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Resumo

DA ADEGA À HABITAÇÃO
Projecto de Reabilitação na Região Demarcada do Douro

A presente dissertação compõe-se da realização de uma investigação 

teórico prática de reabilitação de uma adega, actualmente em estado 

inóspito, localizada em Carrazeda de Ansiães, Portugal. Reabilitação esta 

que consistirá na metamorfose do edificado preexistente convertendo-o a 

um novo uso - o de habitação.

Pretende-se estudar, através de um projecto, a relação entre o passado, o 

presente e a sua transformação para o futuro, despertando assim questões 

de cariz intemporal sobre as condicionantes subjacentes à intervenção de 

reabilitação num edifício. 

A investigação e análise teórica surgem como complemento ao processo 

criativo de projecto, uma vez que o caso de estudo motiva a reflexões 

sobre as problemáticas de intervenção numa preexistência.

Assim, procura-se estimular a pertinência da reabilitação e reactivação de 

edificado devoluto, assim como, a conservação da sua memória, através 

da adaptação do edifício às necessidades habitacionais contemporâneas, 

enaltecendo o seu valor arquitectónico.
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Abstract

The present dissertation comprises of the realization of a theoretical 

practical invetigation of rehabilitation of an old wine cellar, currently 

inhospitable, located in Carrazeda de Ansiães, Portugal. This rehabilitation 

will consist in the metamorphosis of the preexisting building, converting it 

into a new use - housing.

Through this project it is intended to study, the relationship between the 

past, the present and its transformation for the future, thus awakening 

issues of a timeless nature on the conditioning factors underlying the 

rehabilitation intervention in a building.

Theoretical investigation and analysis appear as a complement to the 

creative project process, since the case study motivates reflections on the 

intervention problems in a preexisting building.

Thus, the aim of this dissertation is to stimulate the pertinence of the 

rehabilitation and reactivation of an devoluted building, as well as the 

conservation of its memory, through the adaptation for contemporary 

housing needs, praising its architectural value.

FROM WINE CELLAR TO HABITATION
rehabilitation project in the Demarcated Region of Douro



10 |



| 11

A presente dissertação, por decisão do autor, não segue o novo Acordo 

Ortográfico da Língua Portuguesa. As citações de língua estrangeira foram 

alvo de tradução livre pelo autor. Algumas das imagens apresentadas foram 

recortadas e/ou sofreram alteração de cor relativamente às originais.
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Introdução

Estamos na Quinta da Veiga em Parambos, Carrazeda de Ansiães, zona 

pertencente  à Região Demarcada do Douro. É neste tão peculiar cenário 

que se implanta o objecto de estudo - a adega. Dissimulada entre os 

socalcos da vinha e do olival, expõem os vestígios de anos de uso, onde as 

uvas foram pisadas e onde as temporadas deixaram as marcas de quem ali 

trabalhou, viveu e sentiu.

E ali perdura, devoluta e serena, deixando que os ventos do Tua e do Douro 

se apoderem dela. Deixada ao abandono, guarda apenas as memórias e 

recordações das vidas que por ali passaram e das memórias que dela 

criaram, do seu espaço. Ao admirar-la surge o inevitável desejo de reactivar 

a sua existência e essência, de proporcionar-lhe vida e compor o que o 

tempo foi descompondo.

Reconhece-se o valor identitário do território e do próprio edifício, da sua 

forma e materialidade, dos métodos construtivos e destas memórias do 

passado. Pontos esses cruciais para a concepção das novas interpretações, 

intenções e formas para o habitar futuro.

É neste contexto que se inaugura um longo percurso experimental, de 

avanços e recuos, na procura de decifrar a melhor forma desta metamorfose- 

da adega à habitação.
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Motivação

A dissertação surge como um ambicionado exercício teórico-prático 

que se materializa numa proposta de reabilitação de um edifício, cujas 

condicionantes assentam numa preexistência real.  

A proposta de projecto surge de uma encomenda com princípios e clientes 

reais, ultrapassando (nesta premissa) o trabalho académico até então 

realizado, aproximando-se assim a um encargo de carácter mais similar 

ao desejado no futuro percurso como arquitecto. Da mesma forma, a 

temática de projecto apresenta-se como uma novidade, ao se tratar de um 

tema de projecto não abordado durante o curso, motivando curiosidades 

em conhecer as questões que se colocam quando o objecto de intervenção 

consiste  numa edificação preexistente, procurando compreender quais os 

aspectos de procedimento que ganham sentido na metodologia de projecto.

Aqui, o motivo de projecto aporta consigo um passado e história que 

se revela imprescindível compreender e analisar assim como uma nova 

relação de cliente - arquitecto, ambos com as suas convicções e objectivos, 

mais ou menos consonantes, que importa também, para o futuro como 

técnico, aprender e saber gerir.

Objecto e objectivos

O objecto de estudo da investigação visa no tema da reabilitação, tendo 

como caso em concreto uma antiga adega, actualmente em estado devoluto, 

a qual se pretende reabilitar conferindo-lhe assim um novo uso - destinado 

a habitação.
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O edifício insere-se como parte integrante da Quinta da Veiga, implantado 

num vasto terreno com uma área total de 8.5 hectares, a qual se que 

subdivide em quatro zonas:

• Zona de barragem

• Zona de vinha

• Zona de olival

• Zona de adega ( onde se localiza o objecto de estudo)

A zona da adega em si compõe-se por um logradouro e por um corpo 

edificado coberto com 324,60m2.

É neste contexto que surge o objecto e objectivo central desta dissertação. 

O objectivo da investigação é assim a procura de uma estratégia projectual 

que resolva estas relações: entre o passado como adega, o presente como 

edifício devoluto e o futuro como forma contemporânea de habitar o 

espaço; tentando respeitar o programa definido por um cliente específico 

e, da mesma forma, atender para o não esquecimento da memória histórica 

da antiga adega e do próprio local onde esta se implanta. 

Este objectivo tem como desígnio de uma proposta de projecto que, embora 

existindo uma encomenda concreta e um cliente real, a proposta de projecto 

é realizada no âmbito académico, não se pretendendo, neste quadro, levar 

em consideração certos requisitos e condicionantes próprios aos projecto, 

designadamente: sujeição à imensa legislação de construção em vigor e 

condicionantes de tectos orçamentais e de valores de construção/m2.

O objectivo final é realizar um projecto único, nas suas condicionantes 

e intenções, em que a sua existência faça apenas sentido neste território, 

precisamente por ser capaz de responder aos problemas deste e só deste 

lugar próprio. Assim como, adaptar o edifício às novas necessidades 
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Método e estrutura

Acredita-se que a melhor forma de actuar numa preexistência é entender e 

conhecer a sua história. É imprescindível ter como bases de projecto esta 

consciência e entendimento sobre o existente, mesmo que, inevitavelmente, 

à primeira vista, se estimulem já formas e convicções  projectais. Tais 

convicções podem, depois de conhecermos a história, serem alteradas ou 

concluir-se que não fazem, de todo, qualquer sentido.

Esta percepção do existente, que abrange desde a larga escada - o lugar, 

até a pequena escala - o local, a sua construção, o seu posicionamento 

e enquadramento, o cliente, o seu modo de habitar, os seus desejos e 

vontades e entre tantas outras considerações importantes, são questões que 

podem e devem definir a intervenção, desde a componente sociológica à 

componente técnica.

Como técnicos, só depois de se absorvermos todos estes aspectos, é 

que será possível realizar um trabalho que responda de forma eficaz aos 

problemas que o projecto acarreta, assim como, chegar a uma obra final 

que cumpra os seus propósitos para o futuro.

Propõem-se, através da metodologia desta dissertação, abordar os vários 

momentos do processo projectual: reconhecimento do local onde o 

edifício se insere, levantamento do edifício e diálogos com o cliente até à 

concepção final do projecto da proposta de intervenção.

No decorrer do trabalho vão se evocando distintos momentos relativos ao 

edifício preexistente, face ao seu passado, ao seu presente e reflexões sobre 

habitacionais, existindo uma consciência de que estas são condicionadas 

pela preexistência da adega, da sua memória e do seu posicionamento no 

território.
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o seu futuro, que se articulam como método de identificar, problematizar e 

solucionar as questões face ao projecto. O lugar, o local, a sua identidade 

e memória, atmosfera e circunstância, etc. são alguns dos temas que vão 

sendo abordados e intercalados com a apresentação dos vários estudos 

do projecto, assim como, sempre que pertinente, articulados com obras 

ou momentos de referência arquitectónica e de autores, como forma de 

fundamento de ideias.

Atendendo ao facto de que o objecto de estudo se situa numa área 

demarcada será não só importante indagar e analisar as condicionantes 

subjacentes existentes nas entidades competentes na tutela (DGPC e 

Câmara Municipal), bem como estudar outros casos de intervenções 

em áreas naturais protegidas, a fim de entender as problemáticas que se 

colocam.

No que incumbe à realização desta dissertação, apresenta-se lógico 

estrutura-la em duas vertentes: uma de investigação teórica e uma de 

investigação prática.

Esta investigação teórica irá focar os temas em discussão no decorrer 

do trabalho, sendo eles: o contexto histórico, social e geográfico onde 

se insere o objecto de estudo; as questões que envolvem a intervenção 

sobre edifícios antigos (sejam eles de valor patrimonial ou anónimos e 

modestos); e os exemplos de projectos que constituem referências de boas 

práticas de intervenção em edifícios existentes.

A vertente prática surge em simultâneo com a investigação e análise teórica, 

sem que exista o intuito de uma divisão destas duas mas uma associação 

entre ambas. Desta forma, procura-se reflectir sobre as hipóteses que melhor 

respondem às necessidades de relacionar o preexistente com as questões 

programáticas e funcionais que um edifício de habitação contemporânea 

comporta.

Será reunida toda a informação existente o quanto possível: fotografias, 

levantamento de plantas e dos alçados, informações sobre possíveis 
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evoluções do edifício ao longo do tempo, entre outros, de forma a ser 

possível trabalhar sobre uma base sólida e consciente da realidade. Só 

depois de elaborada esta pesquisa se poderá então abordar o lado mais 

técnico, ou seja, a realização do projecto.

Seguindo a linha de pensamento exposta anteriormente (relativa ao método 

de projectar sobre uma preexistência), surgem como método organizacional 

da dissertação três capítulos que se apresentam como essenciais. Antes de 

iniciar estes três, faz-se um enquadramento do território, a uma escala mais 

afastada de forma a encaminhar e enquadrar para os seguintes três temas 

principais: Do Passado, No Presente e Ao Futuro.

O primeiro capítulo, relativo ao Passado do objecto de estudo, trata de 

expor a sua história, ou seja, os seus motivos de existência e em que 

contexto surge, o seu programa, a sua evolução, métodos construtivos e 

enquadramento como arquétipo de construção popular.

O segundo capítulo, relativo ao Presente, observa e estuda a realidade 

actual do objecto de estudo, desde a percepção da primeira visita ao 

terreno, passando pelo levantamento, que introduz uma observação mais 

pormenorizada do edificado obtendo-se assim um melhor entendimento 

do seu estado e das suas condicionantes.

O terceiro capítulo, relativo ao Futuro, é dedicado a apresentar a encomenda 

do projecto, o cliente e o programa pretendido. Depois de observado o 

passado e o presente, este capítulo surge como concludente do propósito 

principal da dissertação- o projecto de arquitectura. Serão expostas as 

conclusões que formularam os princípios de intervenção adoptados no 

objecto, as suas fases de desenvolvimento e a proposta de intervenção 

final.

Ainda que, como forma de estruturar a dissertação, tenha sido feita esta 

divisão temporal, esta separação não pretende ser totalmente restritiva. 

Nos devidos momentos, sempre que seja pertinente, serão feitas referências 

sobre passado, presente e futuro do objecto de estudo em questão.





I. O território
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Figura 2

Artur Pastor, registos de Arquitectura - Trás os Montes, décadas de 50 e 60
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“Vou falar-lhes dum Reino Maravilhoso. Embora muitas pessoas digam 

que não, sempre houve e haverá reinos maravilhosos neste mundo. O que 

é preciso, para os ver, é que os olhos não percam a virgindade original 

diante da realidade, e o coração, depois, não hesite. Ora, o que pretendo 

mostrar, meu e de todos os que queiram merecê-lo, não só existe, como 

é dos mais belos que se possam imaginar. Começa logo porque fica no 

cimo de Portugal, como os ninhos ficam no cimo das árvores para que a 

distância os torne mais impossíveis e apetecidos.” 

(Torga, 1950).
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Figura 3

Localização de Trás-os-Montes em Portugal e principais núcleos demográfi cos

Figura 4 

Localização de Carrazeda de Ansiães, com destaque da sede de concelho e da  

freguesia de Parambos
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A Quinta da Veiga localiza-se em Parambos, no concelho de Carrazeda de 

Ansiães, situado a sudoeste do distrito de Bragança. O concelho é divido 

em 14 freguesias, sendo estas constituídas por 43 povoações e algumas 

quintas, principalmente nas vertentes viradas ao rio Douro, como é o caso 

do objecto de estudo. É ainda importante referir que esta quinta insere-

se na designada Região Demarcada do Douro, fazendo deste um tópico 

imprescindível de analisar.

Face à importância e singularidade do lugar onde se localiza a quinta, pois 

esta “não é um objecto arquitectónico isolado, mas um complexo sistema 

de relações entre o doméstico, o território, a comunidade e os modos de 

vida”1 surge a necessidade de fazer um exercício de investigação através de 

um afastamento de escala, obtendo assim um novo enquadramento da zona 

face à sua envolvente, conseguindo desta forma uma melhor compreensão 

e percepção da sua localização face ao território e panorama português e 

das características e condicionantes que este determina. 

Realizar este afastamento de escala resulta numa melhor consciencialização 

face ao espaço físico, mental, histórico e cultural de território que abrange 

uma paisagem evidenciada por profundas características físicas e culturais, 

directamente relacionadas com a forma e material empregue na arquitectura 

tradicional local. O lugar caracteriza-se pela sua heterogeneidade, em 

grande parte devido a sua topografia e, consequentemente, à forma singular 

de apropriação do homem face a este, da sua diversificada morfologia e da 

sua múltipla flora, resultando numa paisagem completamente distinta e, 

sem dúvida, uma marca identitária sui generis. 

O lugar é constituído por uma multiplicidade de panoramas visuais, em 

conjuntos sucessivos de um jogo entre planaltos e montanhas percorridos 

e dinamizados por inúmeros factores (humanos e naturais), sendo o rio 

Douro, indubitavelmente, o ex-libris deste demarcado território.

Sobre o reconhecimento do lugar

1. GONÇALVES, Joana 

Maria Gonçalves dos 

Santos; MATEUS, Ricardo. 

Ferreira; TERESA, 

Sofia Faria Cunha - 

Actas do 4.o Congresso 

Internacional. Casa Nobre 

– Um património para o 

futuro. Município Arcos de 

Valdevez, 2017. p. 6.
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Figura 5

Trás-os-Monte
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Conceber uma objectiva descrição fisiográfica da região de Trás-os-

montes e Alto Douro não se apresenta uma tarefa fácil, justamente pela 

multiplicidade e abundância de factores que esta província revela. A região 

é conhecida em especial pelo vinho, com notável importância da vinha da 

Região Demarcada do Douro, onde a paisagem se individualiza ainda mais 

com as suas imensas encostas e quintas de produção, como é o caso do 

objecto de estudo - a Quinta da Veiga.   

Trás-os-Montes e Alto Douro foi uma das onze províncias tradicionais 

portuguesas criadas em 1936 (extinta em 1976)2, situa-se no Nordeste de 

Portugal continental e compreende os distritos de Bragança, Vila Real, 

assim como quatro concelhos do distrito de Viseu e um concelho do distrito 

da Guarda. A norte e a leste faz fronteira com a Espanha e confronta com 

as províncias da Beira Alta, a sul, e do Douro Litoral e Minho, a oeste. 

Genericamente, o clima é mediterrânico com influência continental, mais 

agreste e frio nas áreas planálticas e mais quente nas áreas de menor 

altitude, referentes às zonas envolventes ao rio Douro. Este pode ser 

dividido, seguindo a concepção de Taborda3 que, baseando-se no regime 

térmico, considera a distinção entre Terra Fria e Terra Quente, incluindo 

uma zona entre estas duas, chamada de Terra de Transição.

• A Terra Fria, comummente conhecida pelo ditado popular que 

a caracteriza: “nove meses de Inverno e três meses de inferno”. 

Localiza-se a uma altitude superior ao 600 metros, com uma 

temperatura média anual de 10ºC a 12,5ºC4,  “caracterizada por Verão 

quente e curto, Inverno longo e frio, neves ocasionais e precipitação 

que varia com o relevo (…)”5, sendo que na agricultura dá-se uma 

predominância dos extensos campos de cereal e pastagens.6 Desta 

fazem parte as localidades principais do Barroso, Marão, Padrela, 

Trás-os-Montes e Alto Douro

2. Trás-os-Montes e Alto 

Douro in Artigos de apoio 

Infopédia [em linha]. 

Porto: Porto Editora, 2003-

2019. [consult. 2019-05-

14 21:41:05]. Disponível 

na Internet: https://

www.infopedia.pt/apoio/

artigos/$tras-os-montes-e-

alto-douro

3. TABORDA, Vergílio - 

Alto Tras - os - Montes 

- Estudo geográfico. 

Imprensa da Universidade 

de Coimbra. Coimbra, 

2011. p. 13/14.

4. PIRES, Jaime Maldonado; 

PINTO, Pedro Aguiar; 

MOREIRA, Tavares 

Moreira - Lameiros de Trás-

os-Montes - Perspectivas de 

futuro para estas pastagens 

de montanha. Instituto 

politécnico de Bragança,   

Bragança,  1994, p. 24.

5. SALAVESSA, Maria E. 

C. S. - Caracterização do 

Parque Natural do Alvão. 

UTAD, Vila Real, 2004, p. 

121.

6. RIBEIRO, Orlando - 

Opúsculos Geográficos 

- Estudos Regionais.                                

Fundação Calouste 

Gulbenkian, Lisboa, 1995. 

p. 84.
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Figura 6

Localização da Terra fria e Terra quente

Figura 7

Mapa do Alto-Douro pelo barão Joseph James Forrester, 1853
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Douro, Vinhais, Tâmega, Montemuro, Bragança, Mogadouro, 

Miranda e Carrazeda de Ansiães.

 

• A Terra de Transição varia entre 350 - 600 metros de altitude 

com temperatura média anual de 12,5ºC a 14ºC e é composta pelas 

seguintes localidades: Rio Tâmega e Rabagão, Vila Real - Sabrosa, 

Chaves, Lamego, Pinhão, Macedo de Cavaleiros, Rio Tua, Sabor e 

Douro Superior.7 

 

• A Terra Quente inferior a 400 metros de altitude com temperatura 

média anual superior a 14ºC,8  “caracterizada por Verão longo e muito 

quente, Inverno suave e curto (…)”9, que potencia a monocultura de 

maior valor económico, sobretudo de amêndoa, azeite e vinha10 e é 

composta pelas localidades de Paiva, Douro, Marão, Montemuro, 

Corgo, Varosa, Tedo, Tordo, Ceira e Pinhão, Sabor e Tua-Mirandela.  

Compreender a relação território - utilizador, ao intervir num lugar tão 

receptivo à mudança como a província de Trás-os-Montes, torna-se algo 

elementar para um melhor resultado de projecto. Uma região onde as 

cidades crescem e as aldeias agonizam dá-se a emigração dos habitantes e, 

por consequência, o abandono das suas casas, representando para o território 

danos com perdas irrecuperáveis. Nas últimas décadas têm se assistido a 

uma transformação activa, principalmente nos sectores de actividade que 

se têm vindo a modernizar, transformando socialmente e culturalmente 

o lugar. Esta modernização faz, consequentemente, com que a região 

sofra alterações morfológicas, quer ao nível da paisagem, pela adopção 

de novos métodos de cultivo, quer da própria construção do edificado e 

infra-estruturas, que se aproximam a uma nova linguagem de carácter 

distinto e de identidade bastante questionável. De qualquer das formas, 

7. PIRES, Jaime Maldonado; 

PINTO, Pedro Aguiar; 

MOREIRA, Tavares 

Moreira - Lameiros de Trás-

os-Montes - Perspectivas de 

futuro para estas pastagens 

de montanha. Instituto 

politécnico de Bragança,   

Bragança,  1994, p. 24.

