, 30cm de largura e 12cm de altura, a segunda forma 

com aproximadamente a mesma volumetria, produzia 3 adobes de muro38  

com o mesmo comprimento e altura mas com 20cm de largura. Esta opção 

tentou replicar o tipo de formas utilizados antigamente segundo o testemu-

nho do Sr. Adriano Alves, no entanto, para que fossem réplicas fidedignas 

faltou revestir o interior das formas com chapa metálica, este detalhe era 

essencial na produção em série de adobes, facilitando a remoção do molde e 

a sua limpeza [Fig. 22].

A extração da terra foi feita no local aproveitando o antigo areeiro, a 

barreira criada na extração servia para chegar à terra mais inerte e evitar a ca-

mada com detritos orgânicos na superfície, as barreiras facilitavam também o 

processo de extração, uma vez que era feita à força de braços e a posição mais 

vertical para quem escavava era mais favorável. A terra deve ser areia barrenta 

segundo o Sr. Adriano, esta dava origem a adobes de melhor qualidade do 

que os feitos com areia menos argilosa. Depois de extraída a terra para os 

adobes, esta foi trabalhada no sentido de desfazer todos os aglomerados en-

durecidos (também chamados de torrões) [Fig.23], caso contrário, a presença 

dos mesmos fragiliza os adobes.

36 As mesmas formas utilizadas posteriormente no fabrico dos ensaios testados em laboratório. 

37 Adobes utilizados na construção das paredes das habitações e dependências agrícolas de grande dimensão. 

38 Adobes utilizados na construção de muros delimitadores de propriedades, muros de compartimentação e 
pequenas dependências agrícolas.

As formas2.1.2

A terra2.1.3
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Figura 22 - Molde construído para a experiencia (esquerda), molde original utilizado no 
fabrico de adobe (direita).

Figura 23 - Preparação da terra.
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A mistura da terra com o ligante (neste caso cal hidráulica), foi feita 

primeiramente a seco[Fig.24], à semelhança do método utilizado com o ci-

mento tipo Portland. A cal foi peneirada previamente, à semelhança do que 

era feito pelo Sr. Adriano quando fabricava adobes39, a proporção da mistura 

entre ligante e agregado, idealmente seria “(…) cerca de um(1 de cal) para 

três ou quatro(3 ou 4 de terra) em volume.” 40 , no entanto o Sr. Adriano não 

teve esse rigor nesta experiência (recorreu á intuição). Finalizada a mistura da 

cal com a terra, formou-se uma cova no monte da mistura para adicionar a 

água, desta forma a água adicionada não se perde e é mais fácil de incorporar, 

posteriormente foram adicionadas pequenas quantidades de água até conse-

guir a consistência ideal [Fig.25], a quantidade de água utiliza no fabrico de 

adobes muito raramente era quantificada, a água era adicionada aos poucos 

até a argamassa ter a plasticidade suficiente para a sua moldagem à forma, 

argamassa com demasiada saturação de água, tinha como consequência a 

perda da forma e dimensões quando desenformados.

As formas foram previamente molhadas com água para facilitar na hora 

de desenformar, de seguida foram cheias com uma pá, para trabalhar a arga-

massa nos moldes, recorreu-se a uma soca 41 e uma colher de pedreiro para 

melhor distribuir e acamar a argamassa [Fig.26]. Quando a forma está cheia, 

é retirado o excesso e alisada a superfície com as costas da colher de pedreiro, 

esta técnica era utilizada antigamente para se poder marcar o adobe, uma 

vez que a produção da família do Sr. Adriano era profissional, todos os ado-

bes deveriam ter a marca que identificavam a sua origem, garantindo assim 

a sua qualidade.

A argamassa2.1.4

A moldagem2.1.5
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39 Ver entrevista ao Sr. Adriano em anexos.

40 FERNANDES, Maria, TAVARES, Alice ; O Adobe; Lisboa; Argumentum; 2016; pág. 35

41 Soca ou socador, ferramenta de madeira ou pequeno pau utilizado para compactar a argamassa nos 
cantos do molde.

O momento de marcar os adobes tem uma particularidade que pode 

condenar o adobe, a marca não deve ser muito profunda e as linhas retilíneas 

na marca devem ser evitadas para que o adobe  não crie fissuras e parta por 

essa linha durante a secagem ou no futuro manuseamento. O molde é de 

seguida retirado e se a quantidade de água na argamassa for certa, o adobe 

mantém a forma[Fig.27].

Figura 26 - Moldagem.

Figura 24 - Mistura em seco. Figura 25 - Adição de água.

Figura 27 - Desenforma.
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Os adobes foram deixados a secar 2 dias na posição horizontal, e uma 

semana na vertical o tempo de secagem depende muito das condições clima-

téricas, no entanto os tempos de secagem ideais são de 3 dias na horizontal, 

seguido de 3 semanas colocados ao cutelo, ao fim deste período podem ser 

empilhados e na quarta semana podem ser testados 42. O fabrico de adobes 

em quantidade exige muito espaço para a sua secagem, o solo deve ser plano 

e regularizado com uma camada de areia para receber os adobes na sua forma 

plástica, finalizada a secagem, os adobes podem ser testados “(…) coloca-se 

um adobe sobre outros dois nos seus extremos, deixando grande parte do mesmo 

em vão. O adobe assim colocado deverá aguentar com o peso de uma pessoa.” 43. 

42 FERNANDES, Maria, TAVARES, Alice ; O Adobe; Lisboa; Argumentum; 2016; pág. 37

43 Ibidem

A secagem e armazenamento2.1.6
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Figura 28 - Adobes acabados de desenformar.
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A segunda experiência prática surge da vontade empírica de reabilitar 

o adobe na construção contemporânea, testando diferentes composições e 

materiais. Neste sentido, a metodologia seguida foi sendo adaptada às difi-

culdades e circunstâncias do momento da produção, mantendo no entanto 

o objetivo inicial de procurar as vantagens das diferentes composições, quer 

a nível de resistência mecânica como os diferentes custos de produção asso-

ciados. O tipo de adobe alvo desta experiencia não deve ser confundido com 

o adobe de terra crua, largamente difundido pelas restantes regiões do país e 

pelo mundo. O adobe pretendido por esta experiência, tenta aproximar-se ao 

adobe de cal fabricado na região da Bairrada até à década de 70 do séc. XX. 

Como objetivo final, pretendeu-se que os adobes produzidos fossem ensaia-

dos em laboratório quanto à sua resistência mecânica, apurando conclusões 

e indicações uteis para futuras experiencias. A produção dos adobes foi feita 

na freguesia de Mogofores, concelho de Anadia durante o mês de Setembro 

de 2013.

Segunda experiência,
produção de adobes

2.2

Consciente do grande número de combinações possíveis e das com-

plicações logística, quer ao nível de armazenagem dos adobes, quer na sua 

possível deslocação futura para serem testados em laboratório, limitou-se o 

número de combinações a 21 ensaios. 

Variáveis

Processo e metodologia2.2.1
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As variáveis escolhidas para a produção dos ensaios foram:

- Tipo de ligante;

- Quantidade de ligante;

- Adição de seixos com dimensão entre os 5 e 12mm;

- Adição de terra argilosa;

- Adição de fibra natural;

Estas variáveis permitiram fazer comparações e tirar conclusões nos 

ensaios posteriormente feitos em laboratório, para além destas variáveis foi 

adiciona uma outra, resultante de uma repetição dos primeiros 3 ensaios. 

Aproveitando essa repetição, os 3 primeiros ensaios, depois dos primeiros 

dias de secagem foram deixados às condições climatéricas, ciclos de chuva, 

sol e vento durante 6 semanas. Todos os outros adobes foram recolhidos para 

um local seco e abrigado ao fim de uma semana de secagem ao sol, resultan-

do numa outra variável:

- Secagem com ciclos de sol, chuva e vento;



56

Ferramentas e método de quantificação2.2.2

Para a elaboração da experiencia, foi necessário recorrer a várias ferra-

mentas, começando nas formas para moldar os adobes, o molde utilizado foi 

a forma tripla 44 usada na experiencia com o Sr. Adriano Alves, permitiu fazer 

3 adobes diferentes de cada vez. O volume foi a unidade de medida utilizado 

na quantificação de cada elemento, recorrendo a uma lata vazia de tinta de 

0,75L ou 750cm3, como bitola.45 A mistura dos vários componentes foi feita 

no interior de um carro de mão com recurso a uma enxada e a uma colher de 

pedreiro, foi ainda usada uma peneira para evitar grumos nos ligantes [Fig.29]. 

 

44 Forma tripla, para adobes de 40cm de comprimento, 20cm de largura e 12cm de altura.

45 Medida doravante convencionada como referencia, 1 unidade corresponde a 0,75L ou 750cm3.

Os materiais2.2.3

Os materiais utilizados na produção dos adobes a ensaiar, foram selecio-

nados, tendo em conta a sua maior homogeneização, para tal, optou-se por 

materiais comercias com maior controle de qualidade e maior garantia de 

continuidade por parte dos fornecedores de construção civil. Desta forma é 

ainda possível determinar o custo total dos adobes, no caso de serem fabrica-

dos sem acesso à matéria-prima principal, a terra. 

Tendo em conta que o adobe numa primeira fase se trata de uma ar-

gamassa plástica, a água é elemento fundamental no seu fabrico, utilizada 

progressivamente na mistura da argamassa até esta ter consistência plás-

tica suficiente para se moldar. A sua quantidade não foi alvo de registo, 

no entanto, em futuras experiencias poderá ser importante apurar a in-

fluência da sua quantidade na qualidade dos adobes. Salvaguardada a im-

portância da água, os restantes materiais dividiam-se em dois grupos.  

Água
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Figura 29 - Peneira com grumos de cimento branco.
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Este grupo compõe a maior parte da mistura, pelo menos 66% dos 

componentes sólidos da argamassa, dele fazem parte, a areia amarela, a terra 

argilosa, os pequenos seixos e as fibras naturais [Fig.30]. A areia amarela foi 

escolhida pela sua proximidade com a terra utilizada no antigo fabrico de 

adobes, é uma areia barrenta e está na origem da cor amarelo ocre dos ado-

bes bairradinos. A terra argilosa foi empregue em algumas misturas, com a 

intenção de adicionar maior quantidade de argila à areia amarela de compra. 

No mesmo sentido de compensar quantidades, foram adicionados peque-

nos seixos com granulometria entre os 5 e os 12mm em alguns exemplares, 

colmatando a falta de agregado com essa granulometria na areia amarela co-

mercial, que é peneirada. A fibra natural empregue foi a caruma de pinheiro, 

selecionada pela sua dimensão e disponibilidade na zona.

