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Abstract

 This dissertation portrays the process that accompanied a rehabilitation 

project for housing in Vale de Couço, in the municipality of Mirandela, Bragança 

district. In the course of the work, a narration of the author's encounter with the various 

particularities determined by the client and the place, which characterize the space, is 

formed, in order to meet the fundamental issues connected to the act of dwelling and 

its relationship with the surrounding space.

 Starting from a generalized exposition, which then appropriates a more 

particular case study, the essential elements of a discourse that aims to inform about the 

project is developed.

 Assuming, in a final phase, the form of a project in a real context, the proposal 

presented for the transformation of this place portrays the synthesis between the 

premises associated with the client and the place, the personal convictions about the 

exercise of architectural design and the inherent limits to reality.

Key Words: Rehabilitation; Spirit of the Place; Elderly; Normative; Popular 
Architecture; Trás-os-Montes; Vale de Couço
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Resumo

 Esta dissertação retrata o processo que acompanhou um projeto de 

reabilitação para uma habitação em Vale de Couço, no concelho de Mirandela, 

distrito de Bragança. No decorrer do trabalho forma-se uma narração do encontro 

do autor com as diversas particularidades, determinadas pela cliente e pelo lugar, que 

caracterizam o espaço de projeto, de maneira a ir de encontro às questões fundamentais 

intrínsecas ao ato de habitar e à sua relação com o espaço envolvente construído. 

 Partindo de uma exposição generalizada, que seguidamente se apropria de um 

caso de estudo mais particular, desenvolvem-se os elementos essenciais de um discurso 

que pretende informar sobre o projeto.

 Assumindo, numa fase final, a forma de um projeto em contexto real, a 

proposta que se apresenta para a transformação deste lugar retrata a síntese entre as 

premissas associadas à cliente e ao lugar, as convicções pessoais sobre o exercício de 

projeto de arquitetura, e os limites inerentes à realidade.

Palavras-Chave: Reabilitação; Espírito do Lugar; Terceira Idade; Normativas; 
Arquitetura Popular; Trás-os-Montes; Vale de Couço
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Introdução:
Tema, Enquadramento e Motivação

I
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1.1 Introdução

Foi no seio familiar que surgiu esta oportunidade de fazer um projeto de reabilitação, 

tendo como principal protagonista a minha avó, Hermínia Augusta. Uma antiga casa 

que pertence ao património da família e precisa de uma grande intervenção será o tema 

principal desta dissertação.

 Este tema permite que um projeto que poderá ser eventualmente construído 

suceda a um exercício educacional de projeto, e por isso mesmo, pelo facto de haver um 

cliente e não um Professor, como nos cinco anos da disciplina de Projeto, existirá um 

constante cruzamento das ideias do arquiteto com as ideias do cliente, sabendo que ex-

istirão imagens de interiorização à priori e mudanças de opinião e/ou desejos, ainda que  

neste caso a relação entre arquiteto e cliente se torne mais simplificada, tanto pelo con-

hecimento mútuo como pelo facto de ser um familiar próximo. 

 Este exercício projetual pretende assim responder a um cliente real com um 

programa previamente definido, respondendo esta condicionante diretamente às suas 

intenções e necessidades. 

 Assim sendo, surgiu a primeira conversa, um primeiro percurso de reconheci-

mento indefinido, que se revelou importante na identificação do contexto geral, não só 

da habitação como da aldeia. De referir a presença assídua por parte dos filhos da cliente 

que sempre se disponibilizaram a acompanhar todo o processo.

  No mesmo espaço onde antigamente se reuniam vizinhos em finais de tarde 

solarengas ou até onde se dormia em dias de muito calor, bem junto à habitação, deu-se 

início a uma conversa informal discutindo vários temas como a sua forma, a sua organ-

ização, os seus materiais, ou até mesmo o estado de degradação que apresenta há vários 

anos e que consequentemente põe em causa a sua habitabilidade.

 Em seguida iniciámos uma visita geral, analisando-se a envolvente contígua que 

contém diferentes tipologias de habitação unifamiliar possuindo, na sua maioria, difer-

entes intervenções, todas elas importantes para a concepção das primeiras ideias e ima-

gens do que poderá ser o projeto final.

 Logo depois contempla-se, através do pequeno percurso pelas ruas da aldeia, 

não só as suas habitações como os seus equipamentos públicos que em muito ajudaram 

o crescimento desta pequena comunidade, desde o modesto fontanário, à mais elabora-

da Casa do Povo, apreendendo de uma forma mais íntima as cores, as pedras, as marcas 

de uma aldeia.
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 Por fim, já dentro do objecto de estudo conclui-se que o mesmo não precisa 

apenas de um simples tratamento que revitalize a pré-existência, mas sim de uma 

profunda intervenção que questione a conjugação dos seus volumes e a sua pequena 

área de inserção, sendo inevitável uma restruturação dos modos de habitar, dando um 

novo sentido organizacional ao volume principal, ainda que “a expressão “organizar 

espaço”, à escala do homem, tenha para nós um sentido diferente daquele que poderia 

ter, por exemplo, a expressão “ocupar espaço”. Vemos na palavra “organizar” um desejo, 

uma manifestação de vontade, um sentido, que a palavra “ocupar” não possui e daí 

que usemos a expressão “organização do espaço” pressupondo sempre que por detrás 

dela está o homem ser inteligente e artista por natureza, donde resultará que o espaço 

ocupado pelo homem tende sempre para, caminha sempre no sentido de, tem como 

fim, a criação da harmonia do espaço, considerando que a harmonia é a palavra que 

traduz exactamente equilíbrio, jogo exato da consciência e de sensibilidade, integração 

hierarquizada e correta de factores.”1

 É neste percurso que, sem que surgisse ainda algum pedido projetual, se 

tenham desenvolvido ideias mentais do que poderá vir a ser o projeto, bem como a 

metodologia a implementar para que seja desenvolvido da melhor maneira possível.

 É, portanto, imprescindível intervir no objecto de estudo como pré-

existência, transformando-o de maneira a garantir a adequação às necessidades 

contemporâneas de habitabilidade, não sendo suficiente resolver apenas os problemas 

de conforto. Torna-se também necessário uma compreensão das funções espaciais 

presentes, desconstruindo-as, para seguidamente formular um novo programa 

que permita reconstruí-las de modo a que haja uma harmonia entre os espaços e 

articulações dos mesmos, não só entre si, mas também com o exterior, pois como 

nos explica o Arquiteto Fernando Távora “Tudo tem importância na organização do 

espaço – as formas em si, a relação entre elas, o espaço que as limita – e esta verdade 

que resulta de o espaço ser contínuo anda muito esquecida”.2

 Foi dada uma total liberdade ao arquiteto na criação ou demolição de 

volumes/espaços para que fosse possibilitada a realização de um projeto equilibrado, 

coerente e concordante com a envolvente mais próxima, ainda que houvesse um 

primeiro pedido para que sejam mantidos alguns anexos para os mesmos fins agrícolas 

que anteriormente possuíam. 

1 TÁVORA, Fernando, Da Organ-
ização do Espaço (9ª edição), Porto, 
2015, pág. 14

2 Ibidem
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 Pretende-se assim iniciar uma observação e um pensamento do processo 

projetual sobre o rumo que esta dissertação deve tomar para que seja encontrada 

a melhor resposta na resolução do projeto que nos foi proposto, procurando de 

uma forma geral, refletir sobre o problema contemporâneo da atualização técnica 

e funcional da habitação no contexto da Arquitetura Popular da região de Trás-os-

Montes. Tendo por base as atuais necessidades de adaptação do espaço doméstico para 

dar resposta a novos modos de habitar e correspondente normativa, propõe-se, tendo 

como centro da ação o exercício de um pequeno projecto de reabilitação de uma casa 

transmontana, analisar, verificar e incorporar conhecimentos multidisciplinares que 

fundamentem uma resposta adequada ao problema da transformação de habitações 

existentes em meio rural nomeadamente, aquelas onde residem idosos.

 A escolha do título prende-se com a intenção da vertente prática surgir em 

simultâneo com a interpretação teórica, no sentido de compreender o presente, sem 

esquecer de analisar o passado, para reabitar no futuro, respondendo a esse presente.

 Procura-se realizar um projeto de reabilitação respondendo a um conjunto 

de obstáculos relacionados com problemas de regulamentação e, simultaneamente, de 

ordem sociológica ligada aos hábitos e ao envelhecimento das populações rurais. Esta 

componente sociológica permite-nos, por um lado, conhecer melhor as vivências das 

famílias do século XIX e XX, e por outro perceber os impactos da população idosa 

nesses mesmos modos de habitar. Este estudo terá assim como objetivo sistematizar 

e apontar possíveis soluções tomando como caso paradigmático as aspirações de um 

“cliente” concreto e identificado.

 Dizia Fernando Távora, no seu ensaio, O problema da casa Portuguesa, 

que “as casas de hoje terão de nascer de nós, isto é, terão de representar as nossas 

necessidades, resultar das nossas condições e de toda a série de circunstâncias dentro 

das quais vivemos, no espaço e no tempo. Sendo assim, o problema exige soluções reais 

e presentes, soluções que nos levarão a resultados bem diferentes dos conseguidos até 

agora na Arquitetura Portuguesa.”3  

3  TÁVORA, Fernando, O problema da 
Casa Portuguesa, Lisboa: João Manuel 
Leal, 1947, p.9

Objetivo
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Objeto de Estudo Situada em Vale de Couce, uma aldeia localizada na freguesia do Romeu, 

pertencente ao distrito de Bragança, no concelho de Mirandela, encontra-se uma casa rural 

corrente, construída no século XIX, que será tomada como o nosso objeto de estudo. 