8. Ibidem.

9. SALAVESSA, Maria E. 

C. S. - Caracterização do 

Parque Natural do Alvão. 

UTAD, Vila Real, 2004, p. 

121.

10. RIBEIRO, Orlando - 

Opúsculos Geográficos 

- Estudos Regionais.                                

Fundação Calouste 

Gulbenkian, Lisboa, 1995. 

p. 84.
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Figura 9

Artur Pastor, registos de Arquitectura - Da Beira a Trás os Montes, décadas de 50 e 60

Figura 8

Américo Dias- Alto Douro, 2011
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esta nova vontade transmontana de se actualizar face à contemporaneidade 

é evidente na procura de novos recursos e possibilidades de prestar aos 

seus habitantes uma melhor qualidade de vida.

O habitat local desenvolve-se entre os vales profundos e as montanhas 

íngremes, atravessados por inúmeras linhas de água que tornam as suas 

margens mais férteis. Estes factores constituem as principais influências 

das diferentes unidades de paisagem que o homem moldou e transformou, 

criando um espaço rural próprio e identitário, onde se fixou e trabalhou de 

forma a permitir o cultivo, garantindo a sustentabilidade local. 

“Sujeito a todos estas condições e obrigado a delas tirar partido, o homem 

imprimiu à terra feição própria, desenhando com clareza (…)”11 e deste 

desenho surgiu a forma de Trás-os-Montes e  Alto Douro que fazem desta 

região um lugar único. Um lugar que é história, tradição e natureza em 

estado puro. É a hospitalidade do saber e gostar de receber, típico do gesto 

transmontano. 

Não sendo objectivo desta dissertação uma ampla investigação sobre Trás-

os-Montes e Alto Douro (que por si só contempla um extensivo estudo), 

faz-se uma aproximação à escala em análise, focando um pouco mais a 

área onde se insere o objecto de estudo.

Região Demarcada do Douro (RDD) 

“A zona de influência do rio Douro têm individualidade própria, não 

podemos considerar uma linha (ou uma zona).”12

Subscrevendo esta individualidade própria, considera-se indispensável 

analisar a zona do rio Douro, mais concretamente da Região Demarcada do 

Douro (RDD), onde se insere a Quinta da Veiga, para a sua compreensão 

11. APP - Arquitectura 

Popular em Portugal. 

Associação de Arquitectos 

Portugueses, 2ª ed, Lisboa, 

1980. p. 117.

12. Ibidem. p.115.
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Figura 10

Evolução dos limites da Região Demarcada do Douro

Figura 11

Alto Douro Vinhateiro, Património Mundial da Humanidade
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mais aprofundada. Nessa sequência, considera-se ainda importante incluir 

nesta análise a zona classificada do Alto Douro Vinhateiro - ADV.

“O Doiro sublimado. O prodígio de uma paisagem que deixa de o ser à 

força de se desmedir. Não é um panorama que os olhos contemplam: é um 

excesso da natureza. Socalcos que são passadas de homens titânicos a subir 

as encostas, volumes, cores e modulações que nenhum escultor, pintor 

ou músico podem traduzir, horizontes dilatados para além dos limiares 

plausíveis da visão. Um universo virginal, como se tivesse acabado de 

nascer, e já eterno pela harmonia, pela serenidade, pelo silêncio que nem 

o rio se atreve a quebrar, ora a sumir-se furtivo por detrás dos montes, 

ora pasmado lá no fundo a reflectir o seu próprio assombro. Um poema 

geológico. A beleza absoluta.”13

A RDD, “uma das regiões mais importantes, ricas e conhecidas no 

mundo”14, expande-se ao longo do rio Douro e dos seu afluentes (Côa, 

Sabor, Vilariça, Torto, Tua, Távora, Pinhão, Corgo e Varosa), passado pelos 

distritos de Vila Real, Viseu, Guarda e Bragança. Representa uma mancha 

territorial de 250 mil ha, dos quais 25 mil constituem o ADV (no qual a 

Quinta da Veiga não se insere), classificados como Património Mundial da 

Humanidade, pela UNESCO.

De acordo com Almeida15, a vinha ocupa cerca de 400 km de solo, em que a 

maioria das parcelas tem menos de 0,5 ha e é trabalhada por cerca de 33.000 

agricultores.  A produção de vinho neste território constitui uma lição sobre 

a determinação e capacidade humana de potencializar os recursos naturais, 

mesmo quando estes se apresentam totalmente desfavoráveis e insalubres. 

O arranjo paisagístico imposto pelo rio Douro é, sem dúvida, a marca 

distintiva que define esta região. Este, está repleto de multiplicidade e 

variações ao longo de toda a sua vastidão, traduzindo-se numa complexidade 

de micro-climas que determinaram a diversidade dos seus cultivos, vinhos 

e, por consequência, a feição das paisagens ao longo do seu percurso. As 

vinhas e oliveiras cobrem e penetram a terra, levantam-se desde o rio Douro 

13. TORGA, Miguel. Diário 

XII, 3ª ed. revista, Ed. do 

Autor, Coimbra, 1977. p. 

89-90.

14. CARLOS, Brochado 

de Almeida - História do 

Douro e do Vinho do Porto. 

Vol. 1: História Antiga da 

Região Duriense. Edições 

Afrontamento, Porto, 2006. 

p.10.

15 Ibidem.
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Figura 12

Sub-regiões da Região Demarcada do Douro
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erguendo-se numa imensa escadaria de socalcos e patamares concebendo 

uma paleta cromática inigualável, que vai variando harmoniosamente com 

as distintas alturas do ano. A paisagem é acentuada pelo contraste da vinha 

e do olival com as escarpas verdes das florestas, nas cotas mais elevadas; 

pelo encontro da vegetação com os muros de suporte em pedra e pela 

materialidade do edificado, em certas zonas bastante disperso e pontual, 

que só o olhar mais atento consegue desvendar.

A RDD subdivide-se em três sub-áreas designadas de Baixo Corgo, 

Cima Corgo e Douro Superior, onde a distância ao mar e a morfologia 

geram mosaicos climáticos e locais distintos que, associados à exposição, 

litologia e pedologia, contribuem para originar vinhos com características 

diversas16:

• O Baixo Corgo (45.000 ha - 18%)17 é a área com maior quantidade 

de muros de estrutura tradicional. Possui as melhores condições 

climáticas e morfológicas para a cultura da vinha, nomeadamente, 

solos mais profundos e férteis. Nesta sub-região a paisagem surge 

mais compartimentada, marcada pela presença da vinha e do olival 

em bordadura que, associada à maior densidade populacional, 

reflecte a predominância da pequena propriedade.

• O Cima Corgo ( 95 mil hectares - 38%)18, onde se localiza a Quinta 

da Veiga, caracteriza-se por um clima mais seco e por um relevo 

mais acidentado, menos população mas, em contrapartida, regista 

maior número de quintas e melhor qualidade no vinho produzido.

• O Douro Superior ( 110 mil hectares - 44%)19, marcado por relevos 

menos acentuados, por Verões secos e muito quentes e Invernos 

rigorosos, tem uma viticultura mais recente, surgindo na segunda 

metade do Séc. XIX em propriedades de grande dimensão sendo 

acompanhada pela exploração do olival e do amendoal. No passado 

recente tem canalizado grandes investimentos privados, apostados 

em produtos inovadores e vinho de mesa de grande qualidade.20

16. Ibidem. p.11.

17. Instituto dos Vinhos do 

Douro e Porto - Viticultura 

- Região. Disponível em: 

https://www.ivdp.pt/pagina.

asp?codPag=16. Acesso 

em: 8 de nov. 2018

18. Ibidem.

19. Ibidem.

20. Plano de monitorização 

do Alto Douro Vinhateiro 

Património Mundial. 

Disponível na Internet: 

h t t p : / / w w w . c c d r - n .

p t / s i t e s / d e f a u l t / f i l e s /

f i c h e i r o s _ c c d r n /

missaodouro/plano_de_

monitorizacao_19-01-2015.

pdf. p. 12. Acesso em: 10 de 

nov. 2018
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Figura 13

Pluviosidade, solo, rios e culturas na Região Demarcada do Douro
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A precipitação anual na RDD é baixa e, quando mais a Este, mais seco se 

apresenta o clima. Devido ao declive e à peculiar forma de tratamento que 

o homem concebeu ao terreno, este actua como uma barreira contra os 

ventos húmidos do sul e frios do norte, não se dando uma estagnação das 

águas pluviais, criando condições excepcionais ao cultivo.

Os solos são constituídos maioritariamente por complexo xisto 

-grauváquico (essencialmente nas zonas envolvente ao rio) e por granitos. 

Na zona nordeste predominam os xistos e grauvanque e pontualmente, em 

toda a RDD encontam-se em menor quantidade micaxistos, gnaises, xistos 

argilosos, areias, calhaus rolados e cascalho.

O rio Douro é o escultor primordial do território, em simultâneo com 

os seus afluentes, percorrem a região  serpenteando e abrindo vales e 

planícies, juntamente com os feitos do homem que ajudaram a esculpir a 

paisagem, formando os socalcos que originaram uma plantação de vinha 

tão distinta, conferindo a este território uma peculiar volumetria e forma, 

que se apresenta como única na sua génese.

A Região Demarcada do Douro não é simples de caracterizar, pois deve ser 

sentida e experienciada. Ao longo de todo o seu percurso existe uma vasta 

e complexa diversidade que se revela repleta de histórias, metamorfoses 

e complexidades que estarão sempre dependentes da relação das pessoas, 

das actividades, da tecnologia, da inovação e da economia.
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Figura 14

Mapa Freguesias Carrazeda de Ansiães com demarcação da localização da Quinta da Veiga
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Carrazeda de Ansiães

Nesta parcela de terra, amparada pelo Douro e pelo Tua, cultivam-se 

campos, empilham-se socalcos, alimenta-se o gado e mata-se o porco, 

apanham-se as maçãs, faz-se azeite e produz-se o tão afamado vinho. 

Carrazeda de Ansiães sustenta-se do que a terra e os rios lhe oferecem e 

deles retira o seu melhor proveito. Um imenso planalto que contrasta com 

os montes erguidos de granito e vegetação densa, caminhos ondeantes, 

ora à forma do rio, ora à forma das parcelas de cultivo, pontuadas pelos 

pomares, pelas vinhas, pelas igrejas, pelas casas de xisto e pelas adegas 

das suas quintas. As suas fronteiras ficaram fechadas no século XI, mas as 

histórias constroem-se todos os dias por quem lá trabalha, vive e faz desta 

uma região excepcional.

O concelho de Carrazeda de Ansiães, situado no extremo sudoeste do 

distrito de Bragança, detêm 279,3 km2, dos quais, 12.926,00ha pertencem 

à Reserva Ecológica Nacional (DL 166/2008); 2.226,50ha correspondem 

a albufeiras de águas públicas, incluindo a zona de protecção (DR 107/ 

20009); e 5.326,24ha correspondem à Reserva Agriculta Nacional (DL 

73/2009).21

Os termos do conselho são delimitados principalmente por duas grandes 

fronteiras naturais: o rio Tua e o rio Douro. O primeiro, a poente e a 

noroeste, limita com os concelhos de Alijó e Murça, ambos do distrito de 

Vila Real e a norte com Mirandela, este pertencente, também, ao distrito 

de Bragança. A nordeste, limita com a povoação de Vila Flor e descendo 

a este, limita com o Torre de Moncorvo. O rio Douro, situado a sul, faz a 

delimitação com os concelhos durienses de São João da Pesqueira e Vila 

Nova de Foz Côa.

A êxodo rural, com foco especial das camadas mais jovens, é uma evidente 

realidade deste concelho que vê o valor da sua população habitacional 

diminuir face às últimas décadas. Relacionando os valores de 2001 e 

21. Ficha de dados 

estatísticos de Plano 

Directos Municipal. N.º 5 

da Portaria n.º 138/2005, de 

2 de Fevereiro. Disponível 

na Internet: https://www.

cm-carrazedadeansiaes.

pt /uploads/wri ter_f i le /

document/243/8_FICHA-

D E - D A D O S - E S TAT-

STICOS.pdf. Acesso em: 

27 de nov. 2018
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Figura 15

Vista sobre o rio Douro, Carrazeda de Ansiães

Figura 16

Vista aérea, Carrazeda de Ansiães
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2011 registou-se uma diminuição do número de famílias em -10,2%.22 

Actualmente, os 6.373 habitantes do concelho19, contrastam fortemente 

com os 15.828 habitantes relativos ao ano de 1950 (ano este em que se 

regista o maior número de população habitante local). Relativamente às 

percentagens dos grupos etários apresentam-se os seguintes valores: dos 0 

aos 14 anos - 10%, dos 15 aos 24 anos - 9,4%, dos 25 aos 64 anos - 48,6% e 

com idade igual ou superior a 65 Anos - 32%. Manifestando-se, assim, que 

é a população envelhecida quem detêm a maior proporção habitacional no 

concelho.23 

Carrazeda de Ansiães revela-se geograficamente como um território 

heterogéneo, assumindo as particularidades das encostas do Tua e do 

Douro e do planalto de “ 17km de norte a sul e 13km de leste a oeste”.24 

No planalto surgem montes com altitudes superiores a 700 m, destacando-

se o Cabeço da Senhora da Paixão, com 805 m, no Arnal, e o Castelo de 

Ansiães, com 815 metros, na freguesia da Lavandeira. Na zona de planície, 

praticam-se culturas como: centeio, batata, feijão, milho, maçã, sendo rico 

em pastagens, com gado bovino, suíno, caprino e ovino.

O planalto, quase em todo o seu perímetro, desce abruptamente motivado 

pela existência de escarpas de falha, acentuando as descidas mais 

pronunciadas nas encostas viradas ao rio Tua e Douro, sendo que os troços 

destes, no que diz respeito aos que passam junto ao concelho, tem uma 

altitude inferior a 175 m e 100 m, respectivamente. Nos declives destes 

dois rios predomina o cultivo da vinha, da qual resulta a produção de vinho 

do Porto de excelência, existindo também espaço para outras culturas, 

como: amendoeira, oliveira, figueira, pessegueiro, trigo, pereiras, mel, 

entre outras.

Desde a aldeia de Foz do Tua, onde os dois rios se encontram, sobe-se, em 

menos de meia hora a distância entre esta povoação e a vila de Carrazeda, 

situada a 739 m de altitude.

22. Instituto nacional 

de estatística - Censos 

2011. Disponível na 

I n t e r n e t : h t t p s : / / w w w.

cm-carrazedadeansiaes.

p t / u p l o a d s / w r i t e r _

f i l e / d o c u m e n t / 5 9 6 /

Censos2011_RDefinitivos_

Norte_3.pdf. Acesso em: 27 

de nov. 2018

23. Ibidem.

24. TABORDA, Vergílio 

- Alto Tras - os - Montes 

- Estudo geográfico. 

Imprensa da Universidade 

de Coimbra. Coimbra, 

2011. p. 13/14.
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Figura 17

Rio Douro desde a freguesia de Ribalonga 
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Todo o planalto de Carrazeda é riquíssimo em granito que, através dos 

séculos, foi utilizado nas construções locais. Nas últimas décadas, deu-se 

uma evolução com a passagem da pedreira artesanal para a industrial, o que 

permitiu a sua maior divulgação e, consequentemente, o aumento da sua 

exportação. Os xistos são também predominantes na região, especialmente 

nas encostas do rio Douro. 

A diferença de solos, do seu uso, o clima, o relevo, a altitude e vegetação 

existente, permitiram dividir Trás-os-Montes e Alto Douro em várias 

regiões naturais, tendo o concelho de Carrazeda de Ansiães acabado por 

ser integrado em três: Tua, Carrazeda e Douro Superior.

Embora integrado na Terra Quente Transmontana, a região apresenta 

características e realidades, que sendo bastante distintas, se complementam. 

Com efeito, o concelho encontra áreas nas três zonas mencionadas 

anteriormente: Terra Fria, Terra Quente e Terra de Transição.

A parte Norte, zona de planalto, apresenta características da Terra Fria, 

abrangendo também as povoações à volta da vila (Samorinha, Zedes, Mogo 

de Malta, Mogo de Ansiães, Belver, Fontelonga, Pena Fria, Besteiros, 

Marzagão, Luzelos, Arnal, Misquel e Vilarinho da Castanheira), todas 

estas situadas a uma altitude superior aos 600 m. Como já mencionado, 

nestas zonas os Invernos são bastante rigorosos e prolongados com geadas 

fortíssimas desde Outubro a Maio, nevando, por vezes, com bastante 

intensidade e o Verão apresenta-se curto mas bastante quente. O clima 

oscila, durante o Inverno, entre as temperaturas negativas e positivas, não 

ultrapassando, geralmente os 10ºC, já no Verão podem ultrapassar os 30ºC.

As aldeias na Terra de Transição (Selores, Alganhafres, Lavandeira, Seixo 

de Ansiães, Beira Grande, Linhares, São Pedro, Venda Nova, Amedo, 

Areias, Felgueira, Pinhal do Douro e Parambos - onde se encontra a Quinta 

da Veiga), situam-se entre os 500 e os 600 m de altitude, predominando 

o clima de encosta mais suave do que aquele registado na Terra Fria. Os 

Invernos são menos frios e as geadas, normalmente, terminam em Abril. 
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Figura 18 e 19

Casa Maria João (alojamento local) - Arq. Nuno Lacerda Lopes, 

Carrazeda de Ansiães, 2000/2005
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As temperaturas aproximam-se das da Terra Quente e a pluviosidade é 

inferior à que se presencia no planalto. 

Nas zonas Sul e Oeste, nas áreas envolventes ao rio Douro e Tua, 

correspondentemente, a temperatura sobe, mudando também a paisagem 

agora com características da Terra Quente Transmontana. Aqui os Invernos 

são mais suaves, já que as geadas só se iniciam em Novembro e, geralmente, 

terminam antes de Abril. O Verão é fortemente quente especialmente nos 

povoados mais próximos do rio Douro, destacando-se as zonas de Foz de 

Tua e da Senhora da Ribeira, que registaram temperaturas superiores aos 

40ºC. A pluviosidade ainda é menor do que aquela que se regista nas terras 

de transição, chovendo mais nas encostas do Tua do que nas vertentes do 

rio Douro e ali, quanto mais nos afastamos de Ribalonga em direcção a 

nascente, maior é a secura.

Ambos os rios apresentam-se com caudal permanente. O Douro, sujeito a 

grandes cheias, especialmente durante o Inverno, não apresenta grandes 

riscos para o concelho, face à diferença altimétrica relativamente a este, 

exceptuando-se nas povoações mais próximas do rio. As barragens 

hidroeléctricas, construídas ao longo do rio durante o século XX, 

permitiram algum controlo das suas águas, prevenindo assim danos de 

maior gravidade. 

O concelho de Carrazeda de Ansiães revela-se tipicamente rural, onde a 

agricultura continua a ser a actividade económica predominante. O vinho 

do Porto e de mesa, a maçã e o azeite, são considerados produtos de grande 

excelência, o que faz deles os principais rendimentos desta região. A 

actividade industrial, mais recente, passa principalmente pela exploração 

do granito. O turismo tem, também, vindo a ser alvo de especial atenção, 

pois os aspectos de interesse natural e cultural da região, justificam a aposta 

do concelho na sua potencialização, a qual se tem desenvolvido com as 

rotas do Douro, que têm contribuído para a divulgação do conhecimento 

deste património, paisagem e história, aproveitando o facto de parte do 



52 |

Figura 20

Foz do Tua, linha ferroviária do Tua



| 53

concelho estar classificado como Património da Humanidade – o Alto 

Douro Vinhateiro.

O concelho de Carrazeda de Ansiães, historicamente dos mais antigos, é 

singular pela diversidade das suas paisagens, do seu clima, morfologia e 

expressões, que resultam numa multiplicidade de atributos e peculiaridades 

únicas e que possui um vasto património, natural e arquitectónico, 

representativo da presença do homem ao longo dos séculos. Todos estes 

atributos, que concebem a identidade ao local, devem de ser preservados e 

estimados, contudo, não podem, como se tem vindo a assistir, ser deixados 

cair em esquecimento e ao abandono. Para contrariar esta tendência, 

devem ser promovidas novas e contemporâneas formas de enaltecer o que 

de melhor o concelho tem para oferecer.