Deste grupo fazem parte os componentes sólidos que misturados com 

os agregados e a água ganham presa e endurecem com a secagem. Em respos-

ta à dificuldade de encontrar cal dolomítica 46 à venda na região, a opção foi 

recorrer a outros tipos de ligantes mais utilizados e disponíveis na indústria 

de construção civil. A cal hidráulica, o cimento branco tipo Portland e a cal 

hidratada foram os ligantes selecionados, a escolha do cimento branco serviu 

também para testar a influência do ligante na tonalidade final do adobe.

Agregados

Ligantes

46 Cal dolomítica, cal viva em pedra, utilizada originalmente na produção de adobes na região.
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Figura 30 - Agregados (areia amarela, terra argilosa, seixos e caruma de pinheiro)
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Diferentes combinações2.2.4

Todos os adobes produzidos foram marcados por ordem em numeração 

romana, os primeiros 6 adobes produzidos, foram repetidos por deficiente 

compactação na forma (mais tarde, um desses adobes, o ensaio II foi com-

parado com a sua repetição o ensaio II*).  As diferentes combinações entre o 

rácio (ligante/agregado), juntamente com a adição dos diferentes componen-

tes do agregado, foram registados na seguinte tabela [Fig.31].

Secagem e armazenamento2.2.5

Todos os adobes secaram os primeiros dois dias na posição horizontal 

[Fig.32], seguidos de mais 3 dias a cutelo, antes de serem arrecadados num 

espaço coberto para evitar a chuva. Foram deixados os primeiros 6 ensaios 

ao ar livre, sujeitos a ciclos de chuva, sol e vento durante 6 semanas, no fim 

deste período foram recolhidos para local seco, mais tarde, com o resulta-

do dos ensaios de resistência mecânica, verificou-se uma diferença signifi-

cativa entre estes adobes e os que foram recolhidos ao fim de 5 dias. Todos 

os adobes secaram durante 7 meses antes de serem submetidos aos ensaios 

de resistência mecânica.

Figura 32 - Ensaios de adobe a secar.



61

Ensaios 
(nº adobe)

Ligantes

Cal  
Hidráulica

Cimento 
Branco (tipo 

Portland)

Cal Apagada 
(hidratada)

Areia amarela 
(cirandada)

Terra argilosa 
(cirandada)

Fibra natural 
(caruma) *

Agregados

Rácio 
(Ligante: 
Agregado)Seixos 

5-12mm 

I

II

III

1,5

1,5

1,5

7,5

7

7

0,5

0,5 0,5

1:5

IV

V

VI

2,25

2,25

2,25

6,75

6,25

6,25

0,5

0,5 0,5

1:3

IV**

V**

VI**

2,25

2,25

2,25

6,55 0,2

6,05 0,2

6,05 0,2

0,5

0,5 0,5

1:3

VII

VIII

IX

1

1

1

7,8 0,2

7,3 0,2

7,3 0,2

0,5

0,5 0,5

1:8

X

XI

XII

1,8

1,8

1,8

7 0,2

6,5 0,2

6,5 0,2

0,5

0,5 0,5

1:4

XIII

XIV

XV

1

1,5

2

7,8 0,2

6,5 0,2

6 0,2

0,8

0,8 0,5

1:8

1:5

1:3,5

I**

II**

III**

1,5

1,5

1,5

7,3

6,8

6,8

0,5

0,5 0,5

1:5

0,2

0,2

0,2

* Os valores relativos à Fibra natural (caruma de pinheiro) não foram considerados no total dos agregados devido à sua 
reduzida massa volúmica no conjunto dos agregados. 

** Os ensaios I;II;III;IV;V;VI foram repetidos por deficiente compactação nos moldes, a repetição dos ensaios permitiu 
acrescentar algum agregado grosso (seixos de 5mm a 12mm) doravante presente em todos os ensaios.

A negrito, os adobes sujeitos a ensaios.

1 Unidade (medida utilizada nos ensaios) = Lata de 0,75L ou 750cm3, todas as medidas são aproximadas, limitadas ao rigor 
possível em obra.

Figura 31 - Tabela de ensaios.
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Os adobes foram sujeitos a ensaios no Laboratório de Engenharia Civil 

da Universidade de Aveiro em Março de 2014.47 Na impossibilidade de tes-

tar todos os adobes, por questões logísticas e de expediente do laboratório, 

foram selecionados 8 adobes, a seleção teve em conta as variáveis incluídas 

na fase de fabrico, relativas às diferentes composições e processo de secagem, 

deste modo foi possível estabelecer pelo menos um termo de comparação 

para cada uma das variáveis. Os ensaios realizados testaram as propriedades 

mecânicas dos adobes, relativo à flexão simples [Fig.33] e à compressão sim-

ples.

Os ensaios à flexão simples 48 foram realizados com os adobes inteiros, 

numa relação de distancia entre vãos/ altura de 4:1, o equipamento utilizado 

foi uma prensa digital49. A rotura dos adobes verificou-se com o valor médio 

de 0,83 Mpa, aproximadamente 8,46 Kgf/cm2.

Para realizar os ensaios à compressão simples foi necessário cortar e rec-

tificar os provetes previamente ensaiados à flexão, resultando em 64 cubos 

com aproximadamente 8cm de lado, desta forma foram testados 8 provetes 

por cada adobe, procurando maior rigor nos resultados finais. O equipamen-

to utilizado foi o mesmo dos ensaios à flexão, desta vez adaptado para ensaios 

à compressão50. Foi utilizada uma pasta de areia humedecida para melhor ar 

a distribuição da carga, dada a irregularidade das faces dos provetes [Fig.34]. 

O resultado médio do ensaio de compressão simples foi de 1,66 Mpa ou 

16,92 Kgf/cm2.

Os ensaios técnicos 2.3

47 Os ensaios estiveram a cargo do Prof. Dr. Humberto Varum e o Eng. Jorge Fonseca, relatórios síntese 
em anexos.

48 Os ensaios foram efectuados de acordo com a Especificação RILEM LUMA2 “Flexuralstrengthofma-
sonryunits” TC 76-LUM (1991).

49 Prensa digital para ensaios CBR, Marshall e Triaxial da marca ELE e modelo Multiplex 50-E, com uma 
gama de medição de 3 a 50 kN.

50 Foi utilizado o anel de 50kN.
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Figura 33 - Ensaio de flexão simples.

Figura 34 - Ensaio de compressão simples.
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Resultados2.3.1

Conclusões2.3.2

Os ensaios à flexão simples, resultaram no valor mínimo de 0,32Mpa  

(adobe XIV) e máximo de  1,48Mpa (adobe XII), a média situou-se em 

0,83Mpa. Por comparação, o mesmo tipo de ensaio realizado a adobes de cal 

antigos (recolhidos na região de Aveiro), variou entre 0,20Mpa e 1,03Mpa, 

com um valor médio de 0,56Mpa 51. 

Nos ensaios à compressão simples, o valor mínimo pertenceu ao ado-

be XIV(0,45Mpa) e o máximo ao adobe XII(4,69Mpa), o resultado mé-

dio dos adobes ficou por 1,66Mpa. Os adobes de cal antigos tiveram va-

lores entre 0,28Mpa e 1,21Mpa52,  com um valor médio de 0,54Mpa. 

O menor desvio padrão, 5%, verificou-se nos provetes do adobe XIV, 

enquanto o maior foi de 112% no adobe XII, com valores a oscilar en-

tre os 3,18Mpa e os 6,22Mpa.  Este valor equivale aproximadamente a 

63,43Kgf/cm2, 53 que multiplicado pela área total do adobe (800cm2 no 

adobe de muro e 1200cm2 no adobe de parede) resultam em 50744Kg 

e 76116Kg por adobe, respectivamente.

Salvaguardando os desvios e as variações de resultados dentro dos pro-

vetes do mesmo tipo de adobe, que são próprios deste tipo de material, pode 

conter diferentes resistências em várias zonas do adobe, só a maior quantida-

de de provetes com a mesma constituição poderia dar maior rigor aos resul-

tados, contudo, e tendo em conta as variáveis previamente estabelecidas no 

fabrico dos adobes, por ordem hierárquica de influencia, podem ser tiradas 

as seguintes conclusões:

- Tipo de ligante; O cimento branco (tipo Portland) conferiu maior 

resistência mecânica aos adobes, por comparação com a cal hidráulica, o 

adobe de cimento branco com um traço de 1:8 teve resultados ligeiramente 

superiores a um adobe de cal hidráulica com traço 1:3.
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- Quantidade de ligante; O dobro da quantidade de cimento branco 

conferiu um melhoramento de 288%, entre o adobe VIII e o XII.

- Secagem com ciclos de sol, chuva e vento; Este factor confe-

riu mais 227% de resistência ao adobe II em relação ao adobe II*, com 

a mesma composição.

Pelo lado negativo, houve variáveis que prejudicaram a resistência mecâ-

nica dos adobes, a adição de seixos, terra argilosa e fibras naturais, não se re-

velaram vantajosas neste tipo de adobe, apesar de serem práticas comuns no 

fabrico de adobes de terra crua. A diferença entre os adobes de cal e os adobes 

de terra crua, são evidenciadas por estes resultados, contudo, em futuros 

ensaios estas variáveis deverão ser alvo de estudo mais rigoroso e conclusivo. 

O adobe de cal apagada (hidratada) teve o pior resultado de entre todos 

os ligantes, no entanto,  o seu resultado não é inferior há resistência dos ado-

bes de cal antigos, ficando dentro da média com um traço de 1:8, que corres-

ponde a uma pequena quantidade de ligante para a quantidade de agregado. 

A ter em conta em futuras experiencias, o inferior peso volúmico em relação 

à cal hidráulica e ao cimento branco, sensivelmente metade. Deverá ser tes-

tado em igualdade de peso volúmico com outros ligantes.