 A habitação é constituída por dois volumes: um principal, que no primeiro 

piso alberga a zona de habitação e no rés-do-chão a zona da antiga adega, e um 

secundário apenas com piso térreo, que contém um pequeno estábulo e uma zona de 

alpendre. No corpo principal foram ainda acrescentados, previamente, quatro anexos 

que neste momento apresentam finalidades agrícolas. 

 A área de intervenção é delimitada pelos volumes construídos, pois o que 

os rodeia ou é de carácter público, nomeadamente estradas a Nordeste, Noroeste e 

Sudoeste, ou é de carácter privado, uma habitação a Sudeste. 

 É necessário conhecer o passado histórico do objeto bem como as suas pré-

existências recorrendo a elementos sociológicos, que abrangem o cliente com as suas 

intenções e a sua maneira de viver, e a elementos técnicos, que se compreendem desde a 

grande escala até à pequena escala, passando pelo local e terminando na sua construção.

 Tendo isto em conta, é inevitável orientar a dissertação em dois sentidos 

complementares: a investigação teórica e a elaboração prática. Contudo, é importante 

reconhecer que a parte teórica sustenta as opções da prática de projeto, isto porque 

o objetivo passa pela realização de um projeto, ainda que singular e com as suas 

imposições. Neste sentido é crucial que toda a análise teórica, principalmente da 

interpretação de outros casos que se mostrem adequados, ajude a encontrar o sentido 

para o melhor resultado.

 Pretende-se assim, que a vertente prática se faça em conformidade com a 

compreensão do edifício e das suas proximidades. Esta compreensão requer uma 

pesquisa histórica, através de informações sobre possíveis evoluções do edifício e 

correspondentes fotografias e uma pesquisa mais técnica, com recurso a levantamentos 

das plantas e alçados, permitindo obter informações conhecedoras de uma realidade 

circundante e do próprio objeto. 

Metodologia
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 É, portanto, necessário, com o decorrer do trabalho, a aprendizagem de vários 

conteúdos que promovam a sensibilidade de diferenciar o essencial do irrelevante de 

modo a criar uma possível estratégia de intervenção neste caso de estudo particular, 

tendo em atenção as suas características peculiares bem como o seu passado funcional e 

as suas pré-existências. 

 A estrutura do trabalho desenha-se em quatro capítulos realizadas em 

conformidade, partindo primeiramente de uma idealização mais geral, e acabando numa 

contextualização particular. 

 O primeiro capítulo pretende, além de introduzir o tema, apresenta as revisões 

bibliográficas existentes sobre o tema que propomos, para um melhor conhecimento e 

pensamento geral. 

 Em seguida, no segundo capítulo, idealiza-se um pensamento através da análise 

num contexto geral.Pretende-se, assim, que sejam analisados os conceitos estruturantes 

da investigação, constituidos por quatro premissas importantes para o projeto: a 

reabilitação no âmbito da arquitetura, o espírito do lugar associado ao objeto de estudo, 

as formas de habitar na terceira idade associadas ao programa e por último o projeto e as 

suas normativas de maneira a obter uma harmonia de todos estes conceitos.

 Posteriormente, e no terceiro capítulo, é apresentada uma síntese do pensamento 

arquitetónico que este capítulo, mais particular e prático, deverá seguir. Nesta introdução 

ao estudo propõe-se que o capítulo seja dividido em quatro momentos para uma 

interpretação ao caso de estudo mais particular. O primeiro relacionado com os processos 

de habitar a casa com o conhecimento da cliente e a sua mobilidade reduzida devido à 

sua idade avançada, e as suas intenções na reabilitação da sua habitação, não esquecendo 

os elementos sociológicos referentes às suas vivências relacionado com a interpretação de 

uma habitação vernacular trasmontana e a zona onde se encontra inserida. Torna-se assim 

fundamental analisar, num contexto geral, a aldeia e as suas proximidades, e num contexto 

mais particular, a habitação e os seus anexos. O segundo momento pretende explorar 

algumas estratégias e metodologias de intervenção de reabilitação e/ou mobilidade 

reduzida. Percorrem-se algumas obras, previamente selecionadas, que servirão de exemplos 

no conhecimento desta matéria, e que posteriormente contribuirão para a aplicação 

dos conhecimentos adquiridos no ato de projetar. O último momento constitui-se na 

apresentação de uma solução que pretende reunir todo o pensamento teórico e exercício 

prático para uma reflexão final propondo uma arquitetura contemporânea apoiada em 

raízes vernaculares, apresentando uma proposta final de intervenção.

Estrutura
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 No quarto e último capítulo, apresentam-se as considerações finais resultantes 

de todo o estudo feito nos capítulos anteriores, concluindo o caminho escolhido para 

esta casa. Encerra-se assim a dissertação com a síntese das ideias centrais resultantes de 

um processo de investigação nas componentes teórica e prática, cruzando com alguns 

conceitos utilizados nos projetos de reabilitação e habitação na terceira idade, anunciando 

a concretização dos objetivos da dissertação bem como a fundamentação do argumento 

que a estrutura, rematando nestas considerações finais uma resposta à problemática do 

(re)desenhar a habitação para pessoas idosas.

 Do mesmo modo que a casa que apresentamos se ultrapassou em cem anos, 

a solução que apresentamos também acabará um dia por completar o seu ciclo de vida. 

Seria importante que esta fosse novamente observada e pensada, com outras estratégias, 

devidamente adaptadas às circunstâncias em que estará inserida.
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1.2 Leituras para a introdução ao estado do conhecimento

Habitação tutelar ou assistida

 Com o aumento da esperança média de vida, originou-se uma divisão da 

“terceira idade” em duas fases: a primeira definida pela recente saída da vida ativa para 

entrar na reforma, determinada aos 65 anos, quando a pessoa ainda possui uma plena 

independência e autonomia; e a segunda com o agravamento das condições físicas e 

motoras, sem idade pré-definida, em que a pessoa já manifesta um grau de dependência 

na realização das tarefas do seu dia a dia. Neste sentido, este tipo de residência é a 

solução para o acréscimo das carências de auxílio, mas ainda não consideráveis ao ponto 

de ponderar a institucionalização da pessoa com necessidades. 

 Ainda que no nosso país este tema ainda seja bastante recente, a residência 

assistida já é um modelo de habitação para a população idosa nos Estados Unidos 

da América, tendo-se iniciado o seu desenvolvimento em meados dos anos 60, 

aquando da idealização dos lares de terceira idade. O sucesso existente naquele país, 

com o surgimento de novos programa de apoio à habitação tutelar ou assistida, foi 

determinante para a sua execução noutros países, principalmente europeus, sendo 

muito bons exemplos do seu resultado.4 Apesar deste sucesso, o sistema propagou-

se lentamente, surgindo recentemente em Portugal como preferência aos lares, em 

deterimento da habitação assistida, havendo poucos exemplos deste modelo.

 Pela existência de vários autores que exploram este tema, escolhemos analisar 

várias interpretações que nos mostram que a residência assistida é resultado do meio 

onde se insere. Nesta lógica surgiram autores como Victor Regnier, e Barbara Resnick 

com Ethel Mitty , que consideramos como mais importantes.

4 REGNIER, V., Design for Assisted 

Living: guidelines for housing the phys-

ically and mentally frail. New York: 

John Wiley & Sons, 2002
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Victor Regnier

 Considera-se que Regnier seja o pioneiro na investigação sobre os programas de 

habitação assistida a idosos, principalmente nesta área que aqui tratamos, sendo o autor 

mais citado na bibliografia internacional desta temática. 

 Este autor considera os cuidados de saúde uma base necessária do sistema de 

residência assistida, salientando ainda a pertinência da índole residencial dos edifícios em 

questão, pelo seu impacto positivo, em concordância com o apoio na saúde, no conforto 

e comodidade dos moradores. Conseguimos compreender esta ideia pela sua definição 

de residência assistida, concebida nos seus primeiros anos de estudos desta temática, 

sendo a que mais se destaca globalmente, dizendo-nos que “A habitação assistida é uma 

alternativa de cuidados a longo prazo que envolve a integração de serviços específicos, 

ao nível de cuidados pessoais de saúde num ambiente de grupo que se pretende que seja 

residencial em função e imagem de modo a optimizar a independência física e psicológica 

dos residentes.”5 

 Passados uns anos, Regnier, complementa a sua definição, apoiando-se nos 

estudos da Assisted Living Federation of America, referindo que a “combinação 

especial de habitação, serviços de apoio, atendimento personalizado e serviços de saúde 

concebido para responder às necessidades individuais daqueles que necessitam de ajuda 

nas atividades diárias e instrumentos das atividades diárias. Os serviços de apoio estão 

disponíveis 24 horas por dia, para atender às necessidades planeadas e não planeadas, de 

forma a promover a dignidade e independência máxima para cada residente envolvendo 

a família, vizinhos e amigos...”6

 Como podemos verificar, mesmo com a diferença temporal entre as definições, 

a ideia base continua suportada principalmente pela importância dos cuidados de saúde, 

mas por outro lado aparece não só a importância das atividades físicas diárias essenciais 

para a manutenção das tarefas quotidianas que exijam uma maior capacidade física 

e motora, mas também o comprometimento por parte da família, dos amigos e dos 

vizinhos. Porém, esta definição mostra-se flexível na interpretação que poderão ter as 

atividades físicas que podem incluir.