II. Do passado



56 |

Figura 21

Artur Pastor, registos de Arquitectura - Da Beira a Trás os Montes, décadas de 50 e 60
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“O património construído vernáculo ou tradicional suscita a afeição e o 

orgulho de todos os povos. (…) é a expressão fundamental da identidade 

de uma comunidade, das suas relações com o território e, ao mesmo tempo, 

a expressão da diversidade cultural do mundo. (…) Conservar e promover 

estas harmonias tradicionais que constituem uma referência da existência 

humana é dignificar a memória da Humanidade.”

(Carta sobre o Património Construído Vernáculo ICOMOS, 1999).
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Apesar de haver uma noção prévia da adega, aquando da encomenda para 

a sua reabilitação, o conhecimento face ao seu passado era completamente 

nulo. Assim sendo, e como já mencionado anteriormente, previamente ao 

projecto, torna-se indispensável observar e estudar a preexistência, no que 

diz respeito ao seu passado, de forma a compreender a sua alma, as suas 

cicatrizes, a sua essência, a sua memória e o que simboliza esta peça no 

território em que se implanta.

A realização de um projecto levanta sempre uma questão primordial: qual 

a melhor forma de intervir?

Tratando-se de uma reabilitação, torna-se ainda mais relevante esta questão. 

Para conseguir obter uma correta resposta à problemática que aqui se 

levanta, é absolutamente imprescindível fazer uma recolha, o mais precisa 

e completa o quanto possível sobre o passado do objecto de intervenção, 

a qual “(...)deve ser cautelosa e precedida de uma análise completa da sua 

forma e organização”.25

Deve-se focar a atenção desta pesquisa em dois factores que se consideram 

ser dos mais relevantes: o objecto em si, nomeadamente o seu valor 

tradicional, histórico e patrimonial; e o estado de conservação em que este 

se encontra actualmente.

O primeiro foco, dará um enquadramento real e histórico do edificado, 

formulando assim as premissas face ao que se apresenta como necessário 

manter no futuro, para que a essência e identidade do mesmo não se perca. 

Da mesma forma, conhecer a história da preexistência significa ver com 

novos olhos o que, numa primeira observação, poderá parecer irrelevante. 

Nomeadamente quanto à sua implantação, forma, materialidade, método 

construtivo e até mesmo quanto ao modo como o objecto é utilizado e 

interpretado pela comunidade, o papel das tradições e das expressões 

intangíveis que a este estão, inevitavelmente, associadas.

2 5 . I I I - O r i e n t a ç õ e s 

práticas, investigação e 

documentação  in  Carta 

sobre o Património 

Construído Vernáculo 

ICOMOS, Cidade do 

Mexico, 1999.
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Depois de efectuada esta investigação e concluídas as premissas dai obtidas 

seguimos para o segundo foco. Este, através de uma observação física e 

mais meticulosa do construído, dar-nos-á as premissas do que poderá ser 

mantido (dentro do que foi considerado previamente essencial manter) e 

do que deverá ser reformulado ou até mesmo substituído, se apresentar 

condições débeis de preservação.

Não devemos esquecer que se apresenta como essencial que o edifício, 

após o projecto realizado, deverá ser capaz de satisfazer legitimamente as 

necessidades contemporâneas e de oferecer boas condições habitacionais, 

seja do ponto de vista da sua adequação funcional aos hábitos dos seus 

futuros residentes, assim como, condições de salubridade e da própria 

eficiência ambiental do edifício. Só assim será cumprido o seu propósito. 

As memórias, formas, materiais, métodos construtivos, (entre outros), 

do passado não deverão ser ignoradas, concomitantemente, não devem 

constituir um impedimento para que se projecte um correcto espaço de 

habitação, com as implicações que a sua fruição contemporânea comporta.

Serve o presente capítulo para centrar nas temáticas do que foi considerado 

o primeiro foco a ser investigado: o passado da adega e da relação desta 

face ao seu enquadramento no território onde se localiza.

O segundo foco, sobre o estado de conservação, será exposto e investigado 

no seguinte capítulo, aquando do levantamento do edifício.
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Figura 22

Ortofoto envolvente com demarcação do local e objecto de estudo

Figura 23

Floresta do Murancho, percurso de acesso à Quinta da Veiga
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Sobre o reconhecimento do local e objecto

A freguesia de Parambos, onde se situa a Quinta da Veiga, localiza-

se geograficamente a 6,3 km a oeste de Carrazeda de Ansiães, sede de 

concelho. A ligação entre ambas é realizada através da estrada nacional 

214 e da estrada municipal 633. Parambos, com 11,18km² de área e 247 

habitantes (2011)26, é constituído pela freguesia de Parambos e pelos 

lugares de Misquel, São Pedro e Venda Nova. Sobre o seu passado não 

abundam as informações, embora se possa falar em povoamento pré-

romano na região. Na freguesia como pontos de interesse destacam-se a 

existência de um complexo de arte rupestre, designado de Fonte de Seixas, 

que se trata de um dos mais representativos locais com gravações rupestres 

do concelho, e a igreja, onde se destaca a fachada principal em empena 

truncada encimada por um campanário de dupla ventana e com o portal 

principal virado para oeste, onde sobressai a arquitrave inscrita que faz 

referência à sua reformulação no ano de 1749.

Do centro de Parambos até a Quinta da Veiga percorre-se 1km, pela 

M633, até se chegar a um caminho de terra batida. Desde este caminho, 

percorre-se mais 1.7 km envolvidos na densa floresta do Murancho, até 

que o panorama muda drasticamente, a floresta desaparece, a vista abre-se 

e desvenda a vasta paisagem do Douro e do Tua. Surge uma antiga grande 

prensa de vinho, afirmando-se assim, simbolicamente, como o portal de 

entrada na Quinta.

A partir desta entrada, os acessos à adega dividem-se em dois sentidos: 

um pelo centro do terreno (de forma mais directa); e um segundo, pelo 

caminho que circula a quinta a nascente, sul e poente, que faz também 

de limite da propriedade. A Norte, a Quinta vê-se limitada por uma outra 

propriedade e pela zona florestal do Murancho. Todo este limite, de forma 

irregular, encontra-se delimitado por vedação e é composto por plantação 

de oliveira e vinha de plantação nova, distribuída por várias castas. 

Figura 22

Ortofoto envolvente com demarcação do local e objecto de estudo
26. Instituto nacional 

de estatística - Censos 

2011. Disponível na 

I n t e r n e t : h t t p s : / / w w w.

cm-carrazedadeansiaes.

p t / u p l o a d s / w r i t e r _

f i l e / d o c u m e n t / 5 9 6 /

Censos2011_RDefinitivos_

Norte_3.pdf. Acesso em: 12 

de dez. 2018
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Figura 24

Paisagem a Sul, Quinta da Veiga 

Figura 25

Acesso à adega, paisagem a sudoeste, Quinta da Veiga

Figura 26

Antiga prensa de vinho, entrada Quinta da Veiga
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Figura 24

Paisagem a Sul, Quinta da Veiga 

Figura 25

Acesso à adega, paisagem a sudoeste, Quinta da Veiga

Figura 26

Antiga prensa de vinho, entrada Quinta da Veiga



66 |

Figura 27

Fotografia aérea, Quinta na Veiga 

Figura 28

Zona de vinha, Quinta da Veiga
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Quanto à sua topografia o terreno encontra-se ainda na zona dita planáltica 

do concelho mas à margem de uma zona em grande declive, com direcção 

à freguesia de Ribalonga, a poente, focalizando a visão de quem percorre 

a quinta para a zona do Vale do Tua, onde se dá o encontro dos dois 

rios - o Tua e Douro. Este enfoque visual da paisagem vê-se ainda mais 

acentuado pela presença de duas montanhas (aproximadamente à cota 

700) localizadas nas laterais norte e sudeste do terreno, fazendo assim um 

enquadramento da vista, emoldurada por estes dois grandes cumes. Desde 

o ponto de entrada na Quinta (à cota 635), desce-se então 40 metros até à a 

adega (à cota 595), localizada no ponto mais baixo do terreno, o qual dista 

2km do rio Douro, numa paisagem desafogada e liberta.

A adega insere-se como parte integrante deste vasto terreno que compõe 

a Quinta, com uma área total de 85.142,36 m2, a qual se subdivide em 

quatro zonas: 

• Zona de barragem: com área de 15 872,11 m2;

• Zona de vinha: com área de 37 896,19 m2;

• Zona de olival: com área de 31 374,06 m2;

• Zona de adega: com área 900,60 m2, onde se insere um edifício 

com 264,2 m2.

Da investigação ao passado histórico do edifício da adega a informação 

encontrada foi bastante escassa, não tendo sido possível encontrar nenhum 

documento comprovativo da data e motivo da sua construção. Apenas a 

afirmação, pelo cliente, de que este edifício sempre se destinou a adega, 

não tendo servido qualquer outra função para além dessa. Com efeito, a 

propriedade foi adquirida no ano de 2000, onde a adega já existia e desde 

essa data até aos dias actuais não foi feita qualquer alteração, servido apenas 

como local de armazenamento dos materiais de cultivo e maquinaria para 

produção de vinho.
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Figura 29

Planta localização, Quinta da Veiga

E: 1/2000
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Figura 31

Carta Militar (1999), zona da Quinta da Veiga com demarcação do edifício existente
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Na Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães também não foi possível 

levantar nenhum registo sobre o edifício, sendo que a referência mais 

antiga encontrada foi a Carta Militar do ano de 1999, onde já se estabelece 

o registo da zona mencionada como Veiga e onde surge já o desenho 

de implantação de uma edificação, de forma semelhante à actual. Da 

investigação bibliográfica e iconográfica também não surtiram grandes 

resultados, visto que não foi possível encontrar qualquer informação sobre 

esta construção em concreto.

Assim sendo, a percepção do passado do objecto de estudo baseou-se 

num processo de mera observação, composto por recursos fotográficos e 

métricos, assim como, pelo diálogo com os proprietários, que ajudaram a 

compreender, dentro do possível, a evolução e história da adega ao longo 

do tempo. É, portanto, apenas possível fazer uma especulação do passado 

do edificado, através da observação e análise dos factos de que dispomos, 

dos quais é possível perceber que este sofreu alterações evidentes na 

composição do seu espaço interior, materiais e estrutura. Alterações essas 

que se apresentam como dados importantes para realizar tais especulações 

na tentativa de perceber melhor a evolução da construção ao longo da 

sua existência. Estas alterações e especulações serão mencionadas e 

investigadas no seguinte capítulo, aquando do levantamento do objecto 

de estudo.

Contudo, mais do que realizar uma especulação aprofundada do que 

poderia ter sido no passado a adega, será mais frutífero analisar os dados 

de que dispomos e construir uma relação com os arquétipos da mesma 

génese. Estes, representativos da região, definiram uma linguagem, formas, 

materialidade, métodos construtivos, espaços, funções, etc. resultando 

numa arquitectura de tradição. É, na análise e compreensão desta tradição, 

que se poderá encontrar as características que a definiram. Comparadas 

e relacionadas com características que apresenta a adega, resultará 

num melhor entendimento do objecto de estudo e, consequentemente, 

providenciará metodologias e estratégias da melhor forma de intervenção, 

de forma mais consciente, no edificado.
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Figura 32

Pisa das uvas, Quinta da Veiga, 2003
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Sobre o edifício - valor tradicional, histórico e 
patrimonial

Levantam-se, à priori da análise da relação entre adega e arquitectura 

tradicional, duas importantes questões que importam clarificar.

A adega, conforme se apresenta, não dispondo de qualquer facto ou 

acontecimento aparentemente relevante, poderá ser classificada como um 

exemplo da arquitectura tradicional local?

Tradicional: “que diz respeito à tradição.”27 

Tradição: “Transmissão oral dos factos, lendas, dogmas, etc., de uma 

sociedade, de geração em geração; Conjunto de doutrinas e práticas 

transmitidas de geração em geração; Memória; recordação; Forma 

de pensar ou de agir herdada de gerações anteriores; uso; hábito; 

(religião católica) tradição oral independente da Sagrada Escritura, 

vinda directamente de Cristo ou por intermédio dos Apóstolos, 

considerada como fonte de revelação divina, e, por consequência, 

tida como transmissora de verdades de fé;” 28

O conceito de tradição pressupõem então duas importantes premissas: 

primeiramente um valor/conhecimento/facto e, posteriormente, que este 

seja transmitido ao longo do tempo, pelas varias gerações, culminando 

assim, num hábito. A continuação desse hábito, estabelecido em certo 

marco temporal, resultará no futuro numa memória do passado, numa 

recordação. Isto é, numa tradição.

Associemos à arquitectura o conceito de tradição. Segundo o estabelecido 

na Carta sobre o Património Construído Vernáculo (ICOMOS)29 as 

construções tradicionais apresentam as seguintes características:

27. tradicional in Dicionário 

infopédia da Língua 

Portuguesa [em linha]. 

Porto: Porto Editora, 2003-

2019. [consult. 2019-02-

01 22:24:31]. Disponível 

na Internet: https://www.

infopedia.pt/dicionarios/

l i n g u a - p o r t u g u e s a /

tradicional

28. tradição in Dicionário 

infopédia da Língua 

Portuguesa [em linha]. 

Porto: Porto Editora, 2003-

2019. [consult. 2019-02-

01 22:08:42]. Disponível 

na Internet: https://www.

infopedia.pt/dicionarios/

lingua-portuguesa/tradição

29.  Carta sobre o Património 

Construído Vernáculo 

ICOMOS, Cidade do 

Mexico, 1999.
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Figura 33

Edifício da adega, Quinta da Veiga
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a)  um modo de construir emanado da própria comunidade; 

b) um carácter marcadamente local ou regional em resposta ao meio 

ambiente; 

c) uma coerência de estilo, de forma e de aspecto, bem como o uso 

de tipos arquitectónicos tradicionalmente estabelecidos; 

d) um conhecimento tradicional da composição e da construção, que 

é transmitido de modo informal;

e) uma resposta eficaz às necessidades funcionais, sociais e 

ambientais;

f) uma aplicação eficaz das técnicas tradicionais da construção. 

Face ao descrito, a primeira conclusão que podemos aferir, visto que 

a adega cumpre com todas estas características, é que se trata de um 

edifício tradicional.30 Mais concretamente, de um edifício de habitação 

rural tradicional, comprovando-se assim que se trata de um exemplo da 

arquitectura popular portuguesa. No entanto, estipulando tratar-se de uma 

construção relativamente recente, podemos alegar que estamos perante 

um exemplo tardio desta expressão arquitectónica. Assim sendo, trata-se 

de uma construção “recente” que expressa uma linguagem e significado 

arquitectónico fundamentado em valores e princípios dos hábitos de 

construções do passado, da tradição. Esta discrepância temporal pode ser 

explicada pelas práticas e costumes inerentes ao acto de habitar nas aldeias, 

uma vez que “a arquitectura popular regional não é urbana de origem nem 

de tendências. Pode “urbanizar-se”, melhorar os seus cuidados construtivos 

e apuros formais, mas, se lhe cortam as raízes que a prendem fortemente à 

terra e aos seus problemas, desvirtua-se, perde a força e a autenticidade”.31

Da mesma forma, dá-se “uma certa imunidade à inquietação espiritual que 

submete as feições eruditas da arquitectura a frequentes renovações; uma 

30.  Por edifício rural 

entenda-se, conforme 

estabelece RIBEIRO, 

Orlando in Inquérito 

do Habitat Rural. 2. ed. 

Coimbra Instituto para a 

Alta Cultura, Coimbra, 

1939. p. 8-9 :

“(...) que compreende não 

só os edifícios onde se vive 

mas ainda as suas atuais 

dependências: abrigos para 

o gado, construções para 

guardar utensílios agrícolas, 

produtos da cultura, etc.

Por habitação rural entende-

se a de gente do campo, 

trabalhadores, pastores, 

moleiros, operários de 

pequenas industrias, etc. 

Ela tem no geral um aspecto 

típico de determinada 

região”.

31. APP - Arquitectura 

Popular em Portugal. 

Associação de Arquitectos 

Portugueses, 2ª ed. Lisboa, 

1980. p. XIX.
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Figura 34

Colheita da azeitona, Quinta da Veiga, 2003
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acomodação ao desconforto e à desbeleza, de que se nutre uma inércia 

poderosa; e o hábito dos mesmos gestos de semear, de plantar, de tratar e de 

colher, geração após geração, tudo isso imprimiu à vida dos rurais, às suas 

ideias e às suas iniciativas, uma marcada tendência para a estabilidade que 

fatal noutros meios, com outras ocupações - e que a arquitectura popular 

reflecte fielmente.”32

Ou seja, o acto de habitar nas aldeias resulta assim, generalizando, numa 

construção acomodada aos hábitos tradicionais, que foram passados de 

geração em geração, expondo uma honestidade e fidelidade dos costumes 

da região, sem a presunção de se querer afirmar como algo diferenciado.

“A inércia que o rural opõe à febre de renovação urbana é um facto 

verificado, mas não um princípio rígido, deliberado e imutável. Forçado 

pelas circunstâncias, adapta-se a elas e procura restabelecer o equilíbrio 

entre as condições de vida e os edifícios que as facilitam. Mas procede 

com lentidão e a contra-gosto. A rotina e os hábitos da estrita economia 

retardam as renovações.”33

Por conseguinte, assume-se que o objecto de estudo sobre o qual se 

debruça esta investigação, é um edifício de carácter rural tradicional, que 

representa um destes exemplo da acomodação aos hábitos e tradições 

construtivos da região onde foi implantado, o que explica a sua forma, 

sistema construtivo e materiais utilizados, construído para dar respostas às 

necessidades inerentes à vida rural e ao trabalho da vinicultura.

32. Ibidem.

33. Ibidem. p. XX.
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A segunda questão debruça-se sobre o valor histórico e patrimonial do 

objecto de estudo. Face à investigação do passado do edificado e, ao 

analisar a pouca informação que dessa investigação surtiu, questiona-se o 

seu valor nestes dois aspectos. Poderá então esta modesta construção ser 

detentora de um valor histórico e/ou patrimonial?

Histórico: “relativo à história; que faz parte da história; digno de 

figurar na história; importante; que recorda acontecimento notável; 

verdadeiro, que realmente existiu, que não é inventado;” 34

Patrimonial: “relativo a património”.35 

Património: “herança paterna; conjunto dos bens de família, 

transmitidos por herança; conjunto de bens ou valores de interesse 

económico pertencentes a uma pessoa, instituição ou empresa; 

bem, ou conjunto de bens, de natureza material ou imaterial, de 

reconhecido interesse (cultural, histórico, ambiental, etc.) para 

determinada região, país, etc.” 36

Numa primeira conclusão precipitada à questão que aqui se levanta, 

observando apenas o objecto de estudo em si, de forma isolada, visto este 

não representar um “acontecimento notável” ou possuir um “reconhecido 

interesse (cultural/histórico, etc.)…”, a resposta presumível seria: não. 

Pois o edifício apresenta-se como uma simples construção rural, tida como 

comum e banal. Mas realizando uma observação mais ampla, alargada à 

região onde a adega foi construída, podemos obter uma conclusão distinta.

Segundo o descrito na Carta de Veneza, resultado do II Congresso 

Internacional de Arquitectos e Técnicos de Monumentos Históricos, 

realizada em 1964, o valor histórico “compreende a criação arquitectural 

34. histórico in Dicionário 

infopédia da Língua 

Portuguesa em linha]. 

Porto: Porto Editora, 2003-

2019. [consult. 2019-02-

04 22:18:57]. Disponível 

na Internet: https://www.

infopedia.pt/dicionarios/

lingua-portuguesa/histórico

35. patrimonial in Dicionário 

infopédia da Língua 

Portuguesa [em linha]. 

Porto: Porto Editora, 

2003-2019. FI 2019-02-

25 23:41:40]. Disponível 

na Internet: https://www.

infopedia.pt/dicionarios/

l i n g u a - p o r t u g u e s a /

patrimonial

36.histórico in Dicionário 

infopédia da Língua 

Portuguesa [em linha]. 