51 SILVEIRA, Dora; VARUM, Humberto; COSTA, Aníbal; Influence of the testing procedures in the 
mechanical characterization of adobe bricks; 2013;  pág. 722

52 Ibidem.

53 1Mpa = 10,1971Kgf/cm2

54 FERNANDES, Maria, TAVARES, Alice ; O Adobe; Lisboa; Argumentum; 2016; pág. 34
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O futuro do adobe

3Capítulo
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Na década de 60 do séc. XX , a Bairrada, à semelhança de muitas ou-

tras regiões do pais, assiste a um progressivo abandono da agricultura como 

principal actividade económica, a grande mudança no modo de vida que esta 

obrigou, também foi responsável pela queda da construção em adobe, até 

aqui presente nas várias dependências agrícolas. Associada a esta alteração de 

modo de vida, toda a construção e organização espacial é ajustada aos novos 

usos e necessidades, originando uma rejeição da arquitectura até aqui prati-

cada, novos materiais e técnicas construtivas, como os tijolos cozidos (que 

impulsionaram a pujante industria cerâmica da região), acabaram por extin-

guir lentamente a produção de adobes, incapaz de rivalizar com os preços 

e quantidades da produção mecanizada das cerâmicas. Estas circunstâncias 

aliadas ao desconhecimento das qualidades arquitetónicas presente na cons-

trução de adobe, foram sem dúvida responsáveis pelo seu desaparecimento e 

deram origem a um estigma de construção pobre.

A construção em adobe à semelhança das restantes técnicas de constru-

ção com terra, sofreu e sofre com o estigma de ser uma construção pobre e 

para pobres, esse preconceito, contribuiu no passado recente e no presente 

para o abandono do adobe e destruição de grande parte do seu património 

na região, todavia, esta destruição não teve a mesma velocidade e impacto, 

na cidade de Aveiro e na Bairrada. A construção em adobe na cidade (para 

alem de ser na sua grande maioria revestida), não está associada apenas a 

construção vernacular, o apuramento técnico da construção em adobe e o 

seu nível de qualidade elevaram a sua aplicação à arquitectura mais erudita. 

Segundo a Arq. Maria Fernandes, existiram na Beira Litoral dois modos de 

viver em adobe, o rústico e o burguês. Se ao adobe utilizado na cidade de 

Aveiro, corresponde em grosso modo, o adobe ”burguês”, o adobe “rústico” 

corresponde ao adobe das regiões envolventes, nomeadamente, a Bairrada.

A perda de património3.1
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“ O Burguês é muito decorado e extremamente protegido enquanto o cam-

ponês, mais modesto, com pouca proteção apresenta na maioria das vezes as alve-

narias completamente expostas. Estas diferenças marcaram para sempre o estigma 

da habitação pobre em adobe, muito mais visível que a arquitectura em adobe 

burguesa, decorada e oculta sob outros materiais.” 55

O facto de o adobe estar mais visível e aparente na região do que na 

cidade, teve efeitos muito diferentes na preservação e destruição do patrimó-

nio, enquanto na cidade foi alvo de restauro e manutenção, na Bairrada, 

salvo raros exemplos, foi deixado em ruína e destruído [Fig.35]. O nível de 

sensibilização para a preservação do adobe enquanto património arquitecto-

nico, é muito baixo na região, em contraste com a cidade, onde se investe na 

sua conservação e restauro, os estudos dedicados ao adobe na Universidade 

de Aveiro, são instrumentos importantes no combate ao estigma em que caiu 

a construção em adobe na região, ajudando com estratégias de conservação e 

soluções para evitar e corrigir algumas patologias.

55 FERNANDES, Maria – Arquitectura vernácula de adobe em Portugal estratégias para a sua conservação 
futura, in Terra em Seminários 2010; Lisboa; Argumentum; pág. 115

Figura 35 - Exemplos de ruínas de construção em adobe (Anadia).
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A qualidade da construção em adobe, à semelhança de outras técnicas 

de construção em terra, está dependente de factores de ordem intrínseca, 

com destaque para a qualidade da matéria-prima, mas também a técnica 

utilizada no seu fabrico e a correta aplicação como técnica construtiva, os 

de ordem extrínseca estão relacionados com origens externas à construção, 

como o clima, agentes naturais e ação humana ou animal, muitas vezes, os 

factores de ordem intrínseca só são expostos e observáveis após a ação dos 

extrínsecos, contudo, o reconhecimento das patologias deve ter sempre em 

conta o comportamento dos diferentes factores para melhor identificar a sua 

origem.

Um dos agentes com maior impacto e que mais fragilizam a construção 

em adobe é a humidade, a sua ação prolongada no tempo, quer seja por capi-

laridade, condensação ou infiltração, degrada não só os adobes mas também 

todos os elementos associados ao seu sistema construtivo. Consequentemen-

te, as maiores fragilidades da construção em adobe estão relacionadas com a 

debilidade estrutural e com o efeito nefasto da humidade, manifestando-se 

um pouco por todo o sistema [Fig.36], com especial incidência nos princi-

pais grupos estruturais (fundação, paramentos, vãos e cobertura).

Principais patologias
das construções em adobe

3.2

Fundações3.2.1

As principais patologias da construção em adobe têm origem nas suas 

fundações, a diferente ou deficiente compactação dos solos onde se ergue as 

paredes de adobe, podem resultar em graves deformações e problemas estru-

turais [Fig.37], esta patologia pode estar presente desde o inicio da constru-

ção, como pode surgir posteriormente por ação de movimentações de terra 

nas proximidades, a descompactação e compactação das terras pode originar 

graves deformações.
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“A ocorrência de vibrações provocadas pela circulação de máquinas agrícolas é 

outra das razões para a ocorrência de assentamentos diferenciados da fundação 

resultando em fendilhação ao nível das paredes.” 56

A ação da água tanto ao nível freático como superficial, também podem 

alterar de forma diferente a firmeza do solo ao longo da fundação podendo 

inclusive descalçar e debilitar a mesma, também associado à água, existe um 

grupo de patologias relacionadas com a humidade, que afetam as fundações 

por capilaridade, este problema resulta da ausência ou deficiente drenagem 

das águas na periferia das fundações. A infiltração da água por capilaridade 

através da fundação, pode ainda afectar os paramentos assentes na fundação, 

debilitando a coesão e resistência dos adobes.

Figura 36 - Patologias mais comuns da constru-
ção em terra.

Figura 37 - Deformação provocada 
por abatimento da fundação.

56 TORGAL, Fernando Pacheco, EIRES, Rute M. G., JALALI, Said; A Construção em Terra; Guimarães; 
TecMinho; 2009; pág. 130
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Paramentos e Vãos3.2.2

Excluindo as patologias com origem nas fundações que afectam os pa-

ramentos, existem algumas que resultam da concepção estrutural e da acção 

de agentes naturais. A fissuração e deformação das paredes podem ter como 

causas, movimentos para fora do plano da parede e movimentos de rotação,  

originados por deficientes ligações entre os paramentos, especialmente nos 

cunhais [Fig.38] e má distribuição de esforços e cargas nas ligações da estru-

tura de piso e de cobertura com as paredes “ (…) operações de substituição de 

pavimentos de madeira por lajes em betão levam a elevados níveis de carregamen-

to que resultam em paredes com deformações no seu próprio plano (abaulamen-

to).” 57. Algumas anomalias estruturais podem também ter origem na falta 

de travamento e contraventamento, os paramentos e muros de adobe sem 

revestimentos estão ainda sujeitos à erosão por agentes naturais, essa erosão 

pode ser mais acelerada no adobe ou na argamassa de assentamento [Fig.39], 

resultam de diferentes composições e respectiva resistência.

Os principais problemas relacionados com os vãos resultam da con-

centração de tensões e má concepção estrutural, originando fissurações 

nas zonas circundantes do vão. A falta de manutenção nas portas e jane-

las pode ainda resultar em infiltrações de humidade e consequente de-

gradação das paredes e revestimentos, com destacamentos de reboco 

e degradação das pinturas.
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Figura 38 - Rutura da ligação do cunhal.

Figura 39- Erosão da argamassa de assentamento (à esquerda) e erosão do adobe (à direita).

57 Ibidem, p 147.
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Cobertura3.2.3

A integridade da cobertura e correspondente estrutura, desempenham 

um papel importante na integridade estrutural e durabilidade de todos os 

elementos construtivos, para além da sua função de proteção contra agen-

tes climáticos, a correta distribuição de cargas na sua estrutura de apoio é 

preponderante na coesão de todo o sistema construtivo. A repercussão de 

anomalias ao nível da cobertura, é muitas vezes grave “(…) uma pequena 

infiltração de água numa construção em adobe, se não for devidamente mini-

mizada, poderá derivar em patologia grave de humidade com consequências ao 

nível estrutural.” 58 , o resultado deste tipo de anomalia é o progressivo apo-

drecimento das madeiras e colapso estrutural, que por sua vez, cria esforços 

perpendiculares às paredes portantes, podendo levar à sua rotura [Fig.40].

 Para além dos problemas estruturais, as patologias na cobertura como 

as infiltrações, que podem resultar de uma telha partida, ou de deficiente 

colocação da mesma, originando problemas de humidade nos paramentos e 

pisos [Fig.41]. Progressivamente leva ao apodrecimento das madeiras, desta-

camento do reboco, aparecimento de manchas e degradação das pinturas. A 

deficiente drenagem das águas provenientes da cobertura, é também respon-

sável por infiltrações e problemas de erosão provocados pela água, a ausência 

de beirado ou uma anomalia no mesmo, leva a uma acelerada erosão provo-

cada pela escorrência da água da chuva.
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58 FERNANDES, Maria – Arquitectura vernácula de adobe em Portugal estratégias para a sua conservação 
futura, in Terra em Seminários 2010; Lisboa; Argumentum; pág. 118

Figura 41 - Problema de humidade provocado por infiltração, Malaposta (Anadia).

Figura 40 - Exemplo de rutura toral da cobertura, Sangalhos (Anadia).
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Contrariando o preconceito que associa a construção em terra a países 

pobres, onde os parâmetros de qualidade e segurança não estão regulamen-

tados, vários países ditos “desenvolvidos” têm normas e recomendações téc-

nicas para a construção em terra, onde a técnica do adobe está contemplada. 

Em alguns destes países, a construção em terra é vista como uma alterna-

tiva ecológica, com elevado desenvolvimento tecnológico, potenciadora de 

ambientes saudáveis e de alto valor arquitetónico [Fig.42]. Entre os países 

que possuem regulamentação específica para a construção em terra, estão 

a Alemanha, Austrália e Nova Zelândia, outros países, como a Espanha e 

os E.U.A., têm documentos de apoio, e regulamentação parcial para a sua 

construção.  