5 REGNIER, V., Assisted Living 

Housing for the Elderly: design 

innovations from the United States 

and Europe. New York: John Wiley & 

Sons, Inc, 1994, pág. 1 (tradução livre)

Citação original: “Simply stated, 

assisted living is a long term care 

alternative which involves the delivery 

of professionally managed personal 

and health care services in a group 

setting that is residential in character 

and appearance in ways that optimize 

the physical and psychological 

independence of residents.”

6 REGNIER, V., Design for Assisted 

Living: guidelines for housing the 

physically and mentally frail. New 

York: John Wiley & Sons, 2002 

(tradução livre)

Citação original: “special combination 

of housing, supportive services, 

personalized assistance and healthcare 

designed to respond to the individual 

needs of those who require help 

with activities of daily living (ADL) 

and instrumental activities of daily 

living (IADL). Supportive services 

are available, 24 hours a day, to meet 

scheduled and unscheduled needs, in 

a way that promotes maximum dignity 

and independence for each resident 

and involves the resident’s family, 

neighbors and friends…”
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4. Lar Betânia de Jerusalém, Centro 

Social e Paroquial do Romeu, zona 

mais antiga da instituição, Exemplo de 

lar de terceira idade em Portugal, 2003

3. Lar Betânia de Jerusalém, Centro 

Social e Paroquial do Romeu, 

acrescento mais recente da instituição, 

Exemplo de lar de terceira idade em 

Portugal, 2003
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 Regnier, explica-nos ainda que este tipo de habitação deve ser 

caracteristicamente residencial, permitindo uma mudança mais natural para este tipo 

de habitação, dizendo que “Um edifício típico de habitação assistida atrai pessoas 

que estão mentalmente e fisicamente debilitadas”.7 Estas habitações precisam de 

ter áreas reduzidas, sendo os idosos bastante criteriosos na seleção e no decorrente 

uso da mesma, otimizando as suas vivências, sem abandonar a ideia de privacidade. 

É necessário a observação individual de cada residente, pois cada um possui as suas 

características ímpares e específicas, quer na posição social, quer no seu estado de 

saúde, para posteriormente ser aconselhado o melhor programa destinado às suas 

especificidades. A independência e a individualidade devem ser princípios estimulados, 

para se proporcionar uma integração mais descomplicada do idoso no conjunto 

residencial, conciliando, conforme a disponibilidade, a presença da família. Torna-se 

também importante a promoção de atividades que proporcionem a comodidade física 

e a estimulação intelectual do sujeito, independentemente do mesmo ser mais ou menos 

capaz fisica e mentalmente.

Barbara Resnick e Ethel Mitty 

 Estas autoras sugerem-nos um estudo que divide a área de ação do sistema que 

apresentamos em quatro modelos, sendo que em todos concernem o grau de cuidados 

de saúde, estipulando modelos de triagem criteriosos que abrangem de alguma forma, 

serviços de auxilio ao idoso.8

 O primeiro modelo mostra-se como um modelo híbrido, salientando a 

configuração da residência assistida, projetada de raiz, possibilitando o bem-estar dos 

moradores. Este modelo reúne as escolhas essenciais e relevantes da generalidade dos 

idosos nos seus cuidados de saúde, sendo assim utilizado na maioria das pessoas. Com 

isto estimula-se o afastamento entre este modelo e os lares de terceira idade, onde os 

moradores dependem da ajuda de terceiros para o desempenho do seu quotidiano.

 No segundo modelo, denominado hospitalidade, é promovida a 

elaboração de um complexo residencial e a sua ligação com os espaços exteriores, 

proporcionando um atendimento similar a um hotel. Este modelo não contém os 

cuidados de saúde nas suas propriedades de serviço que, no entanto não são descartados, 

havendo a possibilidade dos mesmos serem adicionados ao modelo.

7 REGNIER,V., Design for Assisted 

Living: guidelines for housing the phys-

ically and mentally frail. New York: 

John Wiley & Sons, pág. 12 (tradução 

livre)

Citação original: “(…). A typical assist-

ed living building attracts individuals 

who are both mentally and physically 

impaired.”

8 RESNICK, B., MITTY, E., Assisted 

Living Nursing: a manual for manage-

ment and practice. New York: Springer 

Publishing Company, 2009
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6. Residência Montepio Breiner, logra-

douro, Exemplo de Habitação Assistida 

em Portugal, 2008

5. Residência Montepio Breiner, alça-

do, Exemplo de Habitação Assistida 

em Portugal, 2008
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 O terceiro modelo, de habitação, apoia-se na exploração de construções 

que já existem, apesar da maioria tratar-se de edifícios que apresentam uma grande 

deficiência na organização espacial para serem acomodados os cuidados de saúde 

necessários ao funcionamento. Nestas circunstâncias, o auxílio médico não depende só 

do consentimento do conjunto de idosos que usufruem deste serviço, mas também da 

viabilidade que os edifícios possuem para acomodar este tipo de apoio domiciliário.

 O quarto e último modelo, destaca-se por assegurar uma maior importância 

sobre o apoio nos cuidados de saúde, ganhando assim o nome de cuidados de saúde. 

Este modelo baseia-se no melhoramento dos característicos lares de terceira idade, no 

que concerne ao apoio médico, originando equipamentos extremamente habilitados 

em várias áreas da saúde, conseguindo auxiliar da melhor maneira o morador.
 
 

 Conclui-se assim que todos estes autores formaram opiniões para mostrar a 

sua ideia de como a habitação assistida é estabelecida de acordo com as políticas sociais, 

habitacionais e de saúde, conforme a pessoa à qual se destina, não refletindo sobre as 

vontades próprias do idoso sobre aproveitar a sua própria casa da maneira que sempre 

programou. 

 No entanto pretende-se, nesta dissertação, contraria estas ideias de maneira a 

que seja possível mostrar que é possível que a maior parte das pessoas consiga viver na 

sua habitação até ao final da sua vida, não sendo necessário a mudança para um qualquer 

tipo de habitação coletiva. De uma maneira mais geral, procura-se exemplificar que será 

possível apropriar uma habitação de maneira a que o(s) residente(s) precise(m) apenas 

de alguns serviços domiciliários para auxilio de algumas tarefas diárias, sem que seja 

preciso sairem do seu conforto habitacional.
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7. Casa Maison Bordeaux, Alçado lat-

eral para o pátio de entrada
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1.3 Três obras de referência para uma aproximação à prática do 
projecto

 Consideram-se nesta revisão bibliográfica prática três obras de arquitetura, 

cada uma respeitante à sua temática. Estes casos de esudo servirão como matéria de 

projeto que ajudará no ato de projetar, podendo servir como base. A Maiso Bordeaux, 

pela solução engenhosa sobre o tema da mobilidade reduzida, a Residential Home for 

elderly pela criação de espaço que promovem a vida em comunidade e pela solução de 

materiais utilizados facilmente identificados pelos residentes identificando-se com a sua 

vida ruaral e por último a Casa do Avô Martinho pela inserção ruralizada solucionando 

uma habitação com um anexo lateral, tal como o nosso objeto de estudo. 

Maison Bordeaux, Rem Koolhaas

 Neste primeiro caso de estudo falamos de uma habitação em que a tecnologia 

se junta à arquitetura para criar um conjunto de volumes que é simples e complexo ao 

mesmo tempo. A Maison Bordeaux foi projetada para uma família com dois adultos 

e três crianças, localizada em Bordéus, França, rodeada por um parque de estilo 

inglês, mas com um objetivo e conceito particular. O cliente e chefe de família, Jean 

François Lemoine, ficou paralisado, em consequência de um acidente de viação. Neste 

sentido, o pedido feito pelo cliente passou por projetarem uma casa para a sua família, 

respondendo às suas necessidades permanentes, ou seja, uma solução que conseguisse 

combinar várias vidas paralelas.9

 Pela análise feita a esta habitação considera-se um projeto prático, indicado 

para resolver mais do que os requisitos fisicamente funcionais e espaciais pedidos 

por lei, para a mobilidade reduzida. Para o cliente, possuidor de uma cadeira de rodas 

e para a sua família, são criadas três áreas diferentes, uma em cada andar, conectados 

por dois eixos comuns, uma plataforma elevatória, que permite uma visibilidade mais 

transparente do edifício, e uma caixa de escadas. Este projeto de 500m² expressa-

se intensamente pelos seus elementos estruturais, sendo que as características mais 

marcantes são as alternações entre público/privado, sólido/vazio, sombra/luz, volume 

retangular vazado, pórtico composto por pilares e viga, viga em balanço com função de 

contrapeso.  