Porto: Porto Editora, 2003-

2019. [consult. 2019-02-

04 22:18:57]. Disponível 

na Internet: https://www.

infopedia.pt/dicionarios/

lingua-portuguesa/histórico
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isolada assim como lugar urbano ou rural que tem em si o testemunho 

de uma civilização particular, de uma evolução significativa ou de um 

acontecimento histórico. Estende-se não somente às grandes criações, mas 

também às obras modestas que ganharam com o tempo uma significação 

cultural.”37

Constata-se, então, que a valorização histórica se estende para além do 

objecto arquitectónico isolado. Ou seja, a adega, empregando os modelos, 

métodos, técnicas, materiais e aspectos formais e culturais da arquitectura 

rural onde se encontra, resultou, como já fundamentado anteriormente, 

numa representação honesta da arquitectura tradicional local, adquirindo 

assim, através do valor do conjunto a sua própria cota de reconhecimento. 

Ainda que o objecto por si só não detenha qualquer valor relevante, ao 

fazer parte integrante do território onde se implanta, obtém, por estabelecer 

uma relação de conformidade para com  os valores deste, o valor histórico 

do conjunto.

Esta valorização do conjunto é ainda reforçada pela Convenção para a 

Protecção do Património Mundial, Cultural e Natural, que reunida na 

Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura em 1972, definiu no ARTIGO 1.º que são considerados 

como património cultural os monumentos, os conjuntos e os locais de 

interesse. Destacando-se destes três, relativo ao nosso caso de estudo, os 

locais de interesse: “Obras do homem, ou obras conjugadas do homem 

e da natureza, e as zonas, incluindo os locais de interesse arqueológico, 

com um valor universal excepcional do ponto de vista histórico, estético, 

etnológico ou antropológico”.38

Ou seja, a adega trata-se de um edifício localizado num local de interesse, 

sendo que este se encontra classificado.

Deste modo, verifica-se um vínculo intrínseco entre o mundo do objecto 

construído e o mundo do território onde este se implanta, dando-se uma 

permutação do valor patrimonial entre ambos. 

37. Art. 1.º in Carta de Veneza 

- Sobre a conservação e 

restauro dos monumentos e 

dos sítios. Veneza, 1964.

38. ARTIGO 1.º in 

Convenção para a Proteção 

do Património Mundial, 

Cultural e Natural. 

Conferência Geral da 

Organização das Nações 

Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura, Paris, 

1972.
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Figura 35

Quinta da Veiga, 2000
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A adega, implantada no Região Demarcada do Douro, detentor do valor 

histórico e patrimonial, adquire, através deste, os mesmos valores.39

No entanto, deve de ser feita uma correcta análise da edificação para 

que esta não seja sobrevalorizada. Embora esta possa aparentar-se como 

um edifício antigo e original, a sua patrimonialização pode originar uma 

descontextualização, perdendo-se assim as oportunidades que este oferece 

para sua reabilitação e metamorfose, conferindo-lhe um novo uso e 

deixando este de estar na condição devoluta e inabitável do presente.40

Conforme referido por Teresa Soeiro, Lúcia Ross e Natália Fauvrelle: 

“A tentação de atribuir ao património uma condição atemporal e ahistórica 

contraria a natureza sistémica e mutante da cultura, que não se pode conservar 

estática, mas sim preservar através da transmissão do conhecimento e da 

informação sobre a diversidade de soluções conseguidas no devir pela 

capacidade humana de aprender, acumulando e inovando.”41

Assimilando todas as temáticas que aqui se levantaram deve-se então ser 

capaz, de forma sábia e perspicaz, de desvendar as oportunidades que a 

reabilitação da adega inaugura e investir na sua evolução e actualização, 

porém sempre de forma conscienciosa do local e do objecto que vão ser 

sujeitos a intervenção.

39. A atribuição de valor 

não é uma tarefa fácil, 

sobre a qual tem-se escrito 

muita literatura. Não 

sendo objectivo desta 

dissertação elaborar um 

estudo exaustivo relativo à 

complexa temática que aqui 

se levanta, aconselha-se, no 

entanto, no que diz respeito 

à legislação nacional sobre 

a discussão e classificação 

de bens, a leitura de: 

-Decreto-Lei 309/2009, de 

23 de Outubro de 2009;

-Lei 107/2001, de 8 de 

Setembro de 2001; 

-Carta Europeia do 

Património Arquitectónico,  

Amsterdão, Outubro de 

1975;

-Resolução da Assembleia 

da República n.º 5/91 

-Convenção para a 

Salvaguarda do Património 

Arquitectónico da Europa, 

Granada, 1985;

Documentos, ainda que não 

tendo sido desenvolvidos na 

presente dissertação, foram 

tidos em consideração.

40. Soleiro, Teresa; ROSS, 

Lúcia; FAUVRELLE, 

Natália in Revista Douro: 

Estudos e Documentos - 

O património vernacular 

construído do Alto Douro 

Vinhateiro: ritmos e valores. 

GEHVID,  2002. p. 148.

41. Ibidem.
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Figura 36

Serra d’Arga, 1964. Capa exposição - António Menéres, Dos Anos do Inquérito à 

Arquitectura Regional Portuguesa
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Sobre a arquitectura popular portuguesa

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

um dos seus aspectos mais importantes.”42

Pelo definido anteriormente, conclui-se que o objecto de estudo aqui 

em análise se trata, então, de um edifício rural com características da 

arquitectura tradicional local, por assim o ser, representa também, um 

exemplo da arquitectura popular portuguesa.

Assim, inicia-se este tema pela menção ao Inquérito à Arquitectura 

Popular em Portugal, imprescindível à matéria que aqui se analisa, pois 

as motivações da sua realização estiveram inteiramente relacionadas com 

a reinterpretação da arquitectura popular e, por isso, coaduna com as 

intenções desta dissertação e com o projecto de reabilitação pretendido 

para a adega.

Realizado entres os anos 1955 e 1960, o Inquérito à arquitectura 

portuguesa foi apresentado pelo Sindicato dos Arquitectos em 1961 

com o titulo “Arquitectura Popular em Portugal”, tendo como principal 

objectivo o levantamento e inventariação, de forma ordenada e racional, 

do conhecimento acumulado ao longo dos tempos e das construções 

populares e vernaculares que, intuitivamente, se foram realizando em 

território português, culminando assim numa promoção desta arquitectura 

vocacionada às gerações futuras, de uma forma sintetizada e eficaz.

“Os seus ficheiros constituem largo e rico material de investigação e 

estudo, ao dispor de todos os interessados, e dele outros trabalhos hão-

de com certeza resultar, tão vastos e complexos são os documentos que 

arquiva, a informação que oferece, as questões que levanta.”43

42. GUERRA, Carlos - 

Manual de recuperação e 

construção - O homem faz 

as casas, e as casas fazem 

o homem!. Parque Natural 

de Montesinho, Bragança, 

1988. p. 9.

43. APP - Arquitectura 

Popular em Portugal. 

Associação de Arquitectos 

Portugueses, 2ª ed. Lisboa, 

1980. p. XIII.
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Figura 37

Membros das equipas do IARP, sede nacional da OA, Outubro 2004
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Dos intervenientes na realização do Inquérito destacam-se Fernando 

Távora, Keil do Amaral e Nuno Teotónio Pereira que, juntamente com 

outros arquitectos, distribuídos em seis equipas repartidas pelas seis 

zonas de estudo previamente definidas: Minho, Trás-os-Montes, Beiras, 

Estremadura, Alentejo e Algarve; procederam a um estudo exaustivo 

da arquitectura popular do continente, no qual viajaram em torno de 

50 000 quilómetros em automóvel, scooter, cavalo e a pé, culminando 

num levantamento de aproximadamente 10 000 fotografias, centenas de 

desenhos e milhares de notas escritas. 44

O objectivo destas seis equipas foi o de apreender, analisar e definir 

as características únicas de cada uma destas regiões num processo de 

catalogação, identificação e caracterização, fundamental para se conhecer 

e entender a realidade da arquitectura nacional. O Inquérito resultou assim 

numa “radiografia da arquitectura popular portuguesa interessada, entre 

outros objectivos, em sublinhar a sua diversidade regional”.45

Através da análise deste Inquérito obtém-se, então, uma  síntese das 

características e das especificidades que definiram esta arquitectura. É, 

através do estudo e entendimento dessas características, que se consegue 

uma obter uma melhor compreensão dos elementos que apresenta a adega 

e, consequentemente, uma consciencialização, de forma  mais erudita e 

prudente, face aos principio de intervenção a adoptar no futuro projecto 

da mesma. Assim, os elementos a serem considerados a manter, a demolir 

ou a reconstruir, serão ponderados de uma forma mais correcta, sem que o 

edifício perca a linguagem que o caracteriza e, da mesma forma, não perca 

a linguagem que o define com exemplo da arquitectura popular. 

Face ao Inquérito, podemos concluir que a arquitectura popular registada, 

na sua generalidade, caracterizou-se essencialmente, pela eminente 

expressão rural e regional, que desprovida de influências eruditas, culturais 

44.  Ibidem. p. XXIII.

45. LEAL, Jõao.  Arquitectos, 

Engenheiros, Antropólogos:             

estudos sobre arquitectura 

popular no século XX 

português in Conferência 

Arquitecto Marques da 

Silva. 2008. p. 8.
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Figura 38

Arquitectura Popular em Portugal - corte e planta de casa em Montes, desenhos que representam 

com clareza os materiais e os sistemas construtivos, elaborados pela equipa da Zona 2 do 

Inquérito
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ou estrangeirismos, logrou assim reflectir uma identidade sui generis, 

considerada pura e verdadeira, indissociável do local onde se estabelecia. A 

topografia, o solo, o clima, os costumes e tradições, etc., distintos de região 

para região, apresentavam assim como elementos fortemente definidores 

destas composições arquitectónicas, condicionando e determinando não 

só os materiais empregues na construção, mas também as formas, usos, 

tipologias e a inserção e integração das construções no território, fossem 

elas de habitação ou de produção, como é o caso da adega.

Como se irá constatar com mais detalhe, no seguinte capítulo, podemos 

observar que a construção da adega se fundamentou, também, nestes 

valores. O edifício é elemento inseparável do local onde está implantado, 

sendo que a construção é reflexo das características e particularidades da 

região onde se enquadra. Ou seja, a adega, construída na região de trás-

os-montes, adoptou na sua composição os costumes, materiais, técnicas e 

convenções formais da própria região, expressando assim, de forma clara, 

uma relação de conformidade para com as especificidades e tradições 

locais.

Através do Inquérito podemos também perceber que os materiais exercem 

na composição da arquitectura popular um protagonismo fundamental. 

Estes, herdados do próprio meio envolvente, aquando da sua aplicação 

e manipulação na arquitectura, retornam ao local onde originalmente 

surgiram, conferindo ao objecto produzido uma harmonia com a 

envolvente e reflectindo, assim, uma continuidade visual e formal entre 

lugar e objecto- isto é, correlação coerente entre território e arquitectura.
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Figura 39

Arquitectura Popular em Portugal - Rio de Onor, casa com varanda
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“Textura e nobreza dos materiais… A pedra que, penosamente, foi cortada 

sob o sol escaldante; a madeira, contando toda a sua história centenária, 

no amaranhado dos seus veios; a tela humilde que formas toscas e mãos 

calejadas ofereceram em holocausto ao Sol, nos terreiros da cozedura… 

Portanto, nobreza na humildade e majestade, na presença que cada um 

de tais elementos acusa fortemente para si. E sabedoria, na maneira como 

os homem souberam deixa-los falar por si mesmos, e os sujeitaram as 

vicissitudes das necessidades e as contingências da sua utilização.”46 

Portanto, os materiais e o método como este são empregues, culminaram 

num forte traço de identidade na arquitectura popular, reflectindo assim este 

principio da fiel ligação que a arquitectura expressa face meio envolvente 

em que se implanta.

Devido aos poucos meios que as população detinham ao seu dispor para 

construir, a linguagem expressa pela arquitectura popular, originada pela 

necessidade básica de obter um abrigo, é o reflexo de uma construção 

funcional, que procura economizar a mão de obra, o tempo e os recursos 

materiais empregues. Expressa modéstia, humildade e equidade em 

harmonia com o meio.

A arquitectura popular registada pelo Inquérito deverá servir, pelos 

seus aspectos e soluções, como modelo base de estudo e análise para a 

elaboração de uma nova arquitectura local racional, mais actualizada ao 

quotidiano contemporâneo, como tal se pretende para o futuro da adega. O 

seu perfeito enquadramento com a paisagem, a sua linguagem, proporções, 

materialidade e técnicas de construção, constituem um ensinamento de 

estética e função na construção de novas experiências vanguardistas de 

uma arquitectura popular renovada.47

46. APP - Arquitectura 

Popular em Portugal. 

Associação de Arquitectos 

Portugueses, 2ª ed, Lisboa, 

1980. p. 159.

47. OLIVEIRA, Ernesto 

Veiga de; GALHANO, 

Fernando; PEREIRA, 

Benjamim - Construções 

Primitivas em Portugal. 3ª 

ed, Edições Dom Quixote, 

Lisboa, 1994. p. 9-10.
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Figura 40

Arquitectura Popular em Portugal - mapa tipológico Trás-os-Montes e Alto Douro (zona 2)
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Através do material recolhido no Inquérito foi possível concluir, de forma 

sistemática, a existência de duas principais tipologias habitacionais da 

arquitectura popular em Portugal, sendo estas representativas da sua 

localização geográfica. Uma sintetiza a tipologia predominante a norte e 

outra predominante a sul. A norte, que para o caso aqui em análise importa 

aprofundar, predomina a tipologia de habitação de dois pisos, caracterizada 

pelo clima agreste, pela morfologia do terreno e pela robustez e dureza 

própria dos materiais utilizados.

Nesta região registou-se características bastantes distintas da arquitectura 

praticada no sul, visto existir fortes diferenciações dos factores como o 

clima, topografia, cultivo, economia, povoamento e mesmo da organização 

social, apresentado composições arquitectónicas com premissas bastante 

distintas.48

No entanto, a caracterização da arquitectura presente nesta grande mancha 

de território a norte, não deve, de todo, pela extrema complexidade e 

multiplicidade dos factores que apresenta, ser generalizada. Ainda que, por 

conveniência de tornar o estudo da arquitectura popular mais facilitado, 

se admita englobar nesta mancha dominante toda uma panóplia de 

configurações arquitectónicas, as características da arquitectura presente 

nela, não são, inteiramente, idênticas entre si. Existem nítidas variações, 

nas sub-regiões desta mancha, que atingem, em determinadas áreas, um 

certo grau suficiente de diferenciação para que seja impossível deixar de 

as considerar. 

A zona 2, constituída pela província de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

considerada no Inquérito como uma dessas sub-regiões que compõe a 

mancha mais a norte do continente, é a que, para o nosso caso em questão, 

mais interessa explorar. Sendo que, mesmo nesta sub-região, existiu a 

necessidade de se realizar, mais uma vez, uma separação entre as zonas 

APP na região norte de Portugal

48. APP - Arquitectura 

Popular em Portugal. 

Associação de Arquitectos 

Portugueses, 2ª ed, Lisboa, 

1980. p. XX.
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Figura 41 e 42

Arquitectura Popular em Portugal - Pequenos Aglomerados, Douro
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que a conformam, pois as características peculiares que as construções 

apresentam, variando de local para local, assim o exige para um melhor 

esclarecimento. Destacando-se, dentro dessas separações efectuadas, 

a zona de influência do rio Douro, por ser a que mais incide, de forma 

directa, sobre a local onde se encontra a adega.

Assim, os exemplares da arquitectura registados na zona 2, caracterizam-se 

em dois tipos de formas dominantes no território: uma primeira, relativa aos 

núcleos de povoamento perfeitamente individualizados na sua expressão, 

representação mais pura dos costumes nativos e correspondência absoluta 

para com a paisagem local; e uma segunda que corresponde na pontual 

inclusão de construções de formas mais rebuscadas ou de um “casarão” que 

mimetiza gestos palacianos, desvinculando-se, por vezes, face aos valores 

e características locais. A existência destes dois tipos predominantes surge 

em consequência das distintas formas de viver locais. O primeiro tipo 

resulta das economias locais, mais ou menos auto suficientes, e o segundo, 

é fruto de uma intromissão estranha de carácter senhorial ou religioso e de 

uma crescente burguesia com interesses num gosto exuberante.49 

Importa, para esta dissertação, focar a atenção na primeira tipologia, por 

apresentar uma maior concordância para com o perfil que apresenta a 

adega, pelo que, se dá, seguidamente, uma continuidade ao estudo destas 

composições arquitectónicas, de carácter rústico, desconsiderando-se 

assim, neste estudo, a segunda tipologia.

“Tudo é irregular e intimo”50. Esta é a atmosfera presenciada nos locais das 

construções rústicas desta zona. A casa rústica, aqui, sempre de dimensão 

reduzida e controlada, conforma-se na simplicidade de servir a sua função 

básica de abrigo do homem, um “espaço fechado onde o frio e a chuva 

se imiscuem com maior dificuldade, mas que é, afinal, o ultimo reduto 

da vida do indivíduo”51. A casa, na sua volumetria e nos elementos que 

a compõem, demonstrando sempre o cunho pessoal e intimista de quem 

49. Ibidem. p. 118.

50. Ibidem. p. 122.

51. Ibidem. p. 124.
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Figura 43

Arquitectura Popular em Portugal - Ermelo
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nela vive, concorda em escala com a medida do Homem e, da mesma 

maneira, com meio envolvente onde se insere, sendo que este influência e 

condiciona a sua forma.

Esta evidente influência do meio natural na habitação revela-se sobretudo 

na natureza dos materiais utilizados na sua construção. A casa é de pedra, 

e pedra do próprio local, extraída das suas proximidades. “A casa reflecte 

assim fielmente a natureza do subsolo. Cada variedade de pedra imprime 

com o seu tom próprio um carácter local ou regional às aldeias, que é um 

traço curioso da paisagem humana”.52 Assim sendo, a paleta cromática 

exterior destas casas resume-se às cores do granito, do xisto e, em certos 

casos, da lousa, pois são os principais materiais empregues na construção. 

Os muros e paredes, compostos pela simples sobreposição destas pedras 

apresentam as suas varias tonalidades naturais, desprovidas de qualquer 

tipo de revestimento ou tentativa de ocultar a sua materialidade rústica, 

“(...) verifica-se uma certa forma sabia de deixar falar os materiais, (...)”.53

No entanto, a madeira também adquire um forte protagonismo, devido à 

sua abundância e às inúmeras possibilidades de aplicação, forma fácil de 

manuseamento e travamento. A sua utilização mais pronunciada dá-se na 

estrutura da cobertura, que é composta por asnas ou simples caibros e varas 

de madeiras, que se apoiam directamente nos barrotes, com pendentes 

consoante as condições atmosféricas e climatéricas da região onde é 

construído o edifício. Os sistemas construtivos mais usuais são, portanto, 

de constituição mista, pois recorreram à robustez material e estrutural da 

pedra e, como complemento, à versatilidade que oferece a madeira.

Os vãos apresentam-se sempre de forma controlada e reduzida pois vêem-

se condicionados pelas dimensões dos blocos de granito que os concebem. 

Pela utilização destes grande blocos graníticos, dá-se, ilusoriamente, ainda 

uma maior redução do seu dimensionamento, conferindo à casa o carácter 

de elemento fechado e enclausurado. Até mesmo a porta carral, que 

ultrapassa em escala todos os restantes elementos da composição, “ (...) é 

mais um símbolo de um vão que se fecha, do que uma abertura para maior 

52. TABORDA, Vergílio 

- Alto Tras - os - Montes 

- Estudo geográfico. 

Imprensa da Universidade 

de Coimbra. Coimbra, 

2011. p. 125.

53. APP - Arquitectura 

Popular em Portugal. 

Associação de Arquitectos 

Portugueses, 2ª ed, Lisboa, 

1980. p. 144.
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Figura 46

Arquitectura Popular em Portugal - porta carral, Infames

Figura 44

Arquitectura Tradicional Portuguesa- Casa João Lázaro, Bragança

Figura 45

Arquitectura Tradicional Portuguesa- Planta casa João Lázaro, 

Bragança
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contacto com o exterior”.54 As fachadas da casa rural do norte expõem, 

assim, o retrato psicológico do povo que a habita, de feição intimista e 

reservada.

Mas, se por um lado temos esta feição que se traduz num encerramento do 

espaço interior face ao exterior, por outro, se observamos um dos elementos 

de transição entre estes dois mundos- a escada, empregue em certos casos, 

constatamos exactamente oposto.