A Alemanha está entre os primeiros países a criar normas para a constru-

ção em terra, as primeiras surgiram no pós 2ª Guerra Mundial, a DIN 18951 

(aplicada entre 1951 e 1971). Apesar de ter sido revogada, as suas regras 

continuaram a ser seguidas até que em 1998 a Fundação Alemã para o Am-

biente59, cria recomendações técnicas conhecidas por “LehmbauRegeln”60 , 

que em 2008 foram revistas para certificação dos organismos da União Eu-

ropeia. O “Bulletin 5” publicado em 1952 pela CSIRO61  foi o primeiro 

regulamento de construção em terra na Austrália, em 2002 foi actualizado 

para o “AustralianEarthBuildingHandbook”62 , onde estão reunidas as boas 

práticas da construção em terra, da síntese histórica às técnicas de construção 

e controle de qualidade.  

Regulamentação3.3

59 Fundação Alemã para o Ambiente (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) DBU

60 Lehmbau Regeln (Regras de Construção)

61 CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization)

62 Australian Earth Building Handbook (Manual de construção em terra Australiano)
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Figura 42 - Paredes em taipa que regulam o teor de humidade no ar, hospital de Feldkirch 
(Áustria).
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A Nova Zelândia é outros dos países com normativas para a construção 

em terra, tem um regulamento estruturado em três partes, Engineering De-

sign and Earth Buildings (NZS 4297:1998), Materials and Workmanship 

for Earth Buildings (NZS 4298:1998) e Earth Buildings not Requiring Spe-

cific Design (NZS 4299:1998), a aplicação destas normas relaciona-se com a 

altura do edifício e área de implantação63. 

Nos E.U.A., apesar de se aplicar regulamentação de acção sísmica neste 

tipo de construção, no estado do Novo México existe regulamentação especí-

fica para a construção com adobe e taipa. É também neste estado juntamente 

com o Arizona onde mais se constrói em terra [Fig.43]. Em Espanha, foi pu-

blicado pelo Ministério de Obras Públicas y Transportes, em 1992 um ma-

nual de apoio à construção com terra, “Bases para el Diseno y Construction 

com Tapial”, contudo, este tipo de construção não se encontra regulamenta-

da no pais, originando problemas com seguros e garantias impostos por lei.

Em Portugal, apesar de existirem esforços por parte de associações como 

o “Centro da Terra”64 , não existe regulamentação oficial da parte do Estado. 

Esta ausência é responsável em grande parte pela fraca implantação da cons-

trução em terra na contemporaneidade, limitando-a e remetendo-a para so-

luções de reabilitação e para uma aplicação não estrutural ou semi-estrutural 

(onde a solução estrutural não depende totalmente dos elementos de terra).

63 TORGAL, Fernando Pacheco, EIRES, Rute M. G., JALALI, Said; A Construção em Terra; Guimarães; 
TecMinho; 2009; pág. 26

64 Centro da Terra, associação com interesse na investigação e formação nas várias técnicas de construção 
em terra. 
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Figura 43 - Construção com taipa - Tucson Mountain Retreat, Arizona (E.U.A.), 2012, do 
atelier DUST.
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Exemplos contemporâneos3.4

Um dos raros exemplos de construção contemporânea de adobe em Por-

tugal, pertence ao atelier “Plano B arquitetura alternativa”, composto pelos 

arquitetos Eduardo Carvalho, Francisco Freire e Luís Gama. A obra loca-

lizada em Ourém, foi construída em 2002, intitulada “Albergar com terra 

uma piscina”, demonstra desde logo a intenção dos projetistas de ter como 

premissa a construção com terra. O principal pressuposto do projeto foi criar 

um albergue para uma piscina [Fig.44]que fosse usufruível todo o ano, para 

tal, foram tidos em conta factores como a orientação solar, a relação com o 

edificado, requisitos técnicos dos equipamentos balneares, o controlo de cus-

tos, e segundo os autores, uma vontade de construir com terra. Inserindo-se 

no âmbito da construção sustentável, a opção de construir com terra, recaiu 

sobre a técnica tradicional do adobe, desde modo a obra foi realizada num 

regime de auto-construção.

Os adobes produzidos [Fig. 45], resultaram de uma mistura de terra 

local (rica em argila) com saibro vermelho(transportado de uma distancia de 

1km), numa proporção de 30 e 70%, respectivamente. Posteriormente, no 

fabrico da argamassa, foi adicionada palha de cevada à mistura, reduzindo o 

risco de fissuração nos adobes (provocada pela retração da argila durante a 

secagem). O sistema estrutural adotado foi um porticado de betão armado 

(fundações, pilares e lintel) preenchido com alvenaria de adobe, desta forma 

ficou garantida a estabilidade estrutural e por outro lado a alvenaria maciça 

dos adobes permitiu usufruir das suas qualidades, nomeadamente a grande 

capacidade de absorver e regular o teor de humidade no interior do espaço.

Em Portugal, Plano B
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Figura 44 - Albergue para piscina, Ourém (Santarém), 2002,  do atelier Plano B.
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Foram manufaturados cerca de 1000 adobes entre Março e Maio de 

2002, três fases de produção/secagem com 3 dias de trabalho por fase, recor-

rendo a 3 trabalhadores não especializados. A argamassa de assentamento, 

com as mesmas características dos adobes, foi executada pela mesma equipa, 

durante um período de 10 dias65.

A concretização deste projeto, para além de satisfazer as aspirações dos 

projetistas de utilizar um método de construção sustentável e sensível à causa 

ambiental, revelou posteriormente, com o usufruto do espaço criado, um 

excelente desempenho superando as espectativas dos mesmos. As mais-valias 

da utilização da alvenaria de adobe, verificaram-se sobretudo na regulação do 

teor de humidade no ambiente interior, factor importante num espaço que 

alberga uma piscina interior. A capacidade de absorver e regular a humidade 

no ambiente para níveis confortáveis e saudáveis, é estudada e conhecida 

entre os investigadores da construção em terra. 

“Investigações sobre o desempenho de alguns materiais de construção, com-

provam que blocos de terra são capazes de absorver 10 vezes mais humidade do 

ar, do que os tijolos cerâmicos tradicionais.” 66 

65 Todos os dados foram fornecidos pelos projectistas em memória descritiva não publicada

66 TORGAL, Fernando Pacheco, EIRES, Rute M. G., JALALI, Said; A Construção em Terra; Guimarães; 
TecMinho; 2009; pág. 165
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Figura 45 - Produção de adobes para as paredes do albergue.

Figura 46 - Desenhos do projeto.



84

Figura 47 -  Pormenor da alvenaria de adobe com estrutura em porticado de betão armado.
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Figura 48 - Acabamentos finais.
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Existe a ideia preconcebida de que a arquitectura em terra não é com-

patível, nem aconselhável em regiões onde existe forte actividade sísmica, 

contudo, o exemplo da habitação em Chiba (Japão) projectada pelo Atelier 

Tekuto em 2011 é paradigmático. O Japão é porventura o pais com maior 

actividade sísmica em todo o mundo, no entanto, não impediu este Atelier 

de projectar uma habitação onde a terra é o elemento estrutural por excelên-

cia. Segundo os projectistas, a vulgarização do betão e do aço na contempo-

raneidade, fomentou a ideia de uma arquitectura que priorizou a economia, 

não no sentido de ser mais barata, mas no sentido de massificar e dominar 

a industria e o poder económico, por conseguinte, a regionalidade da ar-

quitectura perdeu-se. Por outro lado, as preocupações ambientais dominam 

a actualidade e a prioridade é encontrar materiais e sistemas construtivos 

mais amigos do ambiente. Neste sentido, e tendo em conta que a terra é dos 

materiais mais populares em todo o mundo (sobretudo, nos países economi-

camente menos desenvolvidos), a opção dos projetistas passou por utilizar a 

terra como elemento estrutural neste projecto [Fig.49].

O conceito “Material construtivo que possa ser feito com terra em todo o 

mundo, e que retorne em 100% à natureza” 67, foi desenvolvido em conjunto 

com Universidades, empresas e especialistas. A resposta surgiu na forma de 

blocos de terra comprimidos [Fig.50], possibilitando que qualquer terra argi-

losa possa ser usada, bastando para isso que seja adicionado um aditivo que é 

100% natural e abundante na natureza, o óxido de magnésio. A função deste 

aditivo é estabilizar e melhorar a resistência dos blocos de terra, deste modo 

foi possível superar os padrões de construção japoneses, que são tidos como 

dos mais elevadosno mundo.

No Japão, Atelier Tekuto

67 Do ingles : “Construction material that can be made with any soil in the world, and return to nature 
100%” em   http://www.archdaily.com/241809/earth-bricks-atelier-tekuto



87

Figura 49 -  Habitação em Chiba (Japão), 2011, do atelier Tekuto.

Figura 50 - Esquema de produção de blocos de terra comprimidos.
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O óxido de magnésio é uma substancia abundante, extraída tanto nos 

oceanos como em terra, pode por isso ser produzido em grande escala em 

qualquer parte do mundo, é seguro para a saúde (utilizado como aditivo 

alimentar) e é inofensivo para a natureza. A mistura da terra com o óxido 

de magnésio e água origina uma reação química entre a água e o óxido de 

magnésio, que quando seca, confere mais resistência e unificação aos grãos 

de terra. Este composto tem grandes vantagens a longo prazo, com o passar 

do tempo, vai absorvendo dióxido de carbono do ar e torna-se mais forte, 

aproximando-se da constituição de uma pedra. Os blocos partidos e os que 

deixam de ser uteis, são facilmente reciclados, podem ser triturados e devol-

vidos à terra, completando o seu ciclo [Fig.51], desta forma, são claros os 

benefícios ambientais desta solução construtiva, um ciclo de vida reciclável e 

a absorção de dióxido de carbono ao longo do tempo.

A geometria utilizada nesta habitação também é responsável em grande 

parte pela sua resistência e superação ds padrões de construção japoneses. A 

sua forma curva [Fig.52], distribui mais favoravelmente os esforços estrutu-

rais durante um sismo, evitando assim uma das partes mais frágeis da cons-

trução em terra, os cunhais. 
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Figura 51 - Ciclo de vida e de produção dos blocos de terra.

Figura 52 - Desenhos das plantas. 
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Figura 54 - Detalhe da estereotomia (esquerda), foto da construção da parede (direita).

Figura 53 - Desenho de pormenor, corte construtivo da parede.
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Figura 55 -  Aspeto exterior da parede em blocos de terra.

Figura 56 - Aspeto interior da parede em blocos de terra.
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Caracteristicas do adobe3.5

Como qualquer material aplicado na construção, o adobe tem vanta-

gens e desvantagens, que podem estar associadas ao material em si, como ao 

conjunto do sistema construtivo em que é aplicado, deve por isso ser alvo 

de uma análise atenta, tendo em conta o material e o sistema construtivo. 