9 OMA-Rem Koolhas, 1987-1998. 

Madrid : El Croquis, 1998 revised 

omnibus volume, 53+79, pág. 134

Conceito
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8. Casa  Maison Bordeaux, Planta do 

segundo piso

6- Quarto principal

7- Casa de Banho do Quarto principal

8- Qaurtos secundários

9. Casa  Maison Bordeaux, Planta do 

primeiro piso

3- Sala de Estar

4- Terraço

5- Estúdio

10. Casa  Maison Bordeaux, Planta do 

rés-do-chão

1- Pátio

2- Cozinha
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 Não se criou apenas uma habitação para uma pessoa com uma deficiência 

causadora de mobilidade reduzida, criou-se também todo um universo diferente, um 

surpreendente cenário que iria otimizar a maioria de seus dias, em comunhão com a 

restante família e futuros convidados.

 

 O edifício é composto por três volumes sobrepostos, contendo deste modo 

três andares, portadores de um contraste visual claro. O piso inferior, semiprivado, é 

implantado nas encostas rochosas que se encontram no terreno, contendo algumas 

cavidades rochosas esculpidas quase como se criassem entradas de cavernas. O 

piso médio, também ele semiprivado, é todo ele com vãos de vidro, tornando-o 

transparente, permitindo que desta forma seja apreciado o vale do rio garonne e toda a 

encosta circundante. Por último, o piso superior, privado, é dividido em várias quartos 

e respetivas casas de banho, sendo por isso mesmo mais reservado com contendo 

pequenos vãos a combinar com a estrutura maciça.

 

 A primeira volumetria do conjunto foi literalmente escavada na colina e 

consiste num porão, com um vão de vidro com vista para o pátio adjacente à habitação. 

Cada uma das suas divisões foi perfurada no chão da colina de forma independente, 

fazendo-se constituir pela entrada principal, cozinha, lavandaria, adega, sala de estar 

e áreas de serviço. Para ter acesso aos níveis seguintes projetou-se uma plataforma 

elevatória e uma escada. A escada dá acesso ao terraço existente no piso térreo, a 

plataforma elevatória apenas dá acesso aos vários pisos interiormente.

 O rés-do-chão, mesmo quando está parcialmente subterrâneo, dá a ideia de 

fechar o pátio interior, abrindo-se completamente apenas para um dos lados a partir do 

qual podemos ter acesso à entrada principal no coração da casa, onde também estão 

localizadas as ligações verticais.

Espaços

Rés-do-Chão
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12. Casa Maison Bordeaux, Corte 

longitudinal  intersetando a plataforma 

elevatória

11. Casa Maison Bordeaux, Corte 

transversal intersetando a plataforma 

elevatória
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 A planta do primeiro andar é dedicada à área de estar, encontrando-se aberta 

para todos os lados, limitada apenas por paredes de vidro que criam uma estreita relação 

com o jardim da propriedade numa pequena distância, e com o vale e respetivo rio 

Garonne a grande distância. Neste andar podemos encontrar, além do espaço principal 

(sala de estar), a sala de jantar e o terraço, também ele com as relações com a envolvente a 

pequena e grande distância.

 A imaterialidade existente neste piso faz com que o andar superior permaneça 

como um volume suspenso, levitando no ar. Uma das paredes de vidro da sala de estar 

abre-se sobre o terraço, protegendo-o ao mesmo tempo da sua posição. Toda a luz que 

enche a sala desmente o seu teto de betão rústico, que determina a sua espacialidade.

 

 O piso superior é dividido em duas partes que correspondem, respetivamente, 

ao casal e aos filhos. Volumetricamente corresponde a uma caixa de proteção de betão 

com vários espaços inter-relacionados, alguns dos quais a céu aberto. 

 O quarto dos pais abre-se para a paisagem no extremo leste da casa com 

um grande vão envidraçado. Os quartos das crianças entram na paisagem a partir de 

determinados pontos dos quartos, tais como a cama, a casa de banho ou a área de 

trabalho, através de pequenas aberturas circulares, cónicas e oblíquas, localizadas em 

alturas específicas.

Primeiro piso

Segundo piso
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13. Casa Maison Bordeaux, Vãos da 

plataforma elevatória acompanhada da 

biblioteca
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 Os vários níveis da habitação são atravessados por uma plataforma elevatória 

que se move verticalmente por um pistão, tal como um elevador, mas sem que aconteça 

algum tipo de separação física, concebido como um estudo para o proprietário, 

que lhe permite ir da cozinha ao quarto, sem sair de sua mesa. Um dos lados que 

cerca a plataforma está equipado com uma biblioteca, de modo que o Sr. Lemoine 

possa facilmente atingir os seus livros indo para cima ou para baixo no seu estúdio, 

correspondente à sua plataforma.

“A machine was its heart.”10

 A plataforma elevatória é a zona principal da casa sendo interessante perceber 

a sua influência, oferece uma grande flexibilidade na mobilidade geral, podendo servir 

todos os seus habitantes e visitantes, sejam eles deficientes ou não, e na distribuição 

espacial, não só permite que o espaço diurno seja separado do espaço noturno 

intermediado por uma zona de estar, mas integra também os espaços que interseta 

organizando-os. No rés-do-chão, o elevador abre-se para a adega e parte da cozinha, 

no primeiro andar possui abertura para a sala de estar, e no nível superior torna-se uma 

alcova do quarto principal. 

10 OMA-Rem Koolhas, 1987-1998. 

Madrid : El Croquis, 1998 revised 

omnibus volume, 53+79, pág. 134

Plataforma elevatória

Conclusão
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14. Residencial Home for elderly, 

Inserção na envolvente combinada 

com os três tipos de materiais utilizados
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 Residencial Home for elderly, Peter Zumthor

 No segundo objeto de estudo falamos de um edifício que promove a 

arquitetura para auxiliar pessoas idosas em busca de um fim de vida calmo e confortável. 

Trata-se de um edifício residencial projetado por Peter Zumthor em Masans, um 

subúrbio rural a norte da cidade de Chur, Suíça. 

 Este edifício define uma espécie de complexo agrícola/quinta organizada 

juntamente com os edifícios envolventes, em torno de um pátio espaçoso, criando 

desse modo uma configuração livre. Apresenta uma volumetria simples, possuindo dois 

pisos para habitação, e um piso semienterrado destinado às zonas técnicas, respeitando a 

volumetria de todos os edifícios envolventes, enquadrando-se plenamente na zona em 

que se insere.11

 O edifício consiste num conjunto de apartamentos dispostos em fila e 

consequentemente ligados por uma galeria de acesso a todos, funcionando como um 

espaço comum e de convívio. Cada apartamento possui apenas um quarto e organiza-

se em dois pisos. A entrada localiza-se na frente e na retaguarda do edifício, sendo que 

na entrada do lado oposto encontra-se elevada cerca de um metro e meio, fazendo-se 

em duas zonas afastadas dos topos, em dois dos módulos projetados, permitindo uma 

permeabilidade na entrada de luz para a galeria, criando duas antecâmaras que por sua 

vez dão acesso ao piso superior. O piso inferior é apenas técnico e possui entrada pela 

frente do edifício, permitindo que os elevadores se localizem na direção da entrada e 

encastrados nos apartamentos. A tipologia das habitações é única, havendo uma simples 

repetição do módulo projetado.

11 ZUMTHOR, Peter, Tokyo : A+U, 

1998 Extra Edition. Bilingue, pág. 79

Tipologia
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15. Residencial Home for elderly, Alça-

do posterior do complexo habitacional

16. Residencial Home for elderly, Alça-

do principal do complexo habitacional
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 Podemos perceber, ao longo de todo o complexo, a evidência deste objeto 

declarado no desenho, ou seja, é recriado um ambiente rural numa zona urbana, 

contando com uma grande sensibilidade na escolha e utilização dos materiais. O valor 

máximo desta obra é fazer com que os residentes se sintam em casa, mostrando essa 

intenção pela utilização de materiais que estes identifiquem a partir das suas vidas nas 

aldeias circundantes como o pavimento de madeira ou os painéis de madeira sobre o 

tufo das paredes de calcário. Também algumas características ressaltam esta ideia como 

a varanda protegida do vento, num canto frontal da parede a existência de uma janela 

com vista sobre o vale, ou a kitchenette com uma janela através do qual se pode ver o 

pátio privado.

 O programa é constituído por um conjunto de vinte e um apartamentos 

dispostos em linha e unidos por um corredor/galeria que também assume a função de 

espaço público. Este último espaço tem também a finalidade de iluminar as zonas de 

serviço dos apartamentos e de criar um espaço exterior ao apartamento onde se possa 

conviver, sendo ele no próprio edifício, funcionando ao mesmo tempo de barreira às 

condições atmosféricas diversas. A função geriátrica que contém destaca-se, não apenas 

pelos apartamentos completos, mas também pela existência de uma sala de visitas e 

um quarto para um funcionário que exerça ali funções. Nota-se bastante cuidado nas 

entradas de luz, com a libertação dos extremos do edifício, no tratamento dos espaços 

e na criação de uma zona comum na entrada, permitindo o fácil acesso dos moradores a 

todos os apartamentos, proporcionando uma vivência em comunidade.

 A tipologia dos apartamentos, por um lado, apresenta características de uma 

habitação normal, por outro, possui pormenores específicos da habitação geriátrica, 

como por exemplo a largura da porta de entrada, com 1,20m, permitindo a passagem de 

cadeira de rodas.