A casa, como iremos explicar mais detalhadamente em seguida, é 

normalmente constituída por dois pisos: um térreo, destinado a lojas; e um 

piso elevado, que constitui a habitação propriamente dita. Como forma 

de interligar estes dois verifica-se a dominância da aplicação das escadas. 

É este elemento, juntamente com o seu prolongamento através de uma 

varanda, que constitui um novo espaço de transição entre interior-exterior. 

E ocorre que este, não é apenas utilizado como local de passagem mas 

sim, também, como local de permanência e usufruto, dando-se, assim, uma 

transposição da vida familiar do interior para este novo espaço, como que 

de uma própria dependência da casa se tratasse, constatando-se assim que 

“Se a casa é um mundo, a varanda é um pequeno mundo dentro desse 

mundo”55. A utilização da escada e da varanda formularam assim um 

espaço de vivências, transportando “(...) para a rua alguma coisa da própria 

vida familiar, não só representa pelo extremamente variado mostruário 

de objectos que as guarnecem, como de outros tantos que se abrigam, 

descuidadamente, sob as sombras cavadas pelo balanço das construções”.56

Mas o espaço que, na casa rural, adquire o protagonismo máximo, não 

se encontra numa dependência interior ou exterior, mas sim numa 

zona - “o centro de convívio, que o lar representa”. A verdade é que a 

compartimentação interior destas casas demonstra pouca, ou nenhuma, 

preocupação na diferenciação dos espaços e dos seus usos. Sendo que o 

que propósito essencial é o de construir um “(...) “dispositivo” que lhe 

permita realizar-se em qualquer momento em que a família se junta e, 

muito especialmente, nas longas noites de Inverno.”57

54. Ibidem p. 155.

55. Ibidem p. 140.

56. Ibidem p. 138.

57. Ibidem p. 144.
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Figura 48

Arquitectura Popular em Portugal - casa com alpendre

Rio de Onor

Figura 49

Arquitectura Popular em Portugal - pátio, Miranda do Douro

Figura 47

Arquitectura Popular em Portugal - varanda,

Bragança
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Assim, como forma de conclusão do apreendido da análise do Inquérito à 

Arquitectura Popular, podem ser concluídos, face à casa rústica, três tipos 

distintos58:

 1. a de composição mais simples- composta unicamente por uma 

dependência - a loja.

 2. a de composição intermédia- representativa da casa com 

alpendre, moldada em continuidade com as casas vizinhas.

 3. a de composição mais complexa- que não prescinde do pátio, 

que serve de ligação às dependências que se foram justapondo a ele.

Destacam-se também, no registo feito pelo Inquérito na zona norte, para 

além das tipologias habitacionais, uma multiplicidade das construções para 

a produção, entre elas os espigueiros, sequeiros, eiras, moinhos, fornos, 

etc., assim como, construções de carácter religioso. Esta variedade de 

edificações traduz uma infinidade de formas e de distintas características, 

contudo, todos elas demonstram simplicidade,  de feições marcadamente 

rústicas e em relação para com a escala humana e cânones da vida rural.

58. Ibidem p. 171.
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Figura 50

A Arquitectura Popular Portuguesa - casa tipo minhota, Miranda do Douro

Figura 51

A Arquitectura Popular Portuguesa - casa 

minhota,  sequeiro, eira e espigueiro, Telorio

Figura 52

A Arquitectura Popular Portuguesa - casa minhota, 

pormenor da varanda do tear, Ar. Camposa
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Inclui-se agora, como forma complementar do estudo destas casas rústicas, 

a caracterização elaborada por Mário Moutinho59, na sua análise da 

arquitectura popular. Este, subdivide a tipologia habitacional predominante 

nesta região em dois sub-tipos:

• Casa minhota: habitação composta de dois pisos de planta 

rectangular, sendo que o piso inferior, pela sua proximidade com 

o caminho e por estar ao nível do solo, facilitando assim a sua 

acessibilidade, é servido de áreas para o gado, lagar e arrumos; e o 

piso superior, acessível através de uma escada exterior em pedra que 

conduz até à varanda e marca o gosto de ascensão à parte mais nobre 

da habitação, onde se localizam os quartos e salas. Salienta-se a 

inexistência de chaminé (ou, quando existente, uma chaminé bastante 

rudimentar) e o telhado de quatro águas constituído por telha caleira. 

Os principais materiais de construção são o granito, normalmente 

de forma aparelhada, e o xisto. De ressaltar que também é comum 

as dependências do piso inferior poderem estar dispostas ao redor 

de um espaço exterior aberto- o pátio, denominado de “quinteiro”, 

acessível do exterior através de um portão; assim como, a presença 

de um espaço coberto com a função de armazenar o feno. 

• Casa serrana: composta também por dois pisos mas aqui varia 

entre a planta rectangular e quadrada. As dependências organizam-

se de forma igual, ou seja, o rés do chão serve de apoio à actividade 

agrícola e pecuária e no andar superior, acessível, novamente, por 

escada exterior em pedra, situam-se as dependências habitacionais: 

cozinha com lareira e quarto. O telhado varia de duas ou quatro águas 

e a sua composição, variante segundo a sua localização geografia, 

pode ser revestido por telha caleira, placas de xisto, lousa ou colmo. 

A chaminé, quando presente, é rudimentar, pois a desenfumagem é 

59. MOUTINHO, Mário 

- A Arquitectura Popular 

Portuguesa. Editorial 

Estampa, 3ª ed. Lisboa, 

1995. p. 41-43.
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Figura 53 

A Arquitectura Popular Portuguesa - casa tipo Serrana

Figura 54

A Arquitectura Popular Portuguesa - 

casa serrana, Bissalões

Figura 55

A Arquitectura Popular Portuguesa - casa 

serrana com varanda na entrada, Bissalões 
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feita através do revestimento. Os materiais utilizados são novamente 

o granito, agora raramente aparelhado, e o xisto, aplicado sem 

argamassa de assentamento e sem reboco, apresentando-se na forma 

de pequenas lajes, o que implica a utilização da madeira ou granito para 

a constituição das ombreiras, padieiras e aventais e grandes blocos 

de granito para formar os cunhais. De ressaltar a particularidade da 

existência, por vezes, de um patamar coberto, no final da escada, 

que em certas regiões apresenta-se como uma varanda coberta com 

balaustrada de madeira denominada de “balcão”, servido também de 

sequeiro para o milho ou fruta.

Pelo estudo efectuado, e estabelecendo agora uma relação deste com as 

características que apresenta a adega, podemos assumir que o objecto de 

estudo se aproxima de forma mais evidente à tipologia da casa serrana, 

de composição rústica mais simples. Não sendo, no entanto, uma casa de 

habitação mas sim um edifício de produção, a adega não é constituída por 

dois pisos (que como já referido é uma das principais características desta 

tipologia), no entanto, podemos observar, a existência de dois níveis no 

local em que esta está implantada. O primeiro, à cota mais alta, onde se 

localiza o edificado e um segundo, numa cota inferior onde se localiza o 

caminho de acesso. A ligação entre estes dois níveis é feita através de um 

escada exterior, em pedra, que conduz até um espaço coberto - o telheiro; 

constituindo-se assim este como o espaço intermediário entre interior - 

exterior, mencionado na descrição da casa popular.

De forma evidente é também possível observar outras concordâncias 

entre a adega e as características da arquitectura popular mencionadas 

anteriormente, tais como: a construção apresenta-se como uma edificação 

simples e de índole fortemente funcional; os materiais utilizados foram 

extraídos do próprio local, demonstrando uma forte relação para com 

o território; a forma como estes foram utilizados, na constituição das 

paredes e muros, deixando o material à vista; a cobertura, de quatro 
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Figura 56

Edifício da adega, Quinta da Veiga

Figura 57

Telheiro, Quinta da Veiga

Figura 58

Escada em granito de acesso ao telheiro e pormenor 

do cunhal, Quinta da Veiga

Figura 59

Alçado sudoeste - alvenaria de granito e xisto , Quinta 

da Veiga
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aguas, realizada em telha caleira; o reduzido número de vãos e as pedras 

graníticas empregues para a sua constituição, assim como, na constituição 

dos cunhais do edifício; a pouca compartimentação do espaço interior; a 

forte relação de harmonia que o edifício revela para com o território onde 

se implanta; a  estrutura da cobertura em madeira realizada conforme as 

técnicas tradicionais; 

Todos estas características imprimem à adega o valor já reconhecido da 

arquitectura popular. Assim sendo, a manipulação destas características, 

consideradas como elementos identitário tanto do próprio edifício como 

da arquitectura popular local, deve de ser feita de forma prudente e 

responsável, aquando do projecto de reabilitação para a adega.
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Figura 60

Ortofoto , Quinta da Veiga
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“(...) zona em que o homem conseguiu, mediante esforço sobre-humano, 

tirar algo de notável, ainda que pago a um preço que raros homens tem a 

coragem de dar”.60

Como já mencionado, a região do Douro, onde se enquadra a adega, foi 

alvo, por parte do Inquérito, de um estudo específico num sub-capítulo da 

zona 2, pois aqui experiência-se “um outro plano de análise do fenómeno 

arquitectónico”.61

Relativamente à forma como se distribuem as construções na região do 

Douro, pode-se estabelecer as distinções seguintes62: 

 • construções que pertencem à unidade de exploração agrícola - a 

quinta;

• os povoados pobres, mais simples e rústicos;

• as povoações de cunho marcadamente comercial;

• as pontuais construções, espalhadas pelo território, que estabelecem 

relações com os caminhos e estradas principais.

Dispondo-se estas construções no território em duas formas: de tipo 

dispersivo, que caracteriza a zona baixa do Douro; e do tipo concentrado, 

ora de feição castreja ou como consequência dos processos de trocas 

comerciais. 

Pode-se, então, caracterizar o edifício da adega como pertencente ao tipo de 

construção pontual que estabelece uma relação com um caminho principal 

e, segundo a sua disposição, pertencente ao tipo dispersivo.

Da arquitectura regista nos povoados, nos pequenos núcleos dispersivos 

e das povoações já mais desenvolvidas, denota-se uma característica 

APP na região do Douro

60. APP - Arquitectura 

Popular em Portugal. 

Associação de Arquitectos 

Portugueses, 2ª ed, Lisboa, 

1980. p. 179.

61. Ibidem.

62. Ibidem. p. 180.
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comum evidente que se traduz numa influência directa proveniente dos 

meios urbanos da província, tais como: maior dimensionamento dos vãos; 

varandas envidraçadas; o uso da cal como revestimento; uso da telha e da 

cor; a introdução de elementos, de forma exposta, não locais como lousas, 

chapas de zinco e outros produtos industriais; entre outros elementos 

de indolor questionável. Tais elementos, descontextualizados face à 

linguagem nativa da construção neste território, imprimem ao ambiente 

uma componente evidentemente não local. Constata-se, então, uma perda 

dos costumes e hábitos construtivos e técnicas locais, que se vem, por 

uma vontade meramente pretensiosa de exuberância e excentricismo, 

substituídos por outros que em nada se relacionam com a envolvente ou 

com a tradição da região. Através desta controversa forma de expressão 

arquitectónica, procurou-se marcar uma diferença pela sobrevalorização 

do objecto arquitectónico, reverenciando um gosto que ultrapassa a escala 

da expressão corrente regional.

“Sedas e fitas, entrelaces e meneios, é que só mesmo pela mão de quem 

não tinha os pés na terra onde vivia e deixou escapar por entre os dedos, 

no fluir dos tempos, a única riqueza que detinha: a compreensão da terra e 

dos seus homens.”63

A importância do citado supra, relativo ao fenómeno de expressão artística 

resultante do entrechoque de conceitos locais e estranhos, observados na 

região do Douro, não se constitui no objectivo de que, o que foi descrito, 

sirva como modelo mas, pelo contrário, que sirva para assimilar que as 

características destes edifícios são inadequadas devido à linguagem 

não local que expressam, para que não se suceda  de igual forma no 

projecto de reabilitação para a adega. Contudo, importa clarificar que 

não se defende aqui que os materiais a aplicar na nova construção sejam 

apenas e unicamente locais mas que, quando introduzidos ditos materiais 

“exteriores”, estes sejam trabalhados e estudados de forma a estabelecerem 

uma correcta forma  em harmonia para com os materiais da preexistência.

63. Ibidem. p. 186.





III. No presente
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Figura 61

Esquisso adega, Quinta da Veiga
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“Com uma prudente perspicácia deve determinar-se o que é essencial, o que 

se deve manter a todo o custo e o que pode ser desfeito sem contemplações.”

(Vieira , 1994).
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Figura 62 - 66

Percurso de acesso à adega

Figura 67

Alçado principal

Figura 68

Alçado nordeste
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Sobre o edificado existente

Como já referido anteriormente, a adega faz parte integrante da grande 

extensão de terreno que compõem a Quinta da Veiga. A expressão 

arquitectónica do conjunto reflecte, de forma evidente, o carácter agrícola 

da região, que foi determinante nas matérias, técnicas e forma da construção 

empregues no edifício que aqui se apresenta.

Ao entrar na quinta, à cota superior, é impossível desvendar a presença de 

qualquer forma de edificado. Só quando se percorre por entre as longas 

fileiras da vinha, descendo em direcção à cota baixa, é que, passo a passo, 

se desvenda uma cobertura que parece emergir por entre o solo, expondo-

se gradualmente, conforme se dá a aproximação a este, uma construção de 

carácter rural e simplista.

Ao alcançar então à zona onde se localiza a adega encontra-se um corpo 

edificado coberto de 324,6m2, com alçado principal orientado a noroeste e 

um logradouro, justaposto ao alçado principal, de 456 m2.

No espaço envolvente é possível observar uma escada em pedra que conduz 

o visitante, desde a cota do caminho de acesso até à zona do telheiro, que 

por sua vez, faz de espaço intermediário entre interior e exterior do edifício. 

No seguimento desta escada, pode-se também observar um aparelhamento 

em forma de L, em xisto, que delimita o terreno, concebendo assim 

o já referenciado espaço de logradouro frente ao alçado principal. Este 

elemento desenha, também, pela diferença altimétrica, uma separação 

entre o caminho de acesso e o espaço onde se localiza a adega.

Esta, afirma-se num único volume longitudinal, de planta rectangular, onde 

o seu alçado a nordeste se vê, quase na sua totalidade entaipado pelo terreno 

que, devido à sua marcada pendente, acaba por abraçar a construção. A 

volumetria do edifício penetra e crava-se então no solo, acompanhando, 

no seu percurso, o declive deste. Desta particular forma de implantação 

do edifício no terreno provém a difícil percepção, por parte do visitante, 
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Figura 69

Telheiro sobre o logradouro

Figura 70

Alçado sudeste

Figura 71 - 77

Vãos e caixilharias
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em conseguir desvendar, numa primeira observação, o edifício ao entrar 

na quinta.

Deste corpo longitudinal afirma-se, como única excepção, uma estrutura 

saliente que forma o telheiro, lançado sobre o logradouro, no seguimento 

de uma das quatro águas que constituem a cobertura.

As paredes exteriores, erguidas no método construtivo tradicional local, 

exprimem a alvenaria em pedra, composta por xisto de aparelho irregular, 

exposta à vista e desprovida de argamassa, que é rematada pelos grandes 

blocos em granito emparelhado empregues nos cunhais e na constituição 

dos vãos.

Os vãos, de número reduzido, manifestam-se em quatro portas de acesso ao 

interior situados no alçado principal (destacando-se destas a porta carral) 

e em duas pequenas janelas no alçado sudoeste, conferindo ao edifício 

o carácter de volumetria fechada, acentuado pela rudez dos materiais 

empregues. As portas de acesso, que aparentam não serem as originais, 

são metálicas ou em estrutura de madeira revestida a chapa. Os dois vãos 

de janela não apresentam qualquer tipo de caixilho, estando simplesmente 

abertos para o exterior.

Quanto ao espaço interior, este é dividido por uma grossa parede, de 

material e técnica igual às exteriores, que separa uma pequena área de 

arrumos (52 m2) da zona de produção do vinho (220 m2). Esta última 

zona é ainda separada parcialmente por uma meia parede (de igual forma 

às mencionadas anteriormente) e subdivide-se, também, em altura. Na 

cota mais alta, encontra-se um lagar formado em pedra e um pequeno 

laboratório inactivo e, na cota inferior, encontra-se o amplo espaço com 

5,20 m de pé direito (da cota soleira à linha da estrutura da cobertura), 

onde se realiza a produção de vinho e armazenamento de maquinaria. É 

possível também observar, nesta divisória, a introdução de um elemento 

construtivo dissemelhante dos restantes, composto por um pilar central e 
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Figura 78

Vão porta principal 

Figura 79

Área de arrumos

Figura 81

Lagar

Figura 80

Divisão em altura do espaço interior

Figura 82

Laboratório inactivo

Figura 84

Pilar, vila e blocos cimento

(construção posterior)

Figura 83

Divisão em altura do espaço interior
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Figura 81

Lagar

Figura 84

Pilar, vila e blocos cimento

(construção posterior)

Figura 85 - 90

Estrutura cobertura
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Figura 91 - 94

Edifício da adega, estado actual
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uma viga, ambos em betão armado, que se vê depois encerrado, da viga até 

ao nível da cobertura, através da colocação de blocos de cimento.

A armação da cobertura, exposta à vista, é composta por fileira e 

respectivas madres, apoiadas nas pernas que descarregam o seu peso nas 

linhas, escoras e nos pendurais, estes últimos com ligação rígida de estribo 

às linhas. Estas assentam directamente nas paredes laterais do edifício 

e o fecho da cobertura é constituído pelas ripas e contra-ripas, onde são 

assentes, finalmente, as telhas canudo.

Observa-se que as paredes, no interior do edifício, foram argamassadas e 

caiadas parcialmente até à altura de 2,50m  aproximadamente, revelando, 

nas zonas superiores, a estereotomia dos materiais, de igual forma às 

paredes exteriores. A paleta cromática do edifício apresenta-se então muito 

simples, variando entre os tons da pedra crua em contraste com o branco 

do caiado.

Da observação geral do edifício conclui-se que este se trata de  uma 

construção simples, de índole marcadamente regional, que apresenta 

evidentes marcas de uso ao longo da sua existência, resultando num estado 

descuidado da sua preservação.

Depois do levantamento efectuado e estudado, posteriormente à sua 

descrição, acredita-se ser importante a realização de uma conclusão das 

premissas e condicionantes que foram surgindo. Premissas essas de teor 

formal, material e técnico, que serviram de apoio à análise e reflexão dos 

elementos a manter, a demolir ou a requalificar.
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A A

B
B

Figura 95

Levantamento - planta cobertura

E: 1/200

Figura 96

Levantamento - planta

E: 1/200
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Sobre a percepção, condições e conclusões do 
levantamento

Visto que o projecto em desenvolvimento trata de uma intervenção num 

edifício preexistente, depara-se com decisões essenciais sobre o que é 

imprescindível manter, o que se pode adaptar e o que deve ser eliminado. 

Todas as problemáticas que aqui foram surgindo foram apresentadas, 

analisadas e discutidas com o cliente, obtendo-se assim diferentes 

percepções e ideias sobre as decisões finais a tomar.

Face ao levantamento do edificado, pode-se concluir que a adega não 

apresenta problemas extremos quanto às suas condições gerais. Não dispõe, 

obviamente, das condições mínimas de habitabilidade (visto também 

nunca ter sido essa a sua função), mas não estamos perante uma ruína. Os 

elementos que se apresentam em mau estado, na sua generalidade, podem 

ser solucionados, e os que se apresentam inapropriados às funções futuras 

do edifício podem ser revistos, tendo sempre presente uma consciência 

que procura o cuidado em manter os traços identitários do objecto. No 

entanto, tendo também sempre em consideração que o novo edifício 

deverá corresponder às exigências contemporâneas e às próprias intenções 

do cliente. 

Procura-se, neste capítulo, definir os princípios de intervenção mais 

adequados ao projecto e que estes serviram de base para a solução de 

reabilitação deste edifício, a adega.