Inserido nas técnicas de construção com terra [Fig.57], o adobe pertence ao 

grupo de alvenaria portante, como tal, ao contrario da taipa (forma monolí-

tica e portante) onde a técnica e o material são indissociáveis, o adobe como 

é utilizado sob a forma de alvenaria pode ter variadas formas de aplicação, 

algumas mais e outras menos corretas, influenciando assim a sua avaliação 

como técnica construtiva. Feita esta salvaguarda, muitas das desvantagens e 

vantagens imputadas ao adobe resultam de determinadas técnicas e sistemas 

construtivos em que é aplicado, contudo, há características que podem ser 

genericamente atribuídas ao adobe como material de construção.

O adobe, que na sua constituição tem maioritariamente terra, tem des-

de logo como característica, uma grande heterogeneidade, essa diversidade 

tanto decorre das diferentes composições da terra (em função do local onde 

é extraída) como da própria distribuição granulométrica ao longo do adobe 

(que é muitas vezes diversa), resultando em diferentes resistências mecânicas 

mesmo em adobes fabricados lado a lado com a mesma técnica e matéria-

-prima. Em resultado de ser um bloco maciço, a densidade confere ao adobe 

capacidade térmicas, acústicas e de higroscopicidade 68. Em termos térmicos, 

a sua massa serve como acumulador, dependendo das dimensões do adobe, é 

possível controlar a sua inércia térmica.

Principais características 
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Figura 57 - Diagrama das construção com terra,  grupo CRATerre, Grenoble (França).

68 Capacidadedo material para absorver e restituir a humidade ao ambiente, de forma a estabelecer um 
equilíbrio com o meio ambiente.
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A densidade é também sinónimo de isolamento acústico, quanto maior 

é a sua massa, maior será o isolamento, para além desta, os adobes têm outra 

característica acústica “(…) as alvenarias de terra possuem um baixo índice de 

reflexão de ondas sonoras, ao contrário das superfícies mais rígidas como as al-

venarias de tijolo cerâmico que produzem um desagradável efeito de eco.” 69. O 

comportamento dos adobes à humidade é outra característica importante, a 

elevada higroscopicidade confere ao adobe a capacidade de regular a humida-

de do ar (esta capacidade está relacionada diretamente com a porosidade dos 

adobes). Em resultado da sua densidade, o adobe é um material de constru-

ção relativamente pesado, essa característica limita o seu fabrico em termos 

dimensionais.

Para além destas características, o adobe tem ainda uma grande ver-

satilidade, fruto da sua aplicação como alvenaria e da variedade formal e 

dimensional com que pode ser fabricado. A estereotomia da sua alvenaria 

pode ser muito variada, na arquitetura vernacular podem ser identificados 

alguns exemplos [Fig.58]. A muito baixa ou inexistente toxicidade é outra 

das características do adobe, contribuindo para uma boa qualidade do ar nos 

espaços construídos.
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Assentamento 

em uma vez 

 

Assentamento 

em meia vez

 

Assentamento 

em cutelo

Figura 58 - Formas mais comuns zzde assentamento do adobe.
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Desvantagens3.5.1

Resulta da composição heterogénea da terra, é uma anomalia que apesar 

de ser minimizada com o estudo e seleção da terra e com a adição de um esta-

bilizador (adobes de cal), estará sempre presente de alguma forma no adobe.

Falta de normalização

É um dos principais defeitos atribuídos ao adobe em particular e à cons-

trução em terra no geral, a água pode acelerar a sua erosão, e debilitar a sua 

resistência mecânica “Perda de coesão generalizada do material (…) dissolução 

dos componentes finos da terra em presença da água.” 70. 

Também comum às várias técnicas de construção em terra, limita de 

certa forma as dimensões das suas construções, devido ao peso próprio no 

conjunto da alvenaria. A única forma de superar esta limitação (recorren-

do apenas a este material) resulta numa elaborada e sobredimensionada 

estrutura, gastando mais volume com a mesma do que com o espaço útil 

do edifício (os zigurates, como outras grandes construções da antiguidade, 

são exemplo disso).

Degradação por acção da água

Baixa resistência mecânica

Associadas às principais características, podem ser identificados alguns 

inconvenientes no uso dos adobes, no entanto, essa perceção pode ser am-

bígua, algumas aparentes desvantagens podem ser vantagens e vice-versa, 

consoante o uso que é pretendido do adobe. Independentemente dessa du-

plicidade, existem desvantagens que são transversais a quase todos os tipos 

de adobe.
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Esta fragilidade está relacionada sobretudo com a técnica construtiva, 

e com a geometria da construção. A rigidez do adobe não é favorável à ação 

sísmica, piorando com a utilização de geometrias demasiado angulares, em 

contraponto, geometrias como a da habitação em Chiba71, distribuem me-

lhor os esforços da ação sísmica.

Fraca resistência sísmica

70 FERNANDES, Maria – Arquitectura vernácula de adobe em Portugal estratégias para a sua conservação 
futura, in Terra em Seminários 2010; Lisboa; Argumentum; pág. 118

71 Habitação em Chiba(Japão) do Atelier Tekuto, consultar página 86
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Vantagens3.5.2

O ciclo de reciclagem dos adobes, ao contrario de outros materiais de 

construção, não necessita de processos industriais complexos, no fim da 

sua vida útil pode ser devolvido à terra ou reciclado, o impacto ambien-

tal dos seus resíduos no que respeita a poluição é muito baixo ou mesmo 

nulo. O gasto energético na sua produção é igualmente baixo, está parti-

cularmente associado à mão de obra no seu fabrico, recorrendo sobretudo  

à força humana. 72

Valor ecológico

O facto de ter um processo de fabrico relativamente simples, permite re-

correr a mão-de-obra pouco especializada, esta particularidade quando apli-

cada pelo dono de obra, pode potenciar um saudável envolvimento e uma 

relação mais próxima do mesmo com a obra. A sua produção in situ, também 

é favorável a um processo de auto-construção, a infra-estrutura necessária 

para a sua produção é ligeira e pouco dispendiosa, tornando-se acessível à 

grande maioria das pessoas.

Auto-construção

Salvo raras exceções (como os terrenos rochosos), a terra está presente 

e disponível na grande maioria dos terrenos de construção. As variadas téc-

nicas de estabilização disponíveis possibilitam a utilização de quase todo o 

tipo de terra, mesmo quando a quantidade de argila é residual ou inexistente. 

A grande disponibilidade de matéria-prima, também facilita a logística da 

obra, poupando recursos no seu transporte e armazenamento.

Disponibilidade da matéria-prima

72 OLIVEIRA, Cristina, VARUM, Humberto, COSTA, Aníbal. 2011. “Estilo Art Nouveau em Aveiro e a 
sua relação com construções de adobe” pág. 1
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Esta propriedade, se bem utilizada, é uma mais-valia importante da 

construção em adobe. A alvenaria maciça e a espessura das paredes, podem 

beneficiar o conforto térmico da construção através da inércia térmica, o 

adobe funciona como acumulador, libertando diferidamente ao longo do dia 

a energia absorvida, contribuindo para um ambiente térmico mais constante 

e agradável. Entre as pessoas que habitam construções em adobe, a ideia de 

que são frescas no verão e quentes no inverno é relativamente consensual.73

Elevada inércia térmica

À semelhança da inércia térmica, o comportamento acústico beneficia 

da elevada massa da construção em adobe, quanto mais espessas forem as 

paredes, maior será o isolamento acústico entre espaços. Outra propriedade 

acústica muito favorável da construção em terra no geral e dos adobes em 

particular, é a capacidade de absorver a grande maioria das ondas sonoras, 

reduzindo a sua reflexão e o efeito de eco.74

Isolamento acústico

A construção em terra trás também vantagens para a saúde dos seus 

utilizadores, ao contrário de alguns materiais sintéticos com elevadas com-

binações químicas, os adobes são feitos com materiais naturais (excluindo 

alguns aditivos/estabilizadores), como tal possuem menor toxicidade que a 

maioria dos materiais de construção. A grande capacidade higroscópica dos 

adobes é outra mais-valia para a saúde, esta propriedade permite equilibrar 

a quantidade de humidade no ar, contribuindo para um ambiente saudável, 

o hospital de Feldkirch 75 na Áustria é exemplo da aplicação desta qualidade, 

(no caso em concreto, através de uma parede em taipa, que partilha a mesma 

capacidade higroscópica do adobe).

Ambiente salubre

73 TORGAL, Fernando Pacheco, EIRES, Rute M. G., JALALI, Said; A Construção em Terra; Guimarães; 
TecMinho; 2009; pág. 100

74 Ibidem, pág. 103

75 Hospital de Feldkirch  na Áustria, referido na página 76
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Em modo de conclusão, é perfeitamente compreensível que a existir 

uma recuperação do adobe como material e técnica construtiva, esta deve 

ter em consideração a região da Bairrada, quer pelo valor patrimonial que o 

adobe teve, quer pela urgência em travar a sua decadência e perda. A região 

oferece condições excepcionais à sua recuperação, apresentando o contexto 

cultural e arquitetónico certo para a sua reabilitação, tanto na vertente de 

conservação e restauro como em novas experiências contemporâneas. 

As preocupações com a resistência mecânica e estrutural do adobe, assim 

como a ausência de regulamentação oficial em Portugal, podem ser superadas 

de diversas formas. Através de soluções como o atelier Plano B 76, um sistema 

que não depende estruturalmente da alvenaria de adobe, autonomizando a 

função estrutural em sistemas regulamentados e estabilizados (como é o caso 

do porticado de betão armado), remetendo a alvenaria de adobe para um 

tipo de paramento semi-portante. Dentro da solução estrutural autónoma, é 

ainda possível recorrer a outro tipo de estruturas, como as de madeira ou as 

metálicas, potenciando uma infinidade de conceções arquitetónicas. Por ou-

tra via, há alternativas estruturais baseadas em formas geométricas resistentes 

(recorrendo apenas ao adobe), como o caso da habitação em Chiba (Japão) 

atelier Tekuto 77, que tira partido do adobe como paramento portante recor-

rendo a um aditivo para melhorar o seu desempenho e resistência mecânica 

em caso de atividade sísmica. Este tipo de solução é mais complexa e carece 

de estudos laboratoriais e apoio da Engenharia Civil para a sua viabilização, 

contudo é uma alternativa a sistemas estruturais mistos ou autónomos.