Análise

Análise do Programa/Forma
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17. Residencial Home for elderly, 

Galeria interior do edifício que permite 

o convívio

18. Residencial Home for elderly, plan-

ta geral do último piso

19. Residential Home for elderly, Plan-

ta da módulo habitacional
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 A forma do edifício apropriou-se do conceito de forma a trazer as recordações 

dos residentes, acostumados a uma vida rural que moldara os seus hábitos. O meio rural 

recorda materiais e formas naturais, formas de arte ou formas que significam artesanato, 

habilidade, ou seja, formas que são determinadas pelos trabalhos do quotidiano, nas 

ligações entre formas e valores, características que surgem como valores, e assim se tornam 

valores de um contexto mais particular. Nesta habitação plurifamiliar, podemos encontrar 

várias imagens, mas todas elas sobrepostas, tendo em comum o material e o modo como 

foi utilizado. A arquitetura geriátrica encontra-se presente não apenas na sua forma física, 

mas também através do ambiente, das sensações, das recordações e dos valores.

 O apartamento funciona como um pequeno openspace de 7,60m de largura 

e 12 m de comprimento definido pela estrutura de betão. A cozinha delimitada pela 

madeira e as instalações sanitárias constituída por peças modelares de betão encerram a 

habitação para a galeria definindo a zona de entrada. O espaço mais relevante é ocupado 

pela sala e pelo quarto, sendo dividido apenas por um armário que foi projetado para 

ocupar um lugar estratégico de modo a definir as respetivas áreas de cada espaço e a 

filtrar a entrada para a sala. Com esta combinação de volumes num grande espaço, o 

arquiteto, definiu eficazmente o programa das células, obtendo uma hierarquia espacial 

funcional partindo do espaço público para o espaço mais íntimo a cada família.

 A linha de pensamento deste projeto centra-se na pesquisa arquitetónica, por 

parte de Peter Zumthor em conseguir imprimir um ambiente rural à obra com base nos 

materiais utilizados, nomeadamente a madeira e a pedra, mas principalmente na maneira 

como estes são utilizados. Todo o ambiente rural que perdura nas memórias, gerado 

pelos materiais e pela sua disposição permitem a recriação de ambientes próprios das 

casas de cada morador, constituindo também a arquitetura geriátrica para auxílio dos 

residentes, definida não apenas pelo programa, mas também por pequenas variantes às 

generalizadas características da habitação comum a todos.

Análise Conceito/Forma

Análise do Apartamento

Conclusão
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20. Casa do Avô Martinho, Planta do 

primeiro piso

21. Casa do Avõ Martinho, Planta do 

piso térreo
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Casa do Avô Martinho, COVO Interiores

 O terceiro caso de estudo trata uma reabilitação de uma casa rural construída 

nos anos quarenta, que recebeu o regresso do Sr. Martinho e da sua família a Portugal, 

vindo do Brasil. A habitação está localizada numa aldeia chamada Touro, concelho de 

Vila Nova de Paiva, a 800 metros de altitude, contando um milhar de habitantes. Esta 

casa encontra-se num pequeno beco, composta por dois edifícios contíguos de dois 

andares e um anexo, tal como o nosso objeto de estudo, construída em pedra (granito), 

identificando-se com a Arquitetura Popular Portuguesa daquela região. Podemos 

identificá-la como “Uma casa recheada de memórias e curiosidades, cheia de futuro e 

modernidades.”, tal como afirmam os arquitetos que a projetaram.12

 Segundo os arquitetos “A Casa do Avô Martinho representa tudo em que 

acreditamos, a vida, a individualidade no conjunto da aldeia, o granito que sustenta a 

proteção”. O desafio passava por juntar diversas artes, muitos saberes, aliado ao trabalho, 

com o intuito de obter harmonia. "Pedreiro, carpinteiro e canalizador. Empreiteiro, 

pintor e eletricista. Todos orquestrados na batuta do design de interiores, (...)”, todos com 

funções diferentes, mas juntos para realizar o mesmo objetivo: proporcionar uma vida 

confortável e cómoda a uma família composta por dois adultos e duas crianças.

 

 O bloco principal da casa, onde vivia o avô Martinho, abriga a zona 

habitacional, dividida em dois pisos, tendo cada um 55m2. O piso térreo, onde 

antigamente viveriam os animais, foi transformada numa sala de estar e uma cozinha, 

sendo divididos por uma caixa central de madeira que envolve a escadaria e as 

instalações sanitárias de serviço. No primeiro andar foram projetados dois quartos com 

as respetivas instalações sanitárias. O edifício contíguo, antigo armazém de cereal e 

vinho, dá lugar a um pequeno estúdio, pedido pelo dono que é designer.

12 ROOF MAGAZINE, Entrevista 

a COVO Interiores, por MORGA-

DO, João, em https://roof-magazine.

com/2019/07/a-casa-do-avo-martinho/

Conceito

Organização espacial
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24. Casa do Avô Martinho, Sala de 

estar com a entrada principal

23. Casa do Avô Martinho, Anexo 

lateral

22. Casa do Avô Martinho, Entrada do 

edifício principal e anexo lateral
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 Os edifícios que formam o conjunto da casa do Avô Martinho foram 

recuperados respeitando o lugar e os materiais, como podemos verificar pela 

manutenção das paredes de pedra preenchidas por janelas que se abrem à rua e à serra, 

constituídas por finas caixilharias, de cor branca, deixando transparecer o interior 

concedendo a leveza e o equilíbrio do conjunto de pedra emparelhada. O exterior foi 

preservado ao máximo respeitando a origem a memoria e a envolvência, possibilitando 

eventualidades remotas como a presença de animais, tais como as galinhas, percorrendo 

o pátio existente. Interiormente, foram utilizadas cores claras e uma linguagem 

minimalista para maximizar os limites do construído e desimpedir visualmente o espaço 

que possui uma área bastante pequena.

 No edificado anexado à habitação nota-se a intencionalidade de preservar 

a essência histórica, reconstruído com uma arquitetura mais contemporânea, 

acrescentando-se ao edifício com a sua cobertura invertida, onde se encontra um 

terraço com vista para a serra da Nave. Como explicam os arquitetos “Mantivemos a 

aparência tradicional, inspirada nas gerações anteriores, e conjugamos o conforto da vida 

moderna, renovando o espaço, mantendo a memória.”

 Podemos concluir que a casa mantém a seu carácter original, possuindo 

novas soluções, em velhos princípios. Soluções como chão em cimento, paredes largas, 

granito e acima de tudo muita luz, fazem parte de um conjunto de boas escolhas 

dadas as intenções. Uma casa virada à rua, caracterizada pela importância da aldeia 

enquanto lugar, integrada na envolvente, observando e convivendo com o ambiente, 

excecionalmente articulada com o espaço, as ruas adjacentes e o conjunto edificado. 

Servindo-se da proximidade com o rio e com a natureza, possibilita a compreensão do 

carácter rural e vernáculo com que se identifica.

Análise do edificado

Conclusão
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Entre reabilitar e adequar:
Premissas do projeto contemporâneoII
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De entre a diversidade problemática que concorrem no processo de projeto 
de reabilitação de uma contrução antiga inserida num conjunto com 
significado, escolheu-se uma focagem sobre o entendimento do próprio 
sentido de "reabilitação"; Do sentido telúrico da construção na sua profunda 
relação com o território e, central, um entendimento contemporâneo sobre o 
programa especial que é entender o espaço doméstico para pessoas na terceira 
idade, não esquecendo as normativas associadas a cada uma destas temáticas. 
Sugere-se assim uma análise generalizada com base no objeto de estudo.
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2.1 Significado da reabilitação patrimonial no 
âmbito da Arquitetura

O tema inicial da análise da temática proposta é a reabilitação. Numa primeira 
fase estudam-se as teorias de conservação e reabilitação das obras de arquitetura 
com o objetivo de encontrar a melhor linha de pensamento sobre o futuro do 
objeto de estudo, atendendo ainda ao contexto patrimonial em que se encontra.
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 Ao longo do tempo, reconheceu-se paulatinamente a importância do 

património na nossa sociedade, tornando-se uma temática estudada por vários 

especialistas, realizando-se várias reuniões internacionais, onde surgiam cartas de 

salvaguarda e conservação onde são abrangidas categorias mais particulares.

 Nesta sequência, foram numerosos os autores que contribuíram com o seu 

trabalho para que se alcançasse o primeiro documento que formalizasse o conceito de 

sítio urbano ou rural com valor patrimonial, originando a carta de Veneza. Estabeleceu-se 

assim no artigo primeiro desta carta que “O conceito de monumento histórico abrange 

não só os trabalhos de simples arquitetura, mas também o enquadramento urbano ou 

rural onde se encontram as evidências de uma civilização em particular (…)”.14 

 Posto isto, realiza-se uma convenção para a proteção do património mundial, 

cultural e natural no ano de 1972, onde se estabelece o património que seria classificado 

cultural e/ou natural. Desta forma, e segundo estas normas, são consideradas património 

não só as construções, mas de igual forma monumentos, conjuntos e regiões de interesse.

 Desta forma, o meio rural, constituído por composições materiais e imateriais, 

dispõe de um património natural, paisagístico, cultural e edificado de extrema 

importância que se deve conservar e eventualmente, se necessário, reabilitar.