Realizou-se um inventário conclusivo de premissas e reflexões a ter em 

consideração na reabilitação e, como metodologia organizacional, fez-se 

uma divisão dessas premissas em três categorias.
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Figura 97

Levantamento - alçado frontal

E: 1/200

Figura 98

Levantamento - corte AA

E: 1/200
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Sobre a relação com a  envolvente

 a. Atendendo à morfologia dos dois percursos existentes que dão 

acesso ao edifício, o que se apresenta mais favorável ao acesso pedonal e 

automóvel é o caminho (A), pois a sua pendente não se apresenta de forma 

tão agressiva como a do caminho (B); (ver figura 29)

 b. A utilização primordial do caminho (A) representaria, também, 

a passagem de automóveis na frente principal do edifício, criando assim 

uma perda de qualidade do mesmo.

 c. O declive do terreno, pela sua acentuada pendente com direcção 

à zona do edificado, conduz a água pluvial até a este formando-se assim 

pontuais inundações no interior da construção. Deverá ser estudado uma 

rede de canais de drenagem que solucionem este problema.

 d. O cliente expressou como problema a difícil visualização do 

edificado por quem entra na Quinta, pois cria uma dificuldade de acesso 

ao edifício a quem desconhece a sua localização.

 e. O ponto visual preferencial, face à paisagem envolvente, orienta-

se a sudoeste, onde se revela a paisagem ampla em direcção aos rios.

 

Sobre o edificado:

 a. A cobertura apresenta um estado extremo de má conservação 

que se reflecte na degradação interior do edifício. As telhas bastante 

danificadas já não cumprem o seu propósito de evitar as infiltrações das 

águas pluviais, traduzindo-se assim em efeitos severos de degradação 

da estrutura em madeira. Esta, apresenta já consideráveis flechas de 

deformação e anomalias, nomeadamente: fissuras, podridão e ataques 

de fungos (colonização biológica). A precariedade geral da cobertura e 

respectiva estrutura traduz-se numa contínua degradação do espaço interior 

da adega e dos elementos nela existentes.
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Figura 99

Levantamento - alçado lateral sudoeste

E: 1/200

Figura 100

Levantamento - corte BB

E: 1/200
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 b. É possível observar, também relativamente à cobertura, que esta 

apresenta secções dissonantes em forma e de materiais, correspondentes a 

distintas fases do seu restauro, não sendo, portanto, a cobertura original do 

edificado. Através da sua análise é possível constatar que foram adoptadas 

diferentes técnicas, resultando numa cobertura de linguagem incoerente.

 d. Como complemento estrutural da cobertura, foi executada, à 

posteriori, uma viga em betão armado, apoiada nos seus extremos nas 

paredes laterais e, centralmente, num pilar, também em betão armado. 

Especula-se que a colocação destes elementos estruturais surgiu como 

forma de substituição da antiga parede em pedra, que outrora terá existido 

no mesmo local, da qual resultava uma terceira compartimentação do 

espaço interior.

 e. O espaço de laboratório, formado por paredes de alvenaria 

de tijolo e com caixilharias em alumínio, serviu como local de apoio à 

produção do vinho. Também neste caso, dadas as suas características, é 

possível concluir que se trata de mais um elemento introduzido à posteriori, 

não sendo, portanto, original do edifício.

 f. As duas situações anteriores, a estrutura em betão e laboratório, 

constituem-se assim como alterações nitidamente discordantes na sua 

forma, linguagem e técnica face aos restantes métodos construtivos 

empregues na construção da adega. Por este motivo, a sua (in)adequação 

deverá ser objecto de reflexão, no intuito de avaliar a viabilidade da sua 

manutenção no projecto futuro.

 e. No telheiro, que se estende a noroeste, o seu mau estado de 

conservação é ainda mais evidente, manifestado pelas severas flechas 

dos seus elementos estruturais. Os pilares que suportam este tramo da 

cobertura aparentam não serem os originais da construção, apresentando 

uma discrepância na tonalidade e forma do granito face ao que se localiza 

no corpo principal. Especula-se que estes surgiram em substituição dos 
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Figura 101

Levantamento - alçado tardoz

E: 1/200

Figura 102

Levantamento - alçado lateral nordeste

E: 1/200
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antigos pilares originais, em madeira, dos quais se pode ainda observar um 

único exemplar no telheiro.

 f. A alvenaria de xisto e granito, na sua generalidade, apresenta-se de 

boa execução e estável. De salientar, no entanto, que a constituição destas 

paredes não dispõe de nenhum tipo de isolamento ou impermeabilização. 

 g. O edifício apresenta rede eléctrica e hidráulica, no entanto estas 

estão concebidas de forma precária e sem cumprirem as mais elementares 

normas de segurança;

 h. As caixilharias, pela sua simplicidade, não apresentam boas 

condições de estabilidade ou segurança (estando na iminência de se 

desintegrarem dos vãos) nem de isolamento térmico.

 i. O reduzido número de vãos, particularmente de janelas, 

constituirá uma problemática na articulação e ajuste para com o novo 

programa pretendido para o edifício que, sendo de habitação, irá requerer 

uma maior quantidade de vãos que sejam capazes de cumprir uma correcta 

iluminação e ventilação do espaço interior.

 j. O edifício, na sua totalidade, não dispõe de qualquer isolamento 

ou de impermeabilização. Embora a espessura das paredes possa constituir 

um garante, torna-se imprescindível provê-lo destes requisitos, por forma 

a obter um melhor conforto e usufruto do novo espaço habitacional, numa 

região de climas com grande amplitude térmica.
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Figura 105

Detalhe- antiga prensa vinho 

Figura 103

Detalhe- pilar madeira

Figura 106

Detalhe- azulejo com inscrição “adega”

Figura 104

Detalhe- alvenaria xisto e granito

Figura 107

Detalhe- lagar
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Sobre os elementos identitários do edificado:

 a. A forma e orientação originais do volume são, evidentemente, 

traços identitários do edifício. Adulterar estas características seria 

descaracterizar e anular toda a identidade deste face à envolvente onde 

se implanta. Ou seja, deverá ser estudada uma solução que não altere a 

forma do existente nem acrescente novos volumes ( pelo menos não de 

uma forma drástica), promovendo-se assim que o projecto se confine à 

volumetria e orientações do edifício existente;

 b. Os materiais e técnicas construtivas usadas no edifício estão, 

intrinsecamente, relacionados com a tradição local. Por conseguinte, estes 

devem ser conservados nas suas características primordiais. Inclui-se, 

no contexto existente, os muros da envolvente, elementos geradores dos 

espaços exteriores.

 c. A prensa de vinho tradicional, localizada à entrada da quinta; 

o azulejo com a inscrição “ADEGA”, presente sobre a porta de entrada; 

o lagar típico, no interior do edifício; são elementos que representam 

funções, actualmente, meramente decorativas. No entanto, remetem de 

forma evidente para a história, memória e identidade do edifício, devendo, 

por isso mesmo, serem preservados e mantidos nos seus locais actuais.



134 |



| 135

Sobre o cliente e a encomenda

O cliente, proprietário da quinta, actualmente residente no centro de 

Carrazeda de Ansiães, pretende num futuro próximo a conversão da 

adega numa habitação permanente para a família. O local representa, para 

todos eles, experiências e memórias. Desde que foi adquirida a Quinta 

da Veiga, todos os membros da família têm tido uma participação activa 

nas actividades aí desenvolvidas, desde as colheitas à produção do vinho. 

Adolf Loos defende que “a arquitectura desperta sentimentos no homem. 

Por isso, o dever do arquitecto é precisar esse mesmo sentimento”.64  Surge 

assim, a oportunidade de reabilitar este edifício, nos seus condicionalismos 

e exigências, tentando restabelecer a sua identidade e enaltecendo, desta 

forma, estes sentimentos que a família nutre pelo local. Assim, é intenção 

do autor e do cliente uma procura por reescrever estas histórias vividas no 

passado, mantendo viva a relação emocional existente entre a família e o 

espaço em que aqui se intervém.

Conforme referido por Souto de Moura: “O Problema de desenhar uma 

casa, é percebermos a identidade, quer do cliente, quer do sítio, para 

podermos inventar um “heterónimo””.65 

Um dos principais objectivos de um projecto de arquitectura é conseguir 

corresponder ao solicitado pelo cliente. O papel do “cliente” é representado, 

em certo sentido, ao longo do percurso académico pelo professor de 

projecto. No entanto, o professor vai passado os seus conhecimentos e 

apoiando a prática de projectar, mais como um mentor do que propriamente 

como um cliente. O entendimento face às problemáticas do projecto, as 

capacidades de as entender e solucionar e as premissas empregues são, 

regra geral, bastante distintas entre uma “encomenda” académica e uma 

encomenda real.

64. LOOS, Adolf - Escritos 

II 1910- 1931. El croquis 

Editorial, Madrid, 1993. p. 

34.

65. MOURA, Eduardo 

Souto de  in TC Cuadernos- 

Eduardo Souto de Moura, 

Obra reciente. Ediciones 

generales de la construccion, 

Valencia, 2012. p. 10.
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Figura 108

Esquisso
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Temos agora, na outra face, este cliente, externo ao âmbito académico, 

que se questiona sobre todo e qualquer traço que realizamos, muitas vezes 

sem grandes fundamentos ou argumentos, mas porque interiorizou à priori 

imagens e ideias das quais não quer abdicar. Porque imaginou uma sala 

igual à que viu na revista ou a disposição da cozinha igual à do vizinho. 

O que para nós poderá parecer óbvio nem sempre o é para o cliente, que 

não se apoia nas mesmas referências, enquanto técnicos, aquando da sua 

reflexão sobre a casa que deseja. Mas estas relações e discordâncias não 

devem ser ignoradas, pelo contrário, devem sim ser provocadas, para 

que se logre um diálogo mútuo entre autor e cliente, deste resultará uma 

melhor adequação e articulação do programa, das formas, dos materiais, 

etc. resultando num projecto final que agrade ambas as perspectivas. Neste 

caso, a informalidade das conversas, devido à proximidade de amizade 

com o cliente, tornaram este diálogo mais simplificado.

“ Como profissional, tens o dever de aprender e conduzires-te em todos os 

tipos de relacionamento... nas relações institucionais, nas relações com as 

pessoas que te confiam um trabalho. Neste aspecto, também, deves saber 

a distinção entre ciência e tecnologia. As regras de estética constituem 

igualmente o conhecimento profissional.

Como profissional, tens a obrigação de traduzir o programa do cliente em 

espaços para a instituição a que serve o edifício.

Poderias dizer que se trata de uma ordem espacial ou do domínio espacial 

de uma actividade humana, que é a tua responsabilidade profissional. Não 

se pode recorrer a um programa e simplesmente entregá-lo ao cliente como 

se se preenchesse uma prescrição médica”.66

O desenvolvimento de um projecto de arquitectura e, em concreto, a 

articulação do seu programa, não deverá ser algo desconhecido do cliente. 

66. KAHN, Louis - LOUIS 

I. KAHN, Conversa com 

estudantes. Gustavo Gili, 

Barcelona, 2002. p. 34 -35.
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Este deve ser um elemento presente e activo, que levante questões, pois será o 

utilizador primordial do edifício objecto do projecto. O papel do arquitecto 

passa também por instruir e aconselhar o cliente, proporcionado-lhe um 

novo olhar e compreensão sobre as questões e etapas que constituem a 

realização de um projecto. Assim sendo, o grande desafio que se apresenta 

é o de transformar as intenções programáticas do cliente em espaços 

harmónicos que se relacionam com a memória da preexistência, criando 

uma atmosfera sensível que seja capaz de manter o valor arquitectónico do 

passado articulado em sintonia e consonância com o programa pretendido 

para o seu futuro, assim como, satisfazer os desejos e sonho do cliente para 

a sua casa.

Seguindo esta linha de pensamento, no caso do projecto que aqui se 

desenvolve, houve uma preocupação de envolver o cliente, sempre que 

possível, em todas as fases de desenvolvimento do projecto. O diálogo 

e troca de ideias, resultante das reuniões que foram sendo realizadas 

com o cliente ajudaram a um melhor entendimento da região, do local 

e do objecto. Deste diálogo, surtiu também uma melhor organização do 

programa pretendido, satisfazendo assim as necessidades exigidas pelo 

mesmo.

A necessidade de dar resposta a um programa previamente definido não 

se apresentou como novidade no exercício de projectar, pois é algo que 

sempre foi realizado no âmbito académico, diferencia-se aqui pelo facto de 

que esse programa agora é requisitado e aprovado por este requerente fora 

do âmbito académico. Para responder ao programa pretendido pelo cliente 

foi essencial a análise local, histórica e a interpretação do edifício feita à 

priori, o que permitiu encarar determinadas situações e problemas que, a 

olho de mero visitante, não teriam sido percepcionados da mesma forma 

e que se apresentaram como factores bastante relevantes na concepção da 

intervenção no edifício.
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Figura 109

Esquisso. Articulação do programa, realizado com 

cliente
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“Quando se faz um edifício, há forçosamente um programa com 

condicionantes que temos que admitir. Esses são aliás pontos de apoio 

necessários. Não trabalhamos no vazio, não é verdade? Mas quando as 

questões de função começam a ser resolvidas, começam a aparecer ideias 

de forma, em ligação com as condicionantes e por vezes com modelos. 

Posto isto, uma resposta funcional perfeita não produz, no entanto, uma 

forma clara. Começa nesse momento um outro tipo de desenvolvimento 

que consiste em libertar a forma do carácter funcional.”67 

Posto isto, o programa requerido pelo cliente constitui-se no seguinte:

 a. Habitação unifamiliar de carácter contemporâneo;

 b. A sala de estar e a sala de refeições deverão ser integrados 

numa única divisão. Pretende-se que este espaço seja amplo e generoso, 

constituindo-se assim como ponto central da casa para usufruto de toda a 

família;

 c. A cozinha deverá também ser um espaço generoso, e dotado de 

uma ilha que sirva como elemento de apoio. Aceita-se a opção de cozinha 

aberta para a zona de refeições desde que esta possua um sistema que 

permita o seu encerramento e funcionamento autónomo, caso assim seja 

necessário por questões de privacidade;

 d. Ambos estes espaços, sala e cozinha, deverão ser providos de 

boa iluminação e ventilação;

 e. Deverá existir uma zona de lavandaria assim como zona de 

despensa, que deverá conter uma pequena garrafeira ( visto que a produção 

e armazenamento do vinho, anteriormente realizados na Quinta da Veiga, 

passará a ser feito num outro terreno do cliente);

67. VIEIRA, Álvaro Siza - 

Álvaro Siza: Uma questão 

de medida. Caleidoscópio, 

Casal de Cambra, 2009. p. 

210
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 f. A zona nocturna deverá ser constituída por três quartos. Uma suíte 

para o casal, uma suíte para visitas e um quarto simples. As instalações 

sanitárias, sempre que possível, devem ser providas de iluminação natural;

 g. A suíte para as visitas, se possível, deverá estar localizada em 

espaço próprio e independente, separado da zona dos restantes quartos, 

conferindo assim uma maior privacidade aos convidados;

 h. Deverá existir uma instalação sanitária de serviço de apoio às 

zonas diurnas;

 i. No espaço exterior deverá ser colocada uma piscina simples, 

provida de chuveiros;

 j. Ainda no espaço exterior, deverá de ser definido um espaço de 

estar e refeições;

 

“É no ato de rescrever o programa que se pode detectar a arquitectura, não 

na mera manipulação de espaços. Na mera manipulação de espaços, não há 

nada que pertença ao arquitecto, ainda que ele possa contribuir para essas 

realizações, como um sujeito que define as mais refinadas especificações. 

Mas isso não o torna um bom arquitecto. Isso o torna um bom profissional, 

mas não um bom arquitecto, está claro?”.68

É da interpretação deste programa definido pelo cliente que se formula a 

proposta de intervenção através do projecto. Uma proposta que actua na 

preservação do traçado original da casa, assim como nos seus principais 

elementos identitários, eliminando os elementos que a descaracterizam e 

concebendo espaços e acomodações que ofereçam uma nova apropriação 

deste espaço, a adega reabilitada.

68. KAHN, Louis - LOUIS 

I. KAHN, Conversa com 

estudantes. Gustavo Gili, 

Barcelona, 2002. p. 59.
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Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,

Muda-se o ser, muda-se a confiança;

Todo o mundo é composto de mudança,

Tomando sempre novas qualidades.

                      (Camões, 2000)
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Figura 110

Maquete, edifício preexistente
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“Cabe ao arquitecto ter a sensibilidade para, através do conhecimento da 

preexistência, fazer uma síntese entre o passado e o presente, acrescentando 

novos significados e utilidades ao existente, sem o destruir ou anular.”69

Da citação acima mencionada, parte, com igual convicção e princípios 

do autor face à forma de intervir numa preexistência, o capítulo seguinte. 

Procurou-se, no decorrer do processo criativo para a nova forma de 

apropriação do espaço da antiga adega, observar, absorver, compreender e 

analisar os elementos e factos do passado e do presente, reunidos até então 

(e descritos nos capítulos anteriores), sintetizando-os com a finalidade de 

realizar uma proposta de intervenção adequada e fundamentada para o 

espaço da antiga adega. Da adega à habitação, numa procura em gerar um 

novo significado e utilidade ao existente, alcançando-se assim uma casa 

próspera em novas experiências, novas histórias e vivências.

69. RIBEIRO, João Mendes 

in Acções Patrimoniais 

- Perspectivas Críticas. 

Disponível na Internet: 

h t t p s : / / w w w. r e v a r q a .

com/content/1/600/joao-

mendes-ribeiro/. Acesso 

em: 12 de Abr. 2019
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Sobre as reflexões prévias à proposta de intervenção

No decurso dos séculos XIX e XX assistimos, como consequência da 

influência dos progressos técnicos e tecnológicos adquiridos pós-revolução 

industrial, a uma evolução dos materiais e sistemas construtivos. Assim, 

presenciou-se uma transformação da linguagem arquitectónica tradicional, 

mencionada no capítulo II, e observa-se que as transformações destas 

construções “decorrem fundamentalmente da influência dos progressos 

técnicos quer sobre o universo dos materiais de construção, quer sobre 

o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos sistemas”.70 Estas influências 

reflectiram-se nas técnicas, materiais e ferramentas empregues nas 

construções que, aliados à rápida industrialização e estandardização, 

culminaram num abandono de muitas técnicas e traços característicos 

da arquitectura tradicional, que se viram substituídos pela utilização e 

expressão de novos materiais e pela incorporação de novos sistemas 

construtivos, de maneira incongruente, mas capazes de responder 

estruturalmente e economicamente de forma mais eficaz. Tudo isto 

imprimiu a esta nova “expressão arquitectónica” um desprendimentos dos 

valores identitários, tradicionais e culturais da linguagem face à expressão 

arquitectónica do passado, que em tudo se baseava na essência nativa do 

local onde era construído o objecto arquitectónico.

“Um edifício deverá parecer que emergiu naturalmente no seu local e 

deverá ser moldado por forma a estar em harmonia com o meio ambiente 

caso a Natureza ai se manifeste; caso contrário, deve-se tentar que aparente 

tanta tranquilidade substancial e orgânica quanto possível, como se ele 

tivesse tido origem lá (…)”.71

A preocupação a um retorno a estes conceitos, de maior integração e 

respeito para com o meio natural e para com os valores da tradição, moveu 

70 TOSTÕES, Ana - 

Património moderno: 

a conservação e a 

reutilização como um 

recurso sustentável. 

Editorial do Departamento 

de Arquitectura, Coimbra, 

2019. p. 1

71 WRIGHT, Frank Lloyd 

cit. in RODRIGUES, José 

Manuel - Teoria e Crítica 

da Arquitectura - Século 

XX. Caleidoscópio, Lisboa, 

2010. p.51-52
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Figura 111

The Dovecote , AZO. Sequeira Arquitectos Associados,

Soutelo, 2015
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uma nova geração de arquitectos que, através da reutilização das matérias 

tradicionais e locais assim como a utilização de materiais não locais de 

forma mais respeitadora para com a envolvente, desenvolveram uma 

arquitectura regional com um espírito novo, contemporâneo. Os materiais 

regionais e locais, de utilização e expressão tradicional, viram-se assim 

adaptados a uma nova afirmação de carácter contemporâneo através de um 

redesenho actualizado e aplicado à sua expressão natural e formal. 

A construção de novos edifícios e da própria reabilitação de preexistências 

viram-se, assim, fundamentadas novamente nos valores arquitectónicos 

patrimoniais, locais e tradicionais, numa procura de processos alternativos 

baseados nas técnicas e materiais do passado que fossem capazes de 

responder em harmonia para com os do presente e para com as necessidades 

formais e funcionais actuais.