A construção em terra no geral e de adobe em particular são sistemas 

simples e de fácil assimilação, todavia é aconselhável estudar as diferentes 

técnicas ou recorrer a ajuda de associações como a “Centro da Terra”78, que 

tem à disposição um acervo bibliográfico, oficinas e conferências no âmbito 

da construção em terra.



103

76 Ver páginas 80 - 85 

 77  Ver páginas 86 - 91 

78 Associação de apoio à investigação, fórum de discussão das técnicas, materiais, construção e arquitectura 
em terra, numa perspectiva de preservação do património existente e promoção da nova arquitectura em 
terra

Esta aquisição de conhecimento é fundamental para quem pretende es-

tudar ou avançar para qualquer uma das formas de construção em terra. Para 

a técnica do adobe em particular, além da preocupação com a qualidade e 

composição da argamassa, é essencial ter em conta o grande consumo de 

espaço que os adobes consomem na fase de secagem, caso contrário a sua 

produção tem que ser faseada e prolongada no tempo, o que pode implicar 

problemas de calendário, uma vez que a altura do ano mais favorável à sua 

produção é o Verão. É portanto, fundamental ter um plano e uma organiza-

ção metódica de todas as tarefas implicadas em todas as fases, da seleção dos 

componentes e ferramentas à sua armazenagem ou aplicação em obra.

No seguimento desta dissertação, é indispensável que estudos e traba-

lhos futuros explorem com maior profundidade a fórmula utilizada pelo ate-

lier Tekuto, quer na utilização de um aditivo para aumentar a resistência dos 

adobes, quer na exploração de geometrias mais resistentes, que permitam 

resolver a estrutura no mesmo material.

A construção em adobe, apesar do atraso em relação à taipa, que já se 

adaptou à contemporaneidade, tem potencial e viabilidade em Portugal, para 

tal, é necessário de seja visto de forma livre e descomplexada, usufruindo das 

suas vantagens e versatilidade.
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Entrevista com o Sr. Adriano Seabra Alves

Entrevista feita em 14 de Setembro de 2013

Adriano Seabra Alves, mestre adobeiro natural de Sangalhos concelho de 

Anadia

Eu: O que o ligou aos adobes?

ASA: O que me ligou aos adobes já eram coisas do meu avô, vinha do tempo 

do meu avô, César Alves, depois o meu pai é que ficou com esse negócio, 

com essa coisa de fazer os adobes. E então fomos castigados ali ao máximo, 

o pó da cal, não queira saber, que aquilo não era brincadeira nenhuma. A 

queimar a cal e depois a peneirá-la, num peneiro grande, porque a cal trazia 

sempre uns caroços e esses caroços depois rachavam os adobes, rachavam-

-nos. E assim a gente peneirava a cal, andavam uns homens a argamassar, 

argamassar isto é, a encaldear a cal com a areia, a areia já estava espalhada, 

era aquela quantidade de areia que nós sabíamos mais ou menos, tínhamos 

uma altura, um ferro que espetávamos assim no chão até ao firme, para ver 

a altura de areia, se estivesse mais alta, tirava-se, tirava-se areia para trás, para 

ficar naquela altura, para depois ser mais fácil encaldear a cal na areia, encal-

dear aquilo tudo bem, e se estivesse muito alta era mais difícil de encaldear. 

De maneira que, depois nós vínhamos, enleiroavamos aquilo, fazíamos uns 

leirões, para a água passar por cima, para enchapoçar tudo aquilo de água e 

depois os homens a argamassar aquilo com as enxadas, argamassar e a botar 

para trás com as pás. Ao outro dia era tendido, as mulheres a acartar a massa 

com carros de mão e era eu e o meu irmão a tender, o meu irmão era o Zeca 

Alves.

Eu: Portanto, era amassado num dia, ficava um dia ainda…
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ASA: Pró outro, às vezes, outras vezes a gente começava logo a tender, de-

pendia…

Eu: Dependia também da altura do ano, eram feitos no Verão, não era?

ASA: Pois, era sempre no Verão, dependia do tempo, se por acaso houve-se 

tempo para argamassar, a cal tinha que ficar toda argamassada, se sobra-se 

tempo ainda se ia tender alguma coisa e se houvesse tempo e gente para acar-

tar! Tá aperceber?!

Eu: É sempre um problema de mão-de-obra.

ASA: Pois, era só a mão-de-obra! E de maneira que, depois andavam, quando 

havia gente assim a mais, uns andavam a tender, era eu a tender ou o meu 

irmão e outros andavam a empilhar, já a levantar os adobes, a levanta-los, a 

passar uma colher de pedreiro para lhe tirar a terra, tirar aquelas esquinazitas 

e tal, e a fazer as pilhas, a empilha-los e tal, para eles ficarem acondicionados 

para depois irem embora pró freguês.

Mas o segredo daquilo estava no encaldeamento, porque havia muitos gajos, 

muitos indivíduos que faziam para ai adobes, que queriam muitos …

Eu: Com pouca cal.

ASA: Com pouca cal!E depois o que é que acontecia! A neve vinha, no Inver-

no e descascava-os todos! Ficavam todos cheios de tinha, parece que tinham 

tinha!

Eu: Porque era só areia quase?!

ASA: Ficavam com aquele tijolo que está ali, mal cozido. Ora bem, e se le-

vassem cal…

Eu: Com a quantidade certa.

ASA: Com a quantidade certa, ou mais ainda qualquer coisa, normalmente o 

meu pai até botava mais quando era para fazer adobes de poço, adobes para 

os poços, botava ainda mais quantidade de cal…
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Eu: Porque tinham que resistir mais à água não é?

ASA: Pois, para ter mais resistência na água, ficava a areia quase branca com 

a cal, quase branca…

Eu: Portanto, era uma coisa de intuição, olhavam e viam a cor para saber se 

estava bem…

ASA: Exatamente, quando era para paredes ou qualquer coisa, já levava me-

nos qualquer coisa de cal, porque as paredes depois normalmente são reves-

tidas e tal, mas de qualquer maneira eram sempre bons. Porque às vezes car-

regávamos nas camionetes do Fontinha outras vezes do Massa-bruta, e uma 

vez um caiu, um adobo caiu ali em baixo no fundo da Caramula! E ele parou 

a camionete, e foi-se ver e o adobe não estava partido! Caiu da camionete 

abaixo mas não partiu! Não partiu! Não partiu porque? Andávamos acartar 

adobes para a Curia, para o Palace Hotel da Curia, o que é certo é que o ado-

be não partiu, caiu e não partiu, e depois foi, e foi examinado, o homem que 

andava a assentar, lá o pedreiro, tiveram que lhe dar com uma marreta! Uma 

marreta! Para o adobe partir, porque ele não partia, estava calcinado e estava 

bem fabricado. O meu pai lá nisso tinha um bocado… um bocado gosto.

Eu: Pois, e a marca…o facto de levarem um carimbo também era uma prova 

de qualidade?

ASA: Exatamente, porque havia muitos ai que faziam e não tinham marca, 

de maneira que aquilo era tudo marcado. E a cal, havia quem coze-se cal aqui 

para a Fogueira, perto da Fogueira, mas a pedra não era de qualidade, a pedra 

para a cal não era de qualidade. A pedra boa para a cal que nós gastávamos era 

de Ventosa, Ventosa do Bairro, a pedra era escura, era azul, era escura, a gente 

queimava-a, sabe o que era queimá-la? Botar-lhe água por cima…

Eu: Sim sim…

ASA: Pois, e era queimada ali com água, com uns cabaços, a botar-lhe água 

por cima! E aquilo começava, parecia quase fogo-de-artifício! Esta daqui da 
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Fogueira que era ali cozida na Fogueira, que era arrancada ali mesmo…

Eu: Fervia…

ASA: Não tinha compressão! A outra era melhor, era pedra azul, aquilo era 

uma beleza! O Albano João é que fornecia o Fontinha, era o Massa-bruta, 

o Neca Massa-bruta, forneciam essa cal. Era uma camionete de cal por se-

mana, seis metros quadrados, quer se dizer, eram seis metros! Eles com a 

gente tinham sempre cuidado, porque a medida deles, o meio metro que eles 

traziam, a medida para medir a cal, com o metro realmente, mas punham 

metade de uma viga a cada canto da medida! Quer se dizer, ao fim ao cabo 

a media tinha menos 20Kg de cal! Era só vigas! Depois a gente pensava, são 

dois metros de cal tem que dar não sei quantos adobes, pois tem! Devia dar 

devia! Devia dar realmente mas a cal ficou no forno! Não veio, ficou lá… E 

é assim, de maneira que, mas fez-se milhares e milhares e milhares de coisas 

assim, aquela casa que esta ali…

Eu: Portanto, pode garantir que os de melhor qualidade eram feitos com essa 

cal? Meio azulada…

ASA: Sim sim, aquela também dava…

Eu: Tinham é que meter mais quantidade…

ASA: Pois, mais quantidade, porque a cal, a pedra não era de boa qualidade, 

a de boa qualidade era de Ventosa…

Os fornos, era uma coisa muito interessante que eu gostava de ver, eles a 

enfornar pedra, a meter a pedra, aquilo era uma coisa que eu gostava de ver, 

e sabe porque? Porque a pedra tinha que ser bem partida, partida com um 

coiso que eles tinham, faziam… jeitoso para por em toda a volta do forno, 

e faziam coisas de um homem de altura, mas sempre a encolher, a pedra 

entrava por aqui mas ultimamente já era por cima, era por cima porque isto 

aqui ficava tapado, só ficava a boca, parecia um forno de cozer broa! Depois 

levava pedra e massa com cal, tapavam aquela boca para o calor não vir para 
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fora e ficava um buraco só para a pá entrar e botar o serrim para dentro, um 

buraquito, como a boca daquele forno…

Eu: Eu acho que isso demorava umas horas… até levava dias! Um dia ou 

dois…

ASA: O que?! Três noites e três dias, ela derretia, tanto que eles ao enfornar, 

eles botavam um caramulo por cima, ainda por cima do forno botavam um 

caramulo, daquela pedra mais miúda. Mas depois quando a cal estava cozida 

esse caramulo desaparecia! Porque ela mingou, não havia aparelho nenhum 

que acusa-se a temperatura, a temperatura daquilo. A pedra ficava em brasa! 

Em brasa! Estavam ali três dias e três noites um gajo sempre a meter serrim. 