13 CAMPO BAEZA, Alberto, Pensar 

com as mãos, Caleidoscópio_Edição 

e Artes Gráficas SA (2ª edição), 

Fevereiro de 2011, pág. 33

14 Carta de Veneza, carta internacional 

sobre a conservação e o restauro de 

monumentos e sítios, 1964, pág. 2

 "Compreender claramente o tempo em que vivemos, que é 
também conhecimento profundo do passado, e com um pé no ar, e por 
vezes os dois, saltar para o futuro."13
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2.1.1 Teorias de conservação e reabilitação

 Sabendo que a palavra conservação tem como significado o estado do que se 

mantém sem muitos danos ou sem muitas marcas do envelhecimento ou decadência, 

ou a reparação/prevenção de danos, conclui-se que para se conservar o património é 

essencial uma constante manutenção dos monumentos, locais e conjuntos. Neste ponto 

de vista, podemos identificar várias interpretações na estratégia de crescimento rural 

como reabilitação e conservação das aldeias, ainda que existam restrições e conceções 

que estão relacionados com o modelo e política de intervenção no património das 

zonas rurais que podem reabilitar e salvaguardar a arquitetura da melhor forma. John 

Ruskin e Viollet-le-Duc apresentam as primeiras teorias desta temática no século XIX, 

que apesar de se fundamentarem na conservação e no restauro, assumem metodologias  

opostas.

 Por um lado, John Ruskin sustenta intensamente a importância e as 

características das obras tradicionais, mostrando uma grande veneração com o 

passado que praticamente desconsiderava o presente. Este era contra qualquer tipo 

de intervenção de restauro e/ou de reprodução de estilos transatos, defendendo que 

a característica principal da preservação de um edifício seria o seu histórico e não a sua 

beleza, referindo ainda que se deveria respeitar e preservar os materiais da construção 

original.15  

 Por outro lado, Viollet-le-Duc, favorece a ideia de que as obras deveriam 

ser restauradas de maneira a conseguir obter a sua melhor circunstância, mesmo que 

o resultado final pouco se pareça com a sua forma original, desde que seja lógico e 

racional com a idealização da obra original, afirmando que “Restaurar um edifício não 

significa repará-lo, reconstruí-lo ou mantê-lo. Significa restabelecê-lo no seu estado mais 

completo, que pode até nunca ter existido”.16 

 Além destas duas posições opostas, outros teóricos mostraram opiniões mais 

intermédias. Um deles foi o arquiteto Camillo Boito que apresentou alguns conceitos 

como a necessidade clara de diferenciações entre as partes originais e as restauradas, 

a mínima intervenção, entre outros, concebendo ainda uma teoria intermediária, 

oportuna à conservação das ampliações incorporados à composição arquitetónica.17 

15 RUSKIN, John, A Lâmpada da 

Memória. Cotia: Ateliê Editorial, 

2008, pág. 28

16 VIOLLET-LE-DUC, Eugène, 

Restauração: Artes & Ofícios. Cotia: 

Ateliê Editorial, 2000, pág. 17

17 BOITO, Camillo, Os Restauradores: 

Artes & Ofícios. Cotia: Ateliê 

Editorial, 2002
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 Também Cesare Brandi dinamizou estas novas conceções sobre a conservação 

e o restauro, resultando num livro chamado “Teoria do Restauro”. Neste livro estabelece-

se o restauro como uma etapa na metodologia projetual, onde se contempla a 

materialidade, a dualidade histórica e a aparência física da composição, com a intenção 

de a projetar para o futuro. Podemos considerar assim a sua visão humanista, que se 

foca na concepção do restauro, um aspecto bastante importante, pois entende-se que 

não se considera o restauro como um procedimento secundário, mas sim uma fase de 

análise crítica do objeto de estudo. Consideramos então esta teoria como a procura 

da aparência mais favorável, passando pela linguagem que a obra possui para no final se 

obter uma melhor compreensão.

 Como podemos verificar, todas as diferentes teorias que nos remetem 

para a conservação do património originam debates, e como consequência, vários 

teóricos procuraram normatizar um sistema metodológico básico, mas essencial, 

criando as Cartas Patrimoniais. Uma destas Cartas foi aprovada em 1995 no 

plenário do 1º encontro Luso-brasileiro de Reabilitação Urbana.18 Este encontro foi 

promovido pela Câmara Municipal de Lisboa e pela Perfeitura do Rio de Janeiro na 

qual ficaram definidos os seguintes conceitos e definições comuns como renovação 

urbana, reabilitação urbana, revitalização urbana, requalificação urbana, reabilitação 

de um edifício, restauro de um edifício, reconstrução de um edifício, renovação de 

um edifício, conservação de um edifício e manutenção de um edifício. Define-se 

então “reabilitação urbana” dizendo “É uma estratégia de gestão urbana que procura 

requalificar a cidade existente através de intervenções múltiplas destinadas a valorizar 

as potencialidades sociais, económicas e funcionais a fim de melhorar a qualidade de 

vida das populações residentes; isso exige o melhoramento das condições físicas do 

parque construído pela sua reabilitação e instalação de equipamentos, infraestruturas, 

espaços públicos, mantendo a identidade e as características da área da cidade a que 

dizem respeito.”19 

Podemos assim distinguir os diferentes tipos de intervenção no que respeita aos 

edifícios:

18 O processo de reflexão conjunta, 

com vista a acordar uma linguagem 

comum e estabelecer os princípios 

norteadores das intervenções em prol 

da preservação do património cultural 

das cidades portuguesas e brasileiras, 

iniciou em Março de 1993, no I 

Encontro de Reabilitação Urbana em 

Lisboa, continuou em Abril de 1994 no 

Rio de Janeiro, tendo culminado no I 

Encontro Luso-Brasileiro, em Outubro 

de 1995.

19 1º Encontro Luso-Brasileiro de 

Reabilitação Urbana. 1995. Carta de 

Lisboa sobre a Reabilitação Urbana 

Integrada. Lisboa, 1995
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Reabilitação

Obras que têm por fim a recuperação e beneficiação de uma construção, resolvendo as 

anomalias construtivas, funcionais, higiénicas e de segurança acumuladas ao longo dos 

anos, procedendo a uma modernização que melhore o seu desempenho até próximo 

dos atuais níveis de exigência. 

Restauro

Obras especializadas, que têm por fim a conservação e consolidação de uma construção, 

assim como a reposição da totalidade ou de parte de uma conceção original ou 

correspondente aos momentos mais significativos da sua história. 

Renovação

Qualquer obra que consista em realizar de novo e totalmente um edifício num local 

anteriormente construído. 

Reconstrução

Qualquer obra que consista em realizar de novo, total ou parcialmente, uma instalação 

existente, no local de implantação ocupado por esta e mantendo, nos aspetos essenciais 

a traça original. 

Conservação

Conjunto de medidas destinas a salvaguardar e a prevenir a degradação de um edifício, 

que incluem a realização de obras de manutenção necessárias ao correto funcionamento 

de todas as partes e elementos de um edifício. 

Manutenção

Série de operações que visam minimizar os ritmos de deterioração da vida de um 

edifício e são desenvolvidas sobre diversas partes e elementos de uma construção assim 

como sobre as diversas partes e elementos da sua construção e equipamentos, sendo 

geralmente obras programadas e efetuadas em ciclos regulares. 
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2.1.2 Reabilitação em contexto patrimonial
 

 Para a reabilitação de uma obra arquitetónica com valor patrimonial, é 

necessário usar certos parâmetros, para que não se comprometa a integridade e a 

genuinidade da construção, não esquecendo os seus valores.

 Deste modo, devem ser escolhidas resoluções que obedeçam a um grupo de 

conceitos que se destinem às boas práticas para a conservação de edificações, tomando 

como exemplo o conceito da autenticidade, tendo como finalidade a proteção das 

propriedades materiais e temporais do edifício, evitando o desaparecimento dos seus 

conceitos iniciais. Nesta lógica, será necessário analisar adequadamente o objeto de 

estudo, de maneira a que se distingam os elementos que se devem manter, daqueles 

que foram acrescentados em posteriores intervenções que possam comprometer a 

autenticidade.

 A reabilitação tem como finalidade o reaproveitamento de uma pré-existência, 

tratando-se de uma requalificação das funcionalidades particulares, ou da reformulação 

para novas práticas e/ou utilizações. Contudo, a atribuição ou reajustamento de um 

novo programa num edifício não deve ser feita de maneira intrusiva, ou seja, esta ação 

de conservação ou reabilitação deve manter a maior parte dos componentes que 

fazem parte da caracterização do objeto, tal como os seus materiais. Procura-se, deste 

modo, aproveitar ao máximo as características ou partes do objeto em questão, dada a 

complexidade do processo e o quão trabalhoso seria realizar os métodos construtivos 

típicos daquela altura, da mesma forma que uma réplica nunca consegue alcançar o 

valor das características de uma obra original.

 Nas situações em que o edifício apresenta maior estado de degradação, o 

princípio da intervenção mínima deverá ser aplicado, mesmo que a intervenção tenha 

que ser feita em grande escala. Nestas situações é aconselhável que as intervenções 

de adição ao objeto possam ter um carácter reversível, e se exequível e praticável, os 

materiais devem ser coerentes e compatíveis com as pré-existências, não seguindo apenas 

o princípio da compatibilidade, mas também assegurando o princípio da retratabilidade. 
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 Pretende-se, assim, projetar a reabilitação no presente, mas com premissas para 

o futuro, de maneira a salvaguardar que as próximas gerações dispõem das técnicas e 

dos materiais para assegurar um funcionamento adequado e uma boa conservação da 

construção, possibilitando o princípio da manutenção.