“Apenas através da comunicação entre sabedoria tradicional e os padrões 

contemporâneos numa sinergia que incorpora tecnologias activas e 

passivas, a arquitectura pode fornecer respostas sustentáveis para questões 

legítimas”.72

O resultado desta nova linguagem na arquitectura contemporânea 

despertou-nos para uma procura e análise de uma série de obras que 

foram surgindo em paralelo com o desenvolvimento do projecto para 

a Quinta da Veiga, apresentando-se assim como obras de referência 

projectual. Do vasto número de exemplares que foram surgindo foram 

filtrados os que, pelos seus aspectos formais, técnicos e procedimentos de 

reabilitação adoptados, mais se enquadravam com os critérios e objectivos 

desejados para a reabilitação da adega. Através da análise e compreensão 

destas obras, das premissas e métodos de intervenção empregues, das 

suas características formais, técnicas e conceptuais, conseguimos lograr 

72 KEREZ, Christian - 

Natural Metaphor: an 

anthology of essays on 

architecture and nature. 

ACTAR-D, Barcelona, 

2007. p.96
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Figura 112

Casa em Melgaço. Arq. Nuno Brandão Costa, Parada do 

Monte, 2016

Figura 113

Casa no Tempo. Aires Mateus + João e Andreia Rodrigues, 

Montemor-o-Novo, 2014
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ferramentas e métodos de forma a obtermos um projecto final para a adega 

adequado e profícuo à sua nova forma e existência.

“Não é justo nem razoável que nos fechemos, numa ignorância procurada, 

às obras dos grandes mestres de hoje, aos novos processos de construção, 

a toda uma Arquitectura que surge plena de vitalidade e força”.73

Desenvolve-se, neste capítulo, uma exposição literária e gráfica dos 

procedimentos conceptuais, formais, técnicos e materiais adoptados 

na proposta de intervenção. Exposição essa que vai sendo intercalada, 

sempre que relevante, com a menção das obras de referência que mais 

influenciaram e sustentaram a sua génese.

73 TÁVORA, Fernando 

cit. in RODRIGUES, José 

Manuel - O Problema da 

Casa Portuguesa. Teoria 

e Crítica da Arquitectura 

- Século XX. OASRS, 

Lisboa, 2010.  p.327-328.
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Sobre os princípios da intervenção

Na reabilitação de uma preexistência onde o uso e função futuras serão 

distintos dos actualmente existentes (como acontece no caso de estudo 

aqui em análise), é imprescindível realizar um estudo que comprove 

que o novo programa pretendido seja compatível ou não para com a 

construção preexistente. Torna-se, assim, importante compreender se 

o edifício em questão, criado para a função inicial de adega, poderá ser 

alterado para a função de habitação pretendida, tendo em consideração os 

factores condicionantes já referidos nos capítulos anteriores e, em certa 

medida, os factores que estimularam e formularam a concretização desta 

transformação.

“O passado também pertence ao presente e não pode dele ser separado”.74

No que se refere à volumetria e área do edifício existente, a primeira 

conclusão que se retêm é a de que este é capaz de acomodar e articular todo 

o programa pretendido pelo cliente, utilizando como base os limites que 

este impõem, não sendo assim necessário a realização de um acrescento 

ou concepção de uma nova volumetria externa para responder de forma 

eficiente ao programa necessário. Assim sendo, partindo da premissa 

estabelecida à priori de que se iria procurar ser o menos evasivo possível 

no que concerne ao espaço envolvente e edificado existentes, definiu-se 

que o projecto e respectivo programa se desenvolveriam, na sua totalidade, 

no interior da preexistência. Estabeleceu-se, portanto, que os limites do 

seu desenvolvimento seriam condicionados pelas paredes do edificado 

existente, assim como pelos vãos e pés-direitos do mesmo.

Estas condicionantes, estabelecidas pela preexistência, foram vistas mais 

além do que apenas como um limite físico para o desenvolvimento do 

74 TÁVORA, Fernando - Da 

Organização do Espaço. 

FAUP, Porto, 1993. p.34.
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Figura 114 - 115

Reconversão de um Palheiro em Cortegaça. Arq. João Mendes Ribeiro,

Cortegaça, 2000.
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projecto, mas sim como um elemento estimulante e desafiante, que suscitou 

o levantamento de questões e problemáticas aliciantes sobre a nova forma 

de habitar e adaptar este espaço.

O novo uso/função implicou, assim, um reorganização espacial e até 

mesmo social do edifício, resultando numa adaptação e articulação do 

novo face ao preexistente, gesto este de carácter delicado, dado que toda 

a dinâmica gerada entre ambos, se não articulada de maneira correcta e 

prudente, poderia culminar numa forma e linguagem inadequada e, por 

consequência, numa perturbação dos valores que o edifício detinha à priori.

Quando nos encontramos perante uma reabilitação e da sua consequente 

adaptação à preexistência torna-se fulcral ter a consciência de que se irá 

estabelecer uma relação entre o antigo e o novo. Não se procurou, portanto, 

que o projecto se desenvolvesse num acto de “pastiche”, imitando os 

elementos do passado, mas sim em estabelecer um dialecto de equilíbrio 

entre os elementos que foram à priori decididos manter e os novos 

elementos a serem introduzidos, de forma a colmatar as necessidades 

existentes.

“ (...) é impossível repetir-se a bela arquitectura de uma era passada; torna-

se falsa e pretensiosa quando as pessoas já não podem viver de acordo com 

ela”. 75 

Tornou-se essencial, portanto, neste diálogo constante entre o passado e 

o presente, encontrar um equilíbrio que respeitasse ambos. Nesta fase de 

projecto começam a surgir obras de referência como a reconversão de um 

palheiro em Cortegaça do arquitecto João Mendes Ribeiro, a casa Laura 

Fonseca (reconversão de sequeiro) do arquitecto José Gigante, o hotel rural 

Naturepom do arquitecto Pedro Santos e a casa dos Cubos da Embaixada 

dos Arquitectos.

75 RASMUSSEN, Eiler 

Steen - Arquitectura 

Vivenciada. Martins Fontes 

Editora, São-Paulo, 1986. p. 

2-3.
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Figura 116

Casa Laura Fonseca (reconversão de sequeiro). 

Arq. José Gigante, Felgueiras, 2014

Figura 117

Naturepom hotel rural. Pedro Santos Arquitectura, Pombal, 2014
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Estabelecida a primeira circunstância geral do projecto, face à forma de 

como intervir no edifício existente, deparamos-nos com a primeira  grande 

problemática. Ainda que a área da preexistência dispusesse de capacidade 

para albergar o programa pretendido, a concepção formal original do 

edifício não correspondia, na sua totalidade, ao programa pretendido 

para o futuro. Estamos perante um edifício com um número reduzido 

de vãos e compartimentações interiores que, em confrontação com o 

novo programa, não se apresentam como suficientes ou adequados às 

necessidades programáticas desejadas. Posto isto, deu-se uma procura em 

desenvolver uma forma de abordar a preexistência de maneira a integrar o 

novo programa de forma apropriada e eficiente.

De modo a responder à problemática que aqui se levantou estudou-se, 

numa fase inicial, duas principais alternativas. Uma primeira, seria a 

abertura de novos vãos nos alçados capazes de satisfazerem as entradas 

de luz e ventilação necessárias; e uma segunda, que promovia manter os 

vãos originais, sem realizar nenhuma alteração nas paredes existentes, e 

procurando-se obter a iluminação e ventilação através de mecanismos que 

facilitassem a luz e ventilação zenital.

Colocando estas duas soluções em perspectivas, e tendo presente os factos 

evidentes que surtiram do levantamento do edifício, onde se concluiu 

que a cobertura teria que ser substituída devido ao seu débil estado de 

conservação, concluiu-se que a segunda opção seria a escolha mais acertada 

e benéfica. Desta forma, não se comprometeria a estabilidade, qualidade e, 

principalmente, a identidade das paredes tradicionais existentes através do 

seu desmantelamento para aberturas dos novos vão, dando-se preferência 

por prescindir de um elemento que, de qualquer das formas, teria que no 

futuro ser completamente reformulado - a cobertura. Pese embora, no 

entanto, que ficou estabelecido que a nova cobertura deveria procurar ser 

congénere, quanto à sua escala, para com a cobertura antiga.

Posto isto, iniciou-se um processo de criação de uma volumetria, a ser 

implantada no interior do edifício, que facilitasse o desenvolvimento 
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Figura 119

Maquete, volume preexistente

Figura 120

Maquete, intervenção na preexistência

Figura 118

Maquete, intervenção na preexistência
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do novo espaço habitacional. A necessidade desta adição surge, como 

já mencionado, devido à consequente insuficiência e inadequabilidade 

da preexistência em responder de forma eficaz ao novo programa. Esta 

volumetria deveria, portanto, ser pensada como um dispositivo capaz de 

articular o espaço e criar as compartimentações necessárias e requisitadas 

pelo cliente, assim como proporcionar um melhoramento das condições de 

entrada de luz e ventilação ao interior do edifício, utilizando como recurso 

para tal as faces da cobertura, como que de um quinto alçado se tratasse.

Inicia-se, então, a caracterização deste volume tendo como génese a forma 

elementar do arquétipo de uma casa- quatro paredes com uma cobertura em 

duas águas na qual, posteriormente, se iria “escavar” e definir os espaços 

interiores. O modo de pensar a arquitectura muda, neste momento, de 

sentido. Já não estamos, portanto, presentes face a  um espaço amplo, total 

e limitado pelas paredes exteriores da adega; agora joga-se com um grande 

bloco de massa, numa lógica de avanços e retrocessos, entre “massa e 

escavação”, na procura dos novos espaços a serem projectados.

“A arquitectura é como uma grande escultura escavada, em cujo interior o 

homem penetra e caminha”.76

Surgem, neste momento, referências à obra dos arquitectos Peter Zumthor 

e Aires Mateus. Nos esquissos iniciais realizados pelo  primeiro arquitecto 

para as termas de Vals (1996) observa-se que este parte de um esquema de 

sobreposição de manchas/volumes, às quais  se vão moldando e ajustando, 

através de “escavações, rasgões e fissuras”, conforme a necessidade que 

o programa demanda, de forma a estabelecer-se uma solução final de 

projecto. Da mesma forma, na Casa em Leiria (2010), os arquitectos Aires 

Mateus partem do arquétipo de habitação para posteriormente escavar o 

seu interior. O edifício é perfurado desde a cobertura até ao piso inferior 

abaixo, ao nível do solo, criando um vazio escalonado e multiforme que 

76 ZEVI, Bruno - Saber ver 

a arquitectura. Arcádia, 

Lisboa, 1966. p. 19-20.
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Figura 121

Termas de Vals. Arq. Peter Zumthor, 1996

Figura 122 - 123

Casa em Leiria. Aires Mateus, 2010
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se molda às necessidades programáticas do interior do edifício. Este 

encerra-se assim para si mesmo, não deixando transparecer para o exterior 

a espacialidade do seu interior.

“Contrariamente ao processo de fragmentação e decomposição, a 

subtracção pressupõe uma continuidade, uma dialéctica entre a forma base 

e o objecto projectado, entre os cheios e os vazios, positivos e negativos”.77

Começa-se a explorar, então, para a volumetria que começa aos poucos 

a ser definida, este dualismo entre cheio/vazio, escavar/adicionar, abrir/ 

encerrar, deixar ver/ocultar, etc.

“As formas regulares, cujos estímulos visuais nos transmitem sensações 

de calma e passividade, transformam-se com a subtracção em formas 

irregulares e provocam uma troca de estímulos numa verdadeira conduta 

explosiva na qual o observador participa (…) Subtrair em composição, é 

continuar a propor uma complexidade em que se consiga reconhecer (…) 

as propriedades das formas base, mantendo uma clara e intensa percepção 

visual dessas formas”.78 

Relativamente à forma e dimensionamento do volume, a primeira questão 

que se tenta desdobrar é a maneira como este será capaz de proporcionar 

ao interior as entradas de luz e ventilação necessárias.

No decorrer do estudo da forma para a volumetria foi-se, concomitantemente, 

desenvolvendo uma primeira abordagem à articulação do programa para o 

interior do edifício, sem nada ainda muito definido ou consolidado.

77CONSIGLIERI, Victor – A 

Morfologia da Arquitectura. 

Vol. 8: 1920-1970. Editorial 

Estampa, 1999.  p. 142-144.

78 Ibidem.
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Figura 124

Maquete, volumetria inicial

Figura 125

Maquete, “escavação” das laterais

Figura 126

Maquete, subtracção no centro da volumetria
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O primeiro gesto que se exerce na volumetria é a “escavação” das  suas 

duas laterais de menor dimensão. Desta forma, gerou-se um afastamento 

do volume face ao perímetro interior das paredes existentes, definindo-

se assim dois novos espaços- os pátios. Estes, de dimensões ponderadas 

para cumprirem com o seu propósito, estabelecem também um jogo ora de 

afastamento ora de proximidade da volumetria nova face à preexistência, 

acentuado-se assim a dualidade inevitável entre os dois mundos - passado 

e futuro; criando-se uma separação que proporciona um entendimento das 

duas linguagens presentes, cada uma com as suas formas e materialidades 

singulares. E esta separação não só o é propositada mas também estimulada, 

como conceito de projecto em evidenciar e respeitar as diferenças entre os 

dois universos aqui em metamorfose.

”Os elementos destinados a ocupar as falhas existente devem integrar-se 

harmoniosamente no contexto, tendo que se distinguir das partes originais, 

a fim de que o restauro não falseie o documento da arte e da história”.79

Com o decorrer do desenvolvimento do interior e respectivo programa, 

constata-se que a abertura destes dois pátios não resolve, na totalidade, o 

pretendido e necessário. Assim sendo, dá-se, novamente, uma subtracção 

da volumetria, desta vez na zona central, tendo esta como eixos definidores 

do seu corte as paredes em pedra interiores existentes. A volumetria separa-

se então em duas unidades distintas, logrando-se assim gerar uma nova área 

em contacto com o exterior onde se podem desenvolver novos vãos sem 

necessidade de intervenção nas paredes existentes. Desta forma alcançou-

se também responder a algumas das premissas definidas anteriormente:

 - respeitar e manter as paredes interiores do edifício;

 - definir um espaço exterior de lazer e refeições;

79. Art. 12.º in Carta 

de Veneza - Sobre a 

conservação e restauro dos 

monumentos e dos sítios. 

Veneza, 1964.
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Figura 128

Maquete, articulação da compartimentação interior

Figura 129

Maquete, definição do programa

Figura 127

Maquete, definição de duas volumetrias
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 - definir um espaço próprio e independente para a suíte 

destinada aos convidados;

Começa-se, portanto, nesta fase do projecto, a dar-se uma melhor definição 

do programa para o interior do edifício, definindo-se uma hierarquização 

dos espaços a gerar nestes dois volumes.

Em conclusão, determinou-se assim a existência de duas volumetrias 

despegadas fisicamente entre si, mas que no entanto se vêm “abraçadas” 

pela preexistência como elemento copulativo, numa alusão simbólica de 

ninho que acolhe e protege o que de novo aqui irá nascer. 

“Um ninho, como qualquer outra imagem de repouso e sossego, é 

imediatamente associado à imagem de uma casa simples. Quando passamos 

da imagem de um ninho para a imagem de uma casa, e vice-versa, apenas 

o podemos fazer numa atmosfera de simplicidade”.80

Já não estamos, portanto, perante um espaço contínuo. Agora avança-se 

de compartimento em compartimento e procura-se aproximar os mesmos 

da escala correcta para estes poderem funcionar como alcovas. Procura-se, 

no decorrer do projecto, encontrar a melhor organização, numa articulação 

hierárquica e flexível associada, onde os módulos organizam entre si 

espaços singulares.

80. BACHELARD, Gaston 

- The Poetics of space. 

The classic look at how we 

experience intimate places. 

Beacon Press, Boston, 

1969. p. 98.
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Figura 130

Maquete, fecho da volumetria 
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Figura 131

Maquete, volumetria proposta de intervenção
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Figura 132

Villa em Norrköping. Arq. Sverre Fehn, 1963

Figura 133 -134

Casa Schreiner. Arq. Sverre Fehn, 1964
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Sobre a proposta de intervenção

Como já mencionado, no decorrer do estudo para a volumetria foram-se, 

inevitavelmente, estudando e definindo algumas condições relativas à 

organização do espaço interior da casa. Na sua concepção foi-se procurando 

estabelecer uma escala mais humana ao interior do edifício, visto que este 

apresentava um pé direito bastante alto.

No volume principal, local onde se observa este sobre-dimensionamento 

do pé direito, articularam-se, conforme definido, as áreas principais da 

habitação. De forma a compreender todo o programa necessário, assim 

como de estabelece um melhor controle face ao pé direito excessivo, 

introduz-se um novo piso no edifício. Esta adição não implicou um 

crescimento da preexistência visto que  as paredes desta detinham de altura 

suficiente para que o programa se pudesse desenvolver em dois andares. 

Define-se, assim, que o piso inferior será destinado às funções diurnas, 

por se encontrar em maior contacto com o espaço exterior; e que o piso 

superior será destinado então às funções nocturnas; gerando-se assim uma 

separação de cotas entre ambas estas duas zonas, gesto este promovido, 

também, pelo cliente.

Nesta fase procurou-se, no que respeita ao piso inferior, uma solução que 

promovesse uma fluência natural do espaço. Isto é, conceber um espaço 

que ainda que hierarquizado, pudesse ser transformado, através de simples 

gestos, num espaço contínuo como se de um único ambiente se tratasse.

Na procura desta intenção começam a surgir novas referências de 

projecto, como a Villa em Norrköping do arquitecto Sverre Fehn, onde 

as compartimentações da casa se vem geradas pela simples colocação 

de um volume central. Volume esse que reúne as unidades do programa 

que indispensavelmente necessitavam de um espaço fechado: instalações 

sanitárias, cozinha e despensa; os restantes espaços, que perfazem o restante 

programa da casa, vêm-se então articulando em redor desta volumetria. 

Figura 133 -134

Casa Schreiner. Arq. Sverre Fehn, 1964
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Figura 135

Planta proposta - piso 0

E: 1/200

Figura 136

Planta proposta - piso 1

E: 1/200
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O volume central, despegado das paredes exteriores, serve assim como 

elemento definidor de todo o espaço. Podemos observar, novamente, 

este mesmo gesto do arquitecto no projecto para a casa Schreiner, onde 

a volumetria em tijolo que alberga as instalações sanitárias e a cozinha, 

localizada novamente no centro da composição e erguendo-se a uma 

cota superior com a finalidade de deixar a luz zenital entrar, é o elemento 

definidor das toda a restante composição da casa.

Assim, como solução de organização do programa, desenha-se um volume 

central como dispositivo capaz de articular o espaço do piso inferior. 

Volume esse no qual, também, se estabelece o posicionamento de forma 

oculta dos elementos estruturais necessários ao suporte do novo andar, ao 

nível superior.

No desenvolvimento da configuração para o andar superior, onde se 

projecta a suíte e o quarto com as duas respectivas instalações sanitárias, 

conclui-se que este não requeria uma ocupação total do piso. Assim sendo, 

libertou-se uma quota parte deste espaço para que a zona da sala, à cota 

inferior, pudesse usufruir de um pé-direito duplo, ampliando-se assim em 

altura este espaço.

Aqui, na sala de estar e refeições, como fonte de iluminação e ventilação, 

temos presente o maior vão da preexistência- a porta carral; no entanto, 

como já explicado, a forma como foi projectada a volumetria, concede a 

possibilidade de se acrescentar ao espaço um novo vão. Este, também de 

grandes dimensões, apropria-se do antigo vão interior da preexistência e 

desta forma conseguiu-se uma nova fonte de luz ao interior da sala sem 

que fosse necessário realizar uma alteração das paredes da preexistência. 

Pela colocação deste vão logrou-se também, em conjunto com os vãos dos 

pátios, que fosse possível haver uma ventilação cruzada do espaço interior 

da casa.
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Figura 137

Proposta - Alçado Frontal

E: 1/200

Figura 138

Proposta - Corte AA

E: 1/200
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Voltemos ao interior da sala. Aqui, devido ao piso superior estar 

condicionado pela forma da pendente da cobertura, dá-se mais uma vez uma 

representação do arquétipo de habitação, desta vez no interior do edifício. 