Depois quando o calor chegava cá a cima, o calor vermelho, o caramulo já 

estar vermelho, já estava cozida a cal… Cá por baixo já estava tudo cozido, 

porque depois estas pedras que estavam aqui, eles picavam com um pau, para 

o calor começar a sair, porque às vezes os gajos tinham que ir la para dentro 

tirar a pedra cá pra fora, e aquilo a escaldar! A escaldar! Eram uns desgraça-

dos! Iam la para dentro e a gente a ver aquela temperatura, aquele calor a sair, 

e eles a botar ca pra fora, dez em dez minutos estavam cá fora! A beber e todos 

molhados, todos cheios de transpiração! Era uma vida toda ingrata! Era uma 

vida… estúpida, para ganhar vinte cinco escudos naquele tempo, estavam ali 

de noite e a dormir no serrim, de noite e tal, era uma vida miserável. Pronto 

mas era assim, era a vida daquele tempo, a gente não podia ir para mais lado 

nenhum, era aquilo e aquilo mesmo.

O meu pai então punha-los ali a fazeradobes, eu e o meu irmão ali ao sol! 

Ao calor! A gente às vezes andava descanso, a terra debaixo da gente às vezes 

parece que queimava, um gajo tinha que estar sempre a mexer os pés.

Eu: (mostro desenhos de equipamento usado no fabrico dos adobes)

ASA: Era uma colher de pedreiro e a dita soca de madeira, uma espécie de 

uma colher mas era em madeira, para se socar aquilo, e a colher de pedreiro 

era para depois lhe passar o lustre por cima, aquela goma por cima, depois 
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secavam e ficavam ali lisinhos! Depois as mulheres que andavam a acartar a 

massa às vezes estavam à espera quatro ou cinco minutos enquanto a gente às 

vezes ia ali e vinha, duas ou três e elas iam marcar com o carimbo.

Eu: Pois, só se podia marcar com o carimbo estando essa goma lisinha.

ASA: Exatamente! Depois a gente chegava à hora da côdea, que era às dez 

horas, começávamos às oito e às dez hora contávamos as formas, quantas for-

mas, eu e o meu irmão! Andávamos sempre picados um com o outro.

Eu: Tinham muitas?

ASA: Cada um fazia… Ele às vezes fazia de parede e eu fazia de muro, ele às 

vezes fazia de muro e eu fazia de parede. A forma de parede só fazia dois de 

cada vez, a forma de muro fazia três, três de cada vez, mas a gente contava as 

formas porque a massa era igual, era a mesma quantidade, tanto fazia ir pa 

parede com ir pa muro, eram três pazadas e meia de massa. Pronto, o que é 

certo, a gente andava sempre picados, depois íamos à côdea, chamava-se a 

côdea, às dez horas, contávamos, ora uma, duas, três, quatro… Multiplica-

va-se, ficava a conta feita no adobe, com uma coisinha ali, um pauzinho ou 

uma canita, qualquer coisa. Íamos outra vez até ao meio dia, íamos por ali 

fora, contavamos outra vez, daquela marca para cá, uma, duas, três, quatro, 

cinco… Tantos…

Eu: No fundo ficava registado aquele lote, ficava marcado…

ASA: Tudo! À hora do meio-dia, já tenho mil e tal, mil e tal, agora de tarde 

outra vez… Ao fim do dia a gente só contava os que tinha feito da hora da 

merenda até à noite, os outros já estavam todos contados e então somávamos 

uns com os outros, e fazíamos dois mil dois mil e tal, dependia, de muro 

fazia-se mais porque só fazia três, fazia três de cada vez, de parede fazia-se 

menos porque eram só dois de cada vez, mas as formas tinham que ser iguais! 

A mesma quantidade.  

Eu: Mas lembra-se ou sabe as medidas? Do adobe?
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ASA: O adobe eram trinta e cinco ou trinta… mas a gente chega ali e mede 

se for preciso!

Eu: Não não! Se soube-se de cor…

ASA: A gente pode medir ali um adobe, eles estão ali na parede, mede-os…

Eu: Esta a falar dos de parede?

ASA: De parede, e os de muro eram o mesmo comprimento, só as dimensões 

é que são diferentes…

Eu: É mais alto?

ASA: Não! A altura era tudo dez centímetros, dez centímetros de grossura. O 

comprimento é que era mais uns e outros menos, a largura!

Eu: Largura, o comprimento é que era os tais trinta ou trinta e cinco…

ASA: Trinta ou trinta e cinco, era tudo igual. Mas agora já não há quem pe-

gue nos adobes! A gente botava um adobe às costas, andava com um saco ao 

tiracolo e toca pra cima, lá iam pelo andaime acima levar um adobe e vinham 

pra baixo outra vez e tal, estes miúdos, andei eu a acartar isso, ali prá camisa-

ria, pra Sangalhos, pra ganhar sete e quinhentos, sete e quinhentos!

Eu: E depois já faziam uns especiais, digamos, eram meio curvos para fazer 

poços não era?

ASA: Os poços sim, mas eu não tenho cá…

Eu: Mas eram tipo… havia para vários diâmetros de poços?

ASA: Não…

Eu: A peça era a mesma?

ASA: A peça era a mesma, o coiso era a mesma coisa, os poços…

Eu: Mas eram ligeiramente curvos?

ASA: Sim! Sim, Tinham… o feitio! O feitio de poço, já tinha o feitio daquilo, 
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mas tinha os mesmos dez centímetros de grosso.

Eu: E nunca experimentou, experimentaram fazer com outras dimensões?

ASA: Não, sabe porque? Porque o adobe pró poço era aquele, aquela medi-

da, porque também não podia ser maior nem mais pequeno. Mais pequeno! 

Claro, demorava mais tempo o assentamento, a empedrar.Aquela medida, 

era a medida em que… eles gostavam daquela medida, porque aplicavam 

aquilo…

Eu: Não era preciso grande esforço…

ASA: Pois! Exato, não era preciso grande esforço, exatamente…

Eu: Se fosse maior até podia aguentar mas…

ASA: E depois tinha uma coisa, aquilo era tudo ao sarilho, ir para baixo e 

para cima, podia às vezes cair algum, em cima de algum…

Eu: Então não se faziam com dimensões maiores porque ficavam pesados…

ASA: Exato, mais peso pro sarilho e tal. Levava sempre cinco adobes, o caixo-

te que eles botavam para baixo, cinco adobes de cada vez! Mas você sabe que 

aquilo era através de cordas não é? Podia às vezes partir ou qualquer coisa. E 

depois mesmo lá em baixo para andar nos poços em cima dos andaimes, eles 

tinham andaimes não é? Metiam uns paus em cima das paredes e dali pra 

cima faziam mais um pedaço pra cima, e depois era preciso também cuidado 

com o peso porque era cal eraadobes, aquilo tudo ali, às vezes podia ir tudo 

abaixo e os homens irem tomar banho sem querer…

De maneiras que era assim, e então a cal para os adobes era tudo amassado 

com enxada, tudo com enxada, eram umas enxadas mais pequeninas, com 

os cabos mais compridos, para eles estarem mais ou menos direitos, ali a 

eitinho! Não devia levar, às vezes la passava, mas não devia torrões de areia, 

torrõezitos…

Eu: Devia ser peneirada?
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ASA: Não, é que aquela areia ia solta, era o fracasso do adobe, porque não 

tinha cal, um terrão de areia que fosse, não tinha cal!

Eu: Era por ai que eles depois se esfarelam…

ASA: Exato, por isso é que tinha que ser bem amassada a eitinho, para ser 

misturada uma coisa com a outra. Pronto, e era assim, nós tínhamos um 

homem, o meu pai tinha um homem que era só dedicado para isso, não ti-

nha corpo, mas para fazer isso, estava tao habituado aquilo, travava ali com 

as costas da enxada, tudo a eitinho! Tudo a eitinho! Às vezes eu mais o meu 

irmão, dizíamos assim, olha que hoje é para arrebentar! Vamos lá ver, Vamos 

lá ver! Então começávamos, a cal era igual ele ia fazer adobes de muro e eu 

de parede, quatro pessoas a tirar cal do mesmo monte não é? O gajo não se 

podia descuidar muito! Era sempre a botar para trás, mas tinha que ser bem 

amassadinho! Olha que está mol de mais! Olha que está rija! E tinha que ser 

numa temperatura, numa coisa certa, nem muito mol nem muito dura. Se 

fosse muito dura, os adobesficavam ratados nos cantos, ficavam com falta. 

Se fosse muito mol, a gente ia a levantar a forma e ele ia-se abaixo, percebe?

Eu: Estou a perceber, tinham que ter a consistência certa…

ASA: Uma coisa mais ou menos certa… E era assim…

Eu: E então qual era a proporção? Para quanto de areia quanto…

ASA: A proporção era assim, nós fazíamos uma coisa de areia, não é? Um 

traço! E botávamos um ferro para ver a altura, que às vezes tinha mais altura 

não é? Então tirava-se assim para trás e tal, espalhava-se mais e tal… Depois 

a cal era queimada à parte não era em cima da areia, havia quem queima-se a 

cal em cima da areia! Mas o nosso processo era diferente! A cal quando vinha, 

era queimada num monte, para depois ser peneirada, percebe? E se fosse 

queimada em cima do monte de areia não podia ser peneirada, ficavam os 

caroços, e depois os caroços da cal rebentavam, os adobes ficavam defeituo-

sos, percebe? Pronto, e então nós peneirávamos a cal à parte, às vezes vinha 

de manha cedo, às quatro horas da manha, estava menos calor, estava fresco, 
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e o pó da cal com o suor quando era pelo calor, aquilo parece que cortava a 

pele! E cal nova aquilo queimava mesmo! Tanto que eles a acartar a cal, as 

mulheres tinham que ter uns tamanquitos, não podiam por os pés na massa! 

Porque se não ficavam todos cortados nos dedos! E então, depois,hoje vinha 

a cal, à tarde, era quatro, cinco ou meio dia, queimava-se, tratava-se logo de 

queimar e ficava a descansar. À manha às quatro da manha vamos peneirar 

cal, ela ainda estava quente! Mas pronto, umas gamelas acartar para cima do 

peneiro e o peneiro estava em cima da areia, a gente nem via o pó, porque 

às vezes era de noite, a esfregar, pega ai, pegava-se no peneiro, lá vinham os 

caroços todos, eram postos à parte, às vezes estava mal queimada e esses caro-

ços botavam-se num monte com mais um bocadinho de água, ficavam outra 

vez em pó, e passava-se ao peneiro e pronto, ficava assim. Mas às vezes vinha 

pedra crua, estava mal cozida e lá vinha pedra crua…

Eu: A peneira evitava tudo…

ASA: A peneira evitava tudo, os adobesficavam ali perfeitinhos! Ali que era 

uma beleza! Todos perfeitos. Agora, havia outros que não! Não peneiravam, 

não tinham… Os nossos eram para vender, tinham que ser perfeitos. Quem 

fazia ai às vezes para A, B, C e D era de qualquer maneira, estava bem, de 

maneira que é assim.