 Por razões futuras, é essencial a documentação de todo o projeto, passando a 

fazer parte da história da obra, sendo importante preservar esta informação de maneira 

a assegurar o registo do estado do edifício tanto no pré como no pós intervenção, 

podendo auxiliar em intervenções futuras.

 Conforme os autores José Vasconcelos Paiva, José Aguiar e Ana Pinho o 

restauro refere-se a qualquer intervenção que, cumprindo os princípios da conservação 

e apoiando-se num metódico conhecimento precedente, pretenda devolver ao 

objeto, nos limites do praticável, uma relativa legibilidade e, sempre que necessário, o 

uso. Definem ainda reabilitação como sendo o grupo de procedimentos dirigidas à 

conservação e restauro das partes significativas de um edifício, em termos históricos e 

estéticos, de forma a permitir satisfazer níveis de desempenho e exigências funcionais 

contemporâneas.20 

 A conservação, ‘‘é sempre favorecida pela sua adaptação a uma função útil à 

sociedade: esta afectação é pois desejável mas não pode nem deve alterar a disposição 

e a decoração dos edifícios. É assim dentro destes limites que se devem conceber e que 

se podem autorizar as adaptações tornadas necessárias, exigidas pela evolução dos usos e 

dos costumes”.21

 Podemos então concluir que a reabilitação de um edifício apresenta uma 

complexidade que engloba um grupo de conceitos teóricos e práticos que pretendem 

principalmente, conservar as características relacionadas ao objeto. É uma ação que deve 

ser cuidada ao ponto de refletir sobre várias escalas físicas, históricas e sociais, de maneira 

a que haja uma relação coerente do valor que certo edifício apresentou no seu passado, 

com a importância que se planeia conferir no presente e que se mantenha no futuro.

20 PAIVA, J. Vasconcelos; AGUIAR, 

José; PINHO, Ana (coord.) – Guia 

técnico de reabilitação habitacional. 

Lisboa: INH/ LNEC, 2006

21 Carta de Veneza, sobre a conservação 

e restauro dos monumentos e sítios. 

Veneza, 1964
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2.2 O espírito do lugar

Partindo da reabilitação em contexto patrimonial, pretende-se neste capítulo 
conhecer e interpretar o património da região onde se insere o objeto de 
estudo. Com isto é importante perceber o genius loci presente tanto na região 
como na arquitetura que a constitui, analisando assim a arquitetura rural e 
vernácula, caracterizando posteriormente a habitação rural característica, 
identificando as suas tipologias exteriores, interiores e a sua organização espacial.
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 Um dos temas importantes na análise de qualquer obra de arquitetura é a 

relação que esta tem com a sua envolvente, sabendo até que uma das primeiras fases do 

papel do arquiteto passa pela análise precedente do lugar, fazendo assim com que a obra 

se associe e se enquadre no ambiente em que vai ser construída. 

 Cada lugar tem a sua identidade resultando da presença humana, o lugar 

natural e o lugar construído que devem estar em ligação recíproca. E assim pela 

intervenção humana transforma-se num só lugar, emergindo num espaço habitado 

pelo homem possuidor do carácter que este lhe confere. A presença humana forma 

um carácter particular, estabelecendo uma forma de estar e usar que resulta das 

várias peculiaridades do espaço e das diferentes ações no ato de apropriação do 

mesmo recorrendo à arquitetura pela sua compreensão do que já existia. Como nos 

explica Norberg-Schulz, “Em geral, a natureza forma uma totalidade abrangente 

estendida, um “lugar”, que, de acordo com as circunstâncias locais, tem uma identidade 

particular. Esta identidade ou "espírito" pode ser descrita por meio de termos 

concretos e "qualitativos".”23 Assim, cada lugar está justamente ligado ao seu passado 

e consequentemente às suas memórias, que podem ser encontradas fisica e/ou 

socialmente no mesmo. 

 Contudo, e partindo do discurso do mesmo autor, aconteceu uma nítida 

rutura com o passado, surgindo na arquitetura com o período moderno dos anos 50 

e 60, afirmando que “O ambiente moderno mostra sinais cada vez mais evidentes 

de rutura com o passado.”24, originária de uma arquitetura unicamente funcional, 

despreocupada nas relações espaciais existentes com o lugar, resultando na carência de 

identidade. 

 Percebemos, portanto, que para captarmos a identidade do lugar precisamos 

de perceber primeiro o Genius Loci associado a si. Modernamente, Genius Loci tornou-

se uma expressão recebida pela teoria da arquitetura para definir uma abordagem 

fenomenológica do ambiente e da interação entre lugar e identidade. Este conceito 

é proposto na arquitectura por Christian Norberg-Schulz, no seu livro “Genius Loci: 

Towards a Phenomenology of Architectures”.  

22  NORBERG-SCHULZ, Christian, 

Architecture: Presence, language, 

place. Milão: SKIRA, 2000, pág. 221 

(tradução livre)

Citação original: “The art of place is the 

art of totality.”

23 NORBERG-SCHULZ, Christian, 

Genius Loci, Towards a Phenomenology 

of Architecture, Ed. Rizzoli, New York, 

1980, pág. 10 (tradução livre)

Citação original: “In general, nature 

forms an extended comprehensive 

totality, a «place», which according 

to local circumstances has particular 

identity. This identity or «spirit», may 

be described by means of kind concrete, 

«qualitative» terms.”

24 NORBERG-SCHULZ, Christian,  

Architecture: Presence, language, 

place. Milão: SKIRA, 2000, pág. 309 

(tradução livre)

Citação original: “The modern-day 

environment shows increasingly evident 

signs of the fracture with the past.”

“A arte do lugar é a arte de um todo.” 22
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 Norberg-Schulz adopta a ideia de que o espaço se baseia num “espaço 

existencial”, constituído por caminhos, ligações, esquemas e direções, associados com o 

consumo da casa nas suas várias formas, dando origem ao Genius Loci, sendo definido 

como a expressão conjunta das características naturais e construídas. O conjunto, 

que definimos com “espaço existencial”, consiste nas características naturais, de luz, 

morfologia, materiais, bem como socioculturais, arquitetónicas, de linguagem, de hábitos 

que caracterizam um lugar, um ambiente, uma cidade. Indica o "carácter" do Lugar. 

É a manifestação das forças desse lugar, das suas qualidades locais e revelação de um 

carácter transposto para a vivência do Homem. Não se resume simplesmente às forças 

da economia, sociedade, política e cultura, é, antes de mais, a expressão de um carácter 

inerente ao próprio lugar natural. Esse carácter deve ser usado pelas forças do homem na 

construção do “seu lugar” em vez de o tentar subjugar. O resultado será então um lugar 

com um espírito e identidade promovido pelo carácter que origina o Genius Loci. Caso 

contrário levará apenas à perda de identidade e resultará num lugar improvável de habitar, 

pois tal como afirma Schulz, não podemos esquecer que “(…) as condições econômicas, 

sociais, políticas e culturais não produzem os significados concretizados pelo lugar do 

homem. Os significados são inerentes ao mundo, e em cada caso derivam em grande 

parte da localidade como uma manifestação particular do “mundo”.”25 

 Resumidamente, perceber a arquitectura significa perceber o Genius Loci, e o 

trabalho do arquitecto é produzir lugares com significado que permitam viver, levando ao 

habitar. Portanto a função do arquitecto, a mais íntima, é a de criar espaços com significado, que 

oferecem ao homem a possibilidade de habitar, pois “Arquitetura significa visualizar o genius 

loci, e a tarefa do arquiteto é criar lugares significativos, onde ele ajuda o homem a habitar.”26 

 Cabe assim ao arquiteto respeitar e salvaguardar a memória, história e 

identidade de cada lugar, fazendo com que a arquitetura fique integrada na paisagem, 

sabendo tirar proveito das suas potencialidades. Sendo assim, o arquiteto deve 

compreender e conseguir diferenciar os diferentes tipos de espaços, para uma melhor 

programação projetual de maneira a projetar racionalmente no sentido de beneficiar 

e valorizar os mesmos. Como nos dizia Fernando Távora, “Tal como é, tal o homem 

organiza o seu espaço; a um indivíduo e a uma sociedade em equilíbrio correspondem 

um espaço harmónico; a um indivíduo e a uma sociedade em desequilíbrio corresponde 

a desarmonia do espaço organizado. A forma criada pelo homem é prolongamento dele 

– com as suas qualidades e com os seus defeitos. (...) O arquitecto, pela sua profissão, é por 

excelência um criador de formas, um organizador de espaço(...)”27 

25 NORBERG-SCHULZ, Christian, 

Genius Loci, Towards a Phenomenology 

of Architecture, Ed. Rizzoli, New York, 

1980, pág. 170 (tradução livre)

Citação original: “…the economic, 

social, political and cultural conditions 

do not produce the meanings 

concretized by the man-made place. 

The meanings are inherent in the world, 

and are in each case to a high extent 

derived from the locality as a particular 

manifestation of «world»”

26 Ibidem (tradução livre)

Citação original: “Architecture means 

to visualize the genius loci, and the task 

of the architect is to create meaningful 

places, whereby he helps man to dwell.”

27 TÁVORA, Fernando, Da Organização 

do Espaço (9ª edição), Porto, 2015, pág. 