Este gesto é assumido e, mais ainda, vê-se evidenciado pela utilização 

da madeira para o seu revestimento com o intuito de criar uma separação 

visual entre este e o volume inferior, de cor branca. Pela colocação de 

materiais díspares nestes “dois volumes” (superior e inferior), procurou-se 

estabelecer uma leitura visual que definisse de forma clara uma diferença 

entre os dois. Através deste gesto, conseguiu-se uma diferente percepção 

visual da escala dos elementos, o que tal não seria possível se estes fossem 

compostos pelo mesma material.

Assume-se aqui, então, a forma simbólica de casa, que aparenta estar 

quase suspensa no ar, albergando as alcovas. Alcovas essas acessíveis 

pela colocação de uma escada em madeira e metal, à cor branco, que se 

posicionam no centro da composição.

O volume central, no piso 0, surge como dispositivo que incorpora os 

espaços que impreterivelmente deveriam de estar em áreas fechadas, 

devido às suas funções que assim o requeriam: instalação sanitária de 

serviço, a despensa e lavandaria. Surge, no entanto, como excepção a 

esta necessidade de estar “fechado”, um vão interior na zona da despensa, 

onde se localiza a garrafeira. Desta forma pretendeu-se criar um elemento 

singular, assim como funcional, ao local onde se irá armazenar o vinho, 

visto este ser também um elemento identitário do local e o principal 

motivo da existência do edifício. Desde a zona central da sala dispomos, 

então, de um mostruário com acesso directo à garrafeira, concebido como 

um elemento de destaque.

Com a implantação deste volume central organiza-se também o desenho 

de mais duas unidades do programa: a zona de entrada e a cozinha. Logra-

se assim, conforme pretendido, manter a porta de entrada original da 

adega como porta principal de acesso à nova habitação. Desde este ponto, 

temos acesso directo à instalação sanitária de serviço, à sala de estar e de 
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Figura 139

Proposta - Alçado lateral sudoeste

E: 1/200

Figura 140

Proposta - Corte BB

E: 1/200

Figura 141

Proposta - Corte CC

E: 1/200
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refeições, ao acesso ao piso superior e, através de corredor que perfura 

este volume central, o acesso à cozinha, localizada na extremidade oposta, 

assim como às suas dependências.

Como solicitado pelo cliente, a cozinha deveria ter a possibilidade de se 

encerrar por questões de privacidade ( caso se optasse pela solução de esta 

ser aberta para a zona de refeições). Assim sendo, introduz-se duas portas/ 

paredes de correr na zona da sala, seguindo estas o módulo dimensional 

do volume central. Uma estabelece a separação entre cozinha e sala, e a 

segunda estabelece a divisão entre zona de entrada e sala. Completa-se 

assim, na sala, um novo alçado interior capaz de se transformar e ajustar 

conforme as necessidades. O piso 0 vive das possibilidades das suas 

adaptações, entre o espaço contínuo e espaço contido.

A iluminação e ventilação, conseguida através da luz zenital dos dois pátios 

ajardinados, providenciam um melhoramento nas qualidades dos espaços 

da cozinha e zona de entrada, que de outra forma seriam apenas servidos 

pelos dois reduzidos vãos preexistentes do alçado sudeste. Estes pátios 

traduzem-se também num fornecimento de luz aos quartos e respectivas 

instalações sanitárias no piso superior e à lavandaria e instalação sanitária 

de serviço no piso 0. As instalações sanitárias, por questões evidentes de 

privacidade, são iluminadas através de uma caixilharia com vidro fosco. 

Como forma de expor a identidade do passado do edifício, nestes pátios 

assume-se a estereotomia original das paredes da preexistência já que estas 

zonas não necessitam, obrigatoriamente, de serem providas de isolamento 

térmico. Desta forma, obtêm-se uma memória do edificado preexistente, 

através da sua observação de quem o utiliza desde o seu interior. Esta 

intenção, de jogo entre as dualidades dos dois mundos, procura-se 

estabelecer sempre que possível, tendo como finalidade obter uma maior 

coerência e correspondência entre as duas linguagens presentes. Na 

continuação das paredes dos pátios, aquando da sua passagem para espaço 

interior (lavandaria e instalações sanitárias do piso 0 e piso 1), opta-se 

também por deixa-las em pedra aparente, pois estamos perante zonas de 
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Figura 142

Proposta - Alçado tardoz

E: 1/200

Figura 143

Proposta - Corte DD

E: 1/200
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utilização pontual e de um alçado completamente exposto a sudoeste, 

sendo que estes são os únicos locais onde se pode observar as paredes em 

pedra, desde o interior. 

No que respeita ao tratamento das fachadas exteriores, foi intenção que 

todos os detalhes da alvenaria em pedra de xisto fossem mantidos à vista, 

assim como os blocos graníticos na zona de vãos e cunhais, por se tratar, de 

certa forma, na maior característica de identidade da preexistência. Assim, 

como forma de responder ao melhoramento das condições  de isolamento 

necessário, opta-se por realizar o isolamento pelo interior, inserido-o no 

novo sistema de paredes em placas de gesso cartonado que surgem no 

interior do edifício, salvaguardando-se, desta maneira, o conforto térmico 

necessário assim como a pedra aparente nos alçados exterior.

A opção de deixar as paredes exteriores com a alvenaria à vista provém, 

também, do desejo em estabelecer um contraste destas para com a 

nova cobertura em capoto à cor branco. A intenção foi a de, através da 

explícita diferenciação entre estes dois materiais, dar ao observador um 

entendimento claro dos elementos pertencentes à preexistência e dos 

elementos introduzidos aquando da sua reabilitação. Incentivando-se, 

novamente, um “jogo” de materialidades e técnicas de marcos temporais 

distintos, que expressam de maneira honesta a que fase da vida do edifício 

pertencem. O capoto, branco e homogéneo, cria um contraste óbvio para 

com a rusticidade das paredes em alvenaria, de mescla de tons naturais, 

das pedras que as compõem.

O local onde se presencia de forma mais evidente este “jogo”, de 

dualidades entre os dois mundos, é na zona central da casa. Aqui, no cerne 

do edifício, estamos presentes tanto dos elementos da preexistência como 

dos elementos novos, num desenho que promove ora uma interligação, 

ora uma separação, entre ambos, para que culminem numa composição 

que promove a sua harmonia. E é neste mesmo cerne que se desenvolve 

um outro tipo de espaço, um espaço intermédio entre interior-exterior. 

Aqui dá-se uma quebra na continuidade da cobertura. Esta desaparece, 
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Figura 144

Proposta - Alçado lateral nordeste

E: 1/200

Figura 145

Proposta - Corte EE

E: 1/200

Figura 146

Proposta - Corte FF

E: 1/200
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as paredes em pedra mantêm-se e assim dá-se resposta ao solicitado pelo 

programa: um espaço de estar e refeições exterior e uma piscina. A função 

de piscina é atribuída ao antigo lagar, este de dimensões o quanto bastam 

para cumprir com o que foi solicitado pelo cliente. Da-se então uma 

reconversão funcional de um dos elementos da preexistência que não faria 

sentido manter para o novo modo de habitar o edifício, substituindo-lhe 

por uma função que atribui uma mais valia à casa.

O acesso a este espaço pode ser feito de duas formas: através do vão 

que dá também acesso ao exterior do edifício ou através da sala de estar. 

De qualquer uma das formas, aqui procurou-se promover o conceito da 

“promenade architecturale”. Desde o interior, o utilizador observa uma 

sucessão de escadas que se iniciam mesmo ainda antes de passar ao exterior. 

Este primeiro lance de escadas é desenhado como parte integrante de um 

móvel de apoio à sala de estar e encontra-se, propositadamente, afastado do 

perímetro do edifício ( uma vez mais promove-se o jogo de tocar-afastar). 

Subindo este primeiro lance, encontramos-nos já no espaço exterior ou  

quiçá, no espaço intermédio. Ainda sem conhecimento do existente no 

nível superior, deparamos-nos com o elemento água: uma queda de água, 

um lava pés e chuveiros; e se o utilizador pretende continuar a subir o 

restante lance das escadas, estes elementos tem que ser percorridos e não 

podem ser ignorados. Finalmente, ao chegar à cota superior alcança-se a 

piscina e a zona de lazer, que pela reduzida altura dos muros que concebem 

este espaço, abrem a vista à vasta paisagem da envolvente, a noroeste e 

sudeste.

Pertence também a este espaço uma pequena zona técnica/arrumos, de 

apoio à piscina e zona de estar exterior, localizada no espaço inferior à 

zona de lazer.

No antigo espaço de arrumos da adega é projectado, de forma a estar 

separado da casa principal, o quarto para os convidados. O acesso a este 

é feito unicamente pelo exterior da casa. Ponderou-se, a certa altura do 

projecto, a abertura de um novo vão desde o pátio, mas como a intenção 
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sempre foi a de conservar as paredes existentes sem as alterar, acabou-

se por se desistir dessa ideia, visto também que o percurso desde a casa 

principal até à zona de convidados é reduzido e de fácil alcance. O espaço 

é composto por um amplo quarto, com uma pequena zona de estar, e 

por uma instalação sanitária completa. Ambos os espaços recebem luz e 

ventilação através do novo pátio gerado, visto que este espaço, no passado, 

não dispunha de qualquer vão para além do da entrada.

Para os vãos da preexistência são projectados uns aros em aço corten, que 

estabelecem uma nova leitura da composição dos voos preexistentes. Sendo 

que estes, de forma figurativa, constituem os momentos de passagem entre 

o “antigo” e o “novo”, estes aros surgem com a intenção de se afirmar e 

evidenciar a reabilitação levada a cabo na adega.

O projecto de reabilitação para a adega desenvolveu-se numa sequência 

de questões, avanços e retrocessos pois a intervenção levada aqui 

a cabo levantou uma série de temas delicados e inexplorados que, 

impreterivelmente, comportaram consigo a necessidade de realizar análise 

cuidadosa e prudente dos mesmos. Apenas através desta análise, nos 

foi possível lograr os gestos aqui apresentados de forma fundamentada, 

culminando assim nesta proposta de intervenção final.

Do projecto exposto, podemos assumir que as condições construtivas são 

indissociáveis das soluções projectuais. Estas procuraram, essencialmente, 

responder às exigências e conforto do habitar contemporâneo solicitado 

pelo cliente, assim como responder às transformações indispensáveis para 

a elaboração de um novo projecto, com configurações díspares das actuais. 

Tornou-se, portanto, imprescindível procurar adaptar a arquitectura do 

presente, pensado no futuro.

Nesta perspectiva tentou-se encontrar o equilíbrio mais correcto, entre o 

novo e o existente, procurando estabelecer uma linguagem que fosse capaz 

de harmonizar na totalidade os elementos que compõem o novo lar.
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Figura 148

Proposta - Sala com portas abertas para cozinha e hall entrada

Figura 147

Proposta - Sala com portas fechadas
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Figura 149

Proposta - Sala, vista para antiga porta carral
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Figura 150

Proposta - Sala, vista para zona exterior
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Figura 151

Proposta - Sala, pormenor escadas/móvel
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Figura 152

Proposta - Hall de entrada
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Figura 153

Proposta - Hall de entrada, pormenor escada
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Figura 154

Proposta - Garrafeira
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Figura 155

Proposta - Cozinha
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Figura 156

Proposta - Cozinha, acesso a restantes dependências 
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Figura 157

Proposta - Master suíte
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Figura 158

Proposta - Instalação sanitária, pormenor pátio
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Figura 159

Proposta - suíte de visitas
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Considerações finais

O percurso realizado na elaboração desta dissertação representa o 

desenvolvimento e a maturação de um projecto arquitectónico que, 

pela sua índole, permitiu explorar novas temáticas e problemáticas de 

trabalho que nunca tinham sido abordadas, contribuindo assim para o 

meu crescimento como futuro arquitecto. A abordagem da temática da 

reabilitação inaugurou um estudo de temas sensíveis sobre a procura de 

uma identidade, sobre a pertinência da memória no acto de projectar, assim 

como sobre a permanência e transformação espacial, funcional e social da 

temática do habitar.

A aproximação a um contexto real e com condicionalismos concretos, 

levada aqui a cabo, foi bastante relevante para entender a complexidade 

que envolve o trabalho de um arquitecto. Da mesma forma, o estudo 

aprofundado do local e lugar, da sua história e desenvolvimento, da 

tradição ao património, (etc.), permitiram compreender que o arquitecto 

não projecta no vazio, mas sim na formulação de um pensamento lógico 

e sustentado, de forma a melhor satisfazer todas as premissas que um 

projecto de reabilitação acarreta.

Assim, o projecto de reabilitação levado a cabo nesta dissertação encerra 

uma composição de concepções que reflectem a procura de um equilíbrio 

entre as distintas fases do edifício: passado, presente e futuro; entre o 

antigo e novo, entre a memória e a exaltação do valor arquitectónico deste 

edifício duriense. O processo arquitectónico relevou-se, deste modo, como 

uma ferramenta evolutiva da interpretação da paisagem do Douro, ao 

procurar uma relação continua com o território em que se inseria, abrindo 

também a amplitude da sua compreensão num questionamento das lógicas 

das varias narrativas que tendenciosamente se procuravam ignorar.

A paisagem cultural do Douro é uma obra multissecular, de adaptação de 

técnicas e saberes específicos de cultivo da vinha, de evoluções sociais, 
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económicas e tecnológicas. É uma paisagem repleta de técnicas do “saber 

fazer”, que se passam de geração em geração, onde é cada vez mais difícil 

encontrar que o saiba fazer.

Mas o Douro transforma-se a cada dia, como sempre o fez, moldando-

se a sua memória histórica, reformulando-se os métodos do presente, 

expandindo-se e desenhando novas montanhas, planaltos e vales. O Douro 

globalizou-se e debruça-se ainda com incertezas sobre o seu futuro e sobre 

o significado das transformações que lhe são impressas. 

“As paisagens não se podem congelar nem meter nas vitrinas dos objectos 

do museu e os agricultores não são os jardineiros da paisagem dos Jardins 

de Versalhes”.81

É desta vontade de mudança e de se actualizar, que surge o projecto de 

reabilitação para a adega. Nesta dissertação propôs-se uma reflexão sobre 

o tema da reabilitação, mais concretamente, de um edifício que requeria 

uma reabilitação física assim como funcional e social, convertendo-o de 

adega para habitação unifamiliar, tendo como objectivo final o de chegar a 

uma solução de intervenção adequada. 

A presente dissertação consistiu-se na procura da identidade perdida de um 

edifício que pretende continuar a desenvolver a sua história, reflectindo 

as preocupações de reabilitar o património de uma local tão histórico e 

singular como o Douro. 

Apesar de tudo isto, o trabalho não se conclui aqui, uma vez que ainda falta 

realizar a sua última etapa: a obra. 

81. DOMINGUES, Álvaro; 

MAYOR, João Paulo Sotto 

- Douro à la carte. Edições 

de risco. Museu do Douro, 

2009. p. 7.
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Fase:
LEVANTAMENTO 

QUINTA DA VEIGA - PARAMBOS, CARRAZEDA DE ANSIÃES
Escala
1.100 @A3



Designação Desenho:

Local:

ALÇADO LATERAL NORDESTE

Projecto:
DA ADEGA À HABITAÇÃO projecto de Reabilitação na Região Demarcada do Douro 

Fase:
LEVANTAMENTO 

QUINTA DA VEIGA - PARAMBOS, CARRAZEDA DE ANSIÃES

Desenho Nº

A08
Escala
1.100 @A3



Designação Desenho:

Local:

Desenho Nº

A09PLANTA  ESTRUTURA COBERTURA (a)

Projecto:
DA ADEGA À HABITAÇÃO projecto de Reabilitação na Região Demarcada do Douro 

Fase:
LEVANTAMENTO 

QUINTA DA VEIGA - PARAMBOS, CARRAZEDA DE ANSIÃES
Escala
1.100 @A3



Designação Desenho:

Local:

Desenho Nº

A10PLANTA  ESTRUTURA COBERTURA (b)

Projecto:
DA ADEGA À HABITAÇÃO projecto de Reabilitação na Região Demarcada do Douro 

Fase:
LEVANTAMENTO 

QUINTA DA VEIGA - PARAMBOS, CARRAZEDA DE ANSIÃES
Escala
1.100 @A3



Designação Desenho:

Local:

Desenho Nº

A11PLANTA  ESTRUTURA COBERTURA (c)

Projecto:
DA ADEGA À HABITAÇÃO projecto de Reabilitação na Região Demarcada do Douro 

Fase:
LEVANTAMENTO 

QUINTA DA VEIGA - PARAMBOS, CARRAZEDA DE ANSIÃES
Escala
1.100 @A3



Designação Desenho:

Local:

Desenho Nº

A12PLANTA  COBERTURA

Projecto:
DA ADEGA À HABITAÇÃO projecto de Reabilitação na Região Demarcada do Douro 

Fase:
LEVANTAMENTO 

QUINTA DA VEIGA - PARAMBOS, CARRAZEDA DE ANSIÃES
Escala
1.100 @A3



A A

F E C B

F E C B

DD

Designação Desenho:

Local:
QUINTA DA VEIGA - PARAMBOS, CARRAZEDA DE ANSIÃES

Desenho Nº

A13
Escala
1.50 @A2

PLANTA PROPOSTA - PISO 0

Projecto:
DA ADEGA À HABITAÇÃO projecto de Reabilitação na Região Demarcada do Douro 

Fase:
PROPOSTA

AutoCAD SHX Text
Entrada11.8 m2

AutoCAD SHX Text
Despensa/Garrafeira6,5 m2

AutoCAD SHX Text
Cozinha15.7 m2

AutoCAD SHX Text
Lavandaria4 m2

AutoCAD SHX Text
IS serviço4 m2

AutoCAD SHX Text
Sala45.6 m2

AutoCAD SHX Text
Zona técnica/arrumos17 m2

AutoCAD SHX Text
Quarto16.7 m2

AutoCAD SHX Text
IS4.5 m2

AutoCAD SHX Text
Pátio8 m2

AutoCAD SHX Text
Pátio4 m2

AutoCAD SHX Text
Pátio4 m2



A A

F E C B

F E C B

DD

Designação Desenho:

Local:
QUINTA DA VEIGA - PARAMBOS, CARRAZEDA DE ANSIÃES

Desenho Nº

A14
Escala
1.50 @A2

PLANTA PROPOSTA - PISO 1

Projecto:
DA ADEGA À HABITAÇÃO projecto de Reabilitação na Região Demarcada do Douro 

Fase:
PROPOSTA

AutoCAD SHX Text
Hall3 m2

AutoCAD SHX Text
Quarto13 m2

AutoCAD SHX Text
Suite15,5 m2

AutoCAD SHX Text
IS6 m2

AutoCAD SHX Text
IS Suite6 m2

AutoCAD SHX Text
Zona exterior60 m2



Designação Desenho:

Local:
QUINTA DA VEIGA - PARAMBOS, CARRAZEDA DE ANSIÃES

Desenho Nº

A15
Escala
1.50 @A2

PROPOSTA - ALÇADO FRONTAL / CORTE AA

Projecto:
DA ADEGA À HABITAÇÃO projecto de Reabilitação na Região Demarcada do Douro 

Fase:
PROPOSTA



Designação Desenho:

Local:
QUINTA DA VEIGA - PARAMBOS, CARRAZEDA DE ANSIÃES

Desenho Nº

A16
Escala
1.50 @A2

PROPOSTA - ALÇADO LATERAL SUDOESTE | CORTE BB | CORTE CC

Projecto:
DA ADEGA À HABITAÇÃO projecto de Reabilitação na Região Demarcada do Douro 

Fase:
PROPOSTA



Designação Desenho:

Local:
QUINTA DA VEIGA - PARAMBOS, CARRAZEDA DE ANSIÃES

Desenho Nº

A17
Escala
1.50 @A2

PROPOSTA - ALÇADO TARDOZ  / CORTE DD

Projecto:
DA ADEGA À HABITAÇÃO projecto de Reabilitação na Região Demarcada do Douro 

Fase:
PROPOSTA



Designação Desenho:

Local:
QUINTA DA VEIGA - PARAMBOS, CARRAZEDA DE ANSIÃES

Desenho Nº

A18
Escala
1.50 @A2

PROPOSTA - ALÇADO LATERAL NORDESTE | CORTE EE | CORTE FF

Projecto:
DA ADEGA À HABITAÇÃO projecto de Reabilitação na Região Demarcada do Douro 

Fase:
PROPOSTA