Eu: E então estava a dizer que tinham o monte de areia e qual era a quanti-

dade de cal?

ASA: A altura de areia era sempre quarente a cinquenta centímetros de areia, 

que era para se chegar ao fundo, eles a encaldear, a misturar, a gente punha a 

cal em cima e depois espalhava em cima da areia, está a perceber? Ia espalhan-

do, o peneiro fazia aqui um monte, ali fazia outro, acolá fazia outro depois a 

gente com o mesmo rodo de peneirar a cal espalhava a cal por cima da areia 

e ia vendo o que eles estavam a encaldear. Se estava mais vermelha, bota-lhe 

um bocado mais de cal por cima. Se estava mais branca, pronto, deixa passar.

Eu: E a areia, que areia é que usavam?
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ASA: A nossa areia era assim uma areia mais barrenta, não pode ser areia 

zangra, porque a areia zangra é muito solta…

Eu: Pois, tem que ter barro.

ASA: Tem que ser barrenta, a areia barrenta não dá para um certo número de 

coisas, por exemplo, para rebocos, para essas coisas assim, mas para os adobes 

dava bem, porque tinha uma espécie de goma e tal, muito zangra não dava 

porque esfarelava-se…

Eu: Mas também a peneiravam a areia?

ASA: Não não! A areia não era peneirada, não podia ser. A areia zangra nunca 

botamos, nunca fizemos, só misturada com outra, havia areia que vinha mais 

solta, mas nunca se botou sabe porque? Porque tinha que se botar mais cal e 

a cal também muita quantidade a massa fica podre! Ficava sem acção, ficava 

podre! Com a quantidade de cal. O meu irmão faziaadobes ali a ir para Es-

gueira, e havia ali também em Águeda, onde está a Macal…

Eu: Mas em Águeda faziam duas variedades, faziam este tipo com a cal e fa-

ziam outros, que era já perto da Pateira de Fermentelos, que era com aquele 

lodoque há nas margens, amassado com palha e bois a passarem por cima, e 

depois metiam-nos em formas, no fundo faziam uns adobes de barro.

ASA: Isso era terra, adobes de terra, isso era no princípio, há ali uma casa 

que está feita com adobes de terra! E ela ainda não caiu! Mas já tem mais que 

alguns cento e cinquenta anos, mas foi revestida, está a perceber? Revestida e 

tal, aguenta-se! E é uma casa grande!

Eu. Então já na altura faziam essa distinção, uns eramadobes de terra e os 

outros…

ASA: Mas nem toda a terra dava! Também, tinha que ser terra preta e barren-

ta, barrenta para ter liga! Porque se não… Depois então é que começou a vir 

a cal e a fazerem de areia…

Eu: Então você tem noção que antigamente só se faziam desses de terra e 
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depois é que veio a cal? ou...

ASA: Sim sim! Depois é que veio, a cal. Tanto que a cal era uma coisa antiga, 

mas quem tinha fornos de cal era o Marques da Graciosa, a ir de Famalicão 

para o Pereiro, havia ai dois fornos de cal, havia um que era das Condessas, 

e depois esses senhores como tinham dinheiro é que andaram a fazer fornos 

para a cal. A serração de Mogofores também tinha lá dois fornos, também 

fui lá carregar cal, para ter consumo para a lenha que eles saiam, o serrim. 

Fomos lá ainda carregar cal, naquela altura a cal era a cento e trinta escudos 

o metro, e eles vendiam a cento e cinquenta ou cento e sessenta, era confor-

me calhava. Porque nessa altura o meu pai tinha sempre aqueles indivíduos 

certos e todas as semanas era x metros, tinham que fornecer aqueles tantos 

metros de cal para nós. A cal ainda era toda acartada com carros de bois! Car-

ros de bois. Depois é que veio uma camionete que foi o Ti Coiso, o Muche 

do Pereiro, é que comprou uma camionete que tinha os raios de pau e trazia 

dois metros de cal de cada vez! Raios de pau, a gasolina! Quando ele apareceu 

eu dizia, é Senhor Muche! Porra! Você já tem uma camionete! Ó homem, 

comprei esta camionete, isto é uma beleza! É uma beleza! Começaram outros 

a comprar camionetes e os carreiros de Famalicão começaram a desistir, não 

havia serviço, era tudo ali, só carreiros, a gente chegava, queria um carreiro, 

ia a Famalicão, tinha logo um carreiro para transportar. Depois, a cerâmica 

de Anadia já fazia tijolo e telha, já fazia disso, mas em pouca quantidade e 

gastava-se pouco, gastava-se mais adobe do que tijolo, ficava mais barato…

Eu: Mas isso eram tijolos maciçosou eram furados?!

ASA: Não não! Era furado, custavam salvo erro, oito ou nove tostões cada 

um, e era pequeno! Os adobes eram maiores e mais largos!

Eu: E os adobes custavam quanto? 

ASA: Doze tostões, mas era maior! E você sabe que eles faziam as fundações 

todas com adobes, e então esse adobe de parede que tinham esta largura 

assim…
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Eu: Punham-nos atravessados…

ASA: Atravessados, no alicercepor ali fora, nem era preciso cimento nem 

nada, depois quando faziam o porão, faziam aquilo, depois botavam o viga-

mento em cima das paredes, não tinha cimento! E dali para cima seguia com 

adobes de muro!

Eu: E a argamassa entre os adobes era a mesma dos adobes?

ASA: Era! Era a mesma coisa.

Eu: E essa é que era feita em obra e uns podiam ser mais perfeitos…

ASA: Pois, o mais de resto, mesmo que leva-se um bocado de areia o bocado 

de adobe, não tinha problema que o adobe esmagava, o tijolo já não! Tinha 

que se lá ir com a pontinha da colher tirar fora. Depois tinha outra, o adobe, 

chegavam na testeira do adobe, punham-lhe um bocado de massa, e colava a 

este adobe que já estava assente. O tijolo já não era assim, aquela massa tinha 

que entrar nos buracos, para ficar mais ou menos trilhado, se não ele dançava! 

E era assim, era assim a vida dos pobres naquele tempo.

Eu: Então e porque altura é que começaram…

ASA: Não sei…Isso com certeza eu ainda não era nascido, porque já no tem-

po do meu avô, ele morreu com sessenta e cinco anos e já morreu à sessenta e 

tal anos, já era, ele já iniciava nisso, já era de areia, areia e cal. Essas casas que 

a gente vê por ai, ainda antigas, algumas que estão a ser demolidas, já têm 

muitos anos.

Você sabe que isto das fundações têm a ver com os terrenos, Se o terreno for 

firme, aguenta, mas aguenta bem e não há problemas nenhuns. Se o terreno 

for húmido, ou areias ou qualquer coisa, é preciso ir para mais fundo. A gen-

te vê ai do Estado, quando se faz qualquer assim por exemplo, na água, eles 

vão la buscar a uma profundidade enorme, buscar o firme. E as casas eram a 

mesma coisa, os adobes de parede assim ao comprido e havia outros que os 

botavam atravessados, ficava com mais espaço…
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Eu: Pois… E então depois chegavam ao segundo piso e já os punham nor-

mais…

ASA: Pois, quando chega-se ao segundo piso já era assim, ou às vezes de pa-

rede, ou às vezes de muro. E às vezes punham um de muro e outro que era 

feito com esta forma, estreitinhos, por dentro. A humidade nunca mais ali 

entrava dentro!

Eu: Ah! Faziam uma parede dupla?!

ASA: É, uma parede dupla! Um de muro e outro mais estreito com um espa-

ço entre eles. Tanto era fresco de verão como era quente de inverno! Porque 

ali não entrava frio nenhum, não entrava nada. E depois tinha outra coisa, 

quando estava calor, o calor também custava a entrar.

A padiola era de madeira, os adobes eram postos assim, ao alto, porque fazia 

de padial, já fazia de padial, apertavam uns com os outros.  

Normalmente as fundações levavam uns mil, mil e tal adobes de parede, e 

depois as paredes para cima conforme a altura que tivessem não é?

Eu: Sim, mas um rés-do-chão…

ASA: Levava sempre ai mil e quinhentos, dois mil adobes, dai para cima…

Eu: Levava quase tantos na fundação com eram atravessados, como para cima 

porque já eram direitos…

ASA: Pois! Mas você sabe que estes debaixo eram os que aguentavam o peso…

Eu: E você diz que seriam sempre uma média de quatro fiadas na fundação…

ASA: Quatro ou cinco, depende, havia quem só quisesse botar três, três fia-

das, mas isso, a casa ficava a dançar… Dependia do terreno também, o terre-

no é firme, pedra! Cascalho ou qualquer coisa, muito bem. Se é húmido ou 

já fizeram lá buracos ou qualquer coisa, não convém. 

Mas a humidade no adobe não entra! Para dentro. Mas havia muitos porões, 
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esta por exemplo, porque tinha ali uma altura de areia, e eu depois mandei 

aplainar, e quando chovia! A água infiltrava-se la para a adega… Porque? 

Porque os adobesforam encostados! Quando fizeram o alicerce, encostaram 

os adobes e tal, mas não os revestiram por dentro! E a humidade penetrava, 

nas juntas dos adobes, nas juntas entrava para dentro a água…

Eu: Porque não levaram massa entre eles…

ASA: Pois! Eram só encostados! Depois a água infiltrava…

Eu: Não levaram massa no topo…

ASA: Exatamente!

O meu pai depois faleceu, e claro fiquei eu e o meu irmão, e a minha irmã, 

e então deixamos isso, porque começou-se tudo a virar para o tijolo, tá a 

perceber?Entretanto os fornos começaram também a desistir de cozer a cal.

E depois outra coisa mais grave, é que não havia a mão-de-obra, não havia 

ninguém…

Eu: E já havia máquinas a fazer tijolos…

ASA: Pois claro!Virou-se tudo para o tijolo, que era mais leve! Mais leve para 

assentar! Mais leve para isto, mais leve para aquilo! E as fábricas começaram 

a dar 20% de desconto…Eu depois virei-me para vender materiais de cons-

trução, em 1964 ainda eu estava a trabalhar, em 1966 fui para o Canadá, fui 

para o Canadá porque isto aqui estava ruim, vivia-se mas não se recebia…  
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