73
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30. Duas casas em Póvoa, Exemplo 

de Arquitetura Rural e Vernacular em 

Trás-Os-Montes, Portugal

29. Entrada para um pátio em 

Brunhozinho, Exemplo de Arquitetura 

Rural e Vernacular em Trás-Os-

Montes, Portugal

28. Duas casas no Barroso, Exemplo 

de Arquitetura Rural e Vernacular em 

Trás-Os-Montes, Portugal



61

2.2.1 Arquitetura Vernacular e Rural

 

 O património vernáculo na forma construída do meio rural é considerado 

um legado de vários povos e de várias comunidades. Este tipo de construções é 

considerado uma forma tradicional e natural onde os povos ou comunidades habitam. 

Como é mencionado pela Carta sobre o património construído vernáculo, esta é “(...) a 

expressão fundamental da cultura de uma comunidade, do seu relacionamento com o 

seu território e, ao mesmo tempo, a expressão da diversidade da cultura mundial”.29

 A arquitetura vernácula e rural define particularmente uma comunidade, 

a sua maneira de habitar e de gerir e intervir uma área. O seu modo de viver será 

diretamente influenciado pelas condicionantes geográficas, económicas, sociais e 

culturais, resultando em diferentes técnicas e utilizações de materiais, adaptando-se às 

especificidades climatéricas e às atividades económicas de cada região. Contudo, esta 

arquitetura foi lentamente abandonada, sendo trocada pela arquitetura mais moderna e 

um pouco industrial, tornando-a atípica regionalmente.

 Hoje em dia, procura-se voltar ao passado, analisando e captando as técnicas 

de construção, uma vez que são consideradas uma utilidade para construções futuras. 

Em muito contribui o movimento Arts and Crafts30, através da ideologia de John 

Ruskin, para reconhecer a importância do vernáculo de maneira a retroceder às técnicas 

artesanais, surgindo com isto a valorização dos materiais e dos processos de execução 

construtivos. Um dos primeiros arquitetos a valorizar e inclusive recorrer às formas 

vernáculas foi Frank Lloyd Wright, seguido por Le Corbusier que igualmente se cativou 

por este tipo de arquiteturas tradicionais, o património respeitante, a unidade como um 

todo, sempre acompanhado pela crítica.

 Vários autores e teóricos estudaram e observaram este tipo de arquitetura, 

procurando valorizá-la como podemos verificar no caso de Fernando Mercadal, 

descrevendo a evolução da habitação popular, as práticas e as vontades de uma linhagem 

arquitetónica que age como que a habitação precise de funcionar como um abrigo 

permanente, através do seu livro “La casa popular de Espanã”, dizendo que “a habitação 

está intimamente ligada com a vida humana, é quase tão efémera como nós mesmos”.31  

28 Oliver, P. (1997). Encyclopledia of 

Vernacular Architecture of the world. 

Cambridge: University Press, 1997, 

pág. 129

29 Carta sobre o Património Construí-

do Vernáculo, 1999, pág. 2

30 Movimento estético e social inglês, 

da segunda metade do século XIX, que 

defende o artesanato criativo como 

alternativa à mecanização e à produção 

em massa

31 MERCADAL, F., La casa popular de 

España. Bilbao: Espasa – Calpé, 1930, 

pág. 8

 “Todas as formas da arquitetura vernácula são construídas para 
conhecer usos específicos, assentam em valores, económicos e modos de 
viver das culturas que os produzem”28
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31. Zona 2 do Inquérito à Arquitetura 

Popular Portuguesa, Trás-Os-Montes 

e Alto Douro
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 Também a nível internacional existem autores interessados neste tema, como 

é o caso de Amos Rapoport, que distingue a arquitetura primitiva da arquitetura 

vernácula, descrevendo a habitação, na sua obra “Vivienda y Cultura”, como “(…) uma 

instituição criada para um complexo grupo de fins. A construção é fenómeno cultural, 

a sua forma e organização, estão muito influenciadas pelo “milieu” cultural a que 

pertence”.32 

  Percebemos assim, através destes autores, que podemos observar nas 

habitações populares procedimentos com influência religiosa, económica e cultural,  

compreendendo que a habitação depende também dos materiais encontrados em cada 

região, que por sua vez influenciarão as técnicas construtivas encontradas nestas.

2.2.2 Caracterização da habitação rural

 Para efetuarmos uma melhor compreensão e caracterização desta arquitetura 

popular, torna-se relevante ter como referência duas obras muito importantes que 

caracterizam a arquitetura de acordo com cada região do território português: a 

“Arquitetura Popular em Portugal”, que se traduz num inquérito à arquitetura regional 

portuguesa entre 1955 e 1960, referindo as diversas características regionais através 

do levantamento de várias habitações;e  a “Arquitetura Tradicional Portuguesa” que  

nos mostra todos os tipos de arquitetura realizada no país consoante os recursos que 

a população tinha, explicando-nos todas as características que as habitações podiam 

conter.

 No inquérito à Arquitetura Popular em Portugal são propostas seis zonas de 

pesquisa, sendo elas: Zona 1 Minho, Douro Litoral e parte da Beira Litoral; Zona 2 

Trás-os-Montes e Alto Douro; Zona 3 Beira Alta e Beira Baixa; Zona 4 Ribatejo e 

Estremadura; Zona 5 Alentejo interior; Zona 6 Algarve, e mais uma faixa da costa 

Alentejana. Podemos ainda identificar, através do livro “Arquitetura Tradicional 

Portuguesa”,33 que consoante os recursos, as habitações tomavam a sua própria 

identidade e portanto organizam-se as regiões de cada tipo de habitação/estilo 

arquitetónico que foram encontradas nos levantamentos deste inquérito, com uma 

divisão de cinco locais: Norte I- Casa Minhota, II- Casa Serrana; Centro Litoral III- 

Casa de Madeira, IV-Casa Alpendrada, V- Casa Saloia, VI- Casa Ribatejana; Alentejo 

VII- Casa do Monte, VIII- Casa do Povoado; Algarve IX- Casa de pescadores X- Casa 

rural.34

32 RAPOPORT, A., Vivenda y Cultu-

ra. Barcelona: Gustavo Gili, 1972

33 Associação dos Arquitectos Por-

tugueses - Arquitectura Popular em 

Portugal. 2ª edição Lisboa: Ordem dos 

Arquitetos, 1980

34 MOUTINHO, Mário Canova - A 

arquitectura popular portuguesa. 

Lisboa : Estampa, 1979, pág. 39
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(APRESENTAR IMAGEM 

COM AS TIPOLOGIAS)

32. Mapa Tipológico, Identificação de 

todas as tipologias exteriores presentes 

na Zona 2, Trás-Os-Montes

33. Legenda do Mapa Tipológico
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 Como já referido anteriormente, o nosso objeto de estudo situa-se na aldeia 

de Vale de Couço, no concelho de Mirandela, coincidindo com a zona 2 do inquérito, 

em Trás-os-Montes e Alto Douro que, no entanto não se encontra catalogada neste 

inquérito. Podemos então definir o objeto de estudo com a tipologia de casa serrana, 

denotando as suas características particulares diferenciando-a de outros tipos de 

arquitetura. Estas características podem ser observadas pela sua aparência exterior ou até 

mesmo pela sua organização interior.

Tipologia Exterior

 No inquérito que temos vindo a mencionar são definidas várias tipologias da 

arquitetura popular desta região, distinguindo principalmente o seu exterior. Podemos 

encontrar, nesta zona trasmontana identificada no inquérito, vinte e quatro tipologias, 

estando localizadas geograficamente no mapa que apresentamos, presente no inquérito 

da “Arquitetura Popular Portuguesa”. Dentro destas tipologias são identificadas 

não só habitações como outras construções ou até alguns elementos construtivos, 

correspondendo às habitações apenas doze das tipologias.35

 Atentando no objecto de estudo e às suas características interessa-nos perceber 

as tipologias referentes às habitações com dois pisos, cujos elementos construtivos que 

melhor a definem são as escadas e a varanda, diminuindo assim o leque de tipologias 

encontradas nesta zona para nove, sendo elas: casa de dois pisos com escada saliente; 

casa com escada saliente e alpendre; varanda saliente; varanda saliente com escada; 

varanda recuada; varanda recuada com topos; varanda com colunas de pedra; varanda 

de procissão; varanda envidraçada.

 Analisando o mapa tipológico apresentado no inquérito, e que aqui 

apresentamos com a representação do concelho de Mirandela e da localização da aldeia 

do objeto de estudo, podemos identificar três tipologias habitacionais correspondentes 

a: Varanda saliente; Varanda saliente com escada; Casa com escada saliente e alpendre. 

Percebemos ainda que este concelho não está tão investigado como a maior parte dos 

que constituem esta zona, admitindo, também pela análise da aldeia, a existência de mais 

tipologias nesta região. 

35 Associação dos Arquitectos 

Portugueses - Arquitectura Popular em 

Portugal. 2ª edição Lisboa: Ordem dos 

Arquitetos, 1980, pág. 222 e 223
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34. Planta de uma casa em Montes, 

Exemplo de Tipologia interior simples, 

não dispondo mais do que uma loja

35. Planta da casa do Sr. José em 

Montes, Exemplo de Tipologia interior 

mais complexa, que não prescinde do 

pátio servido por uma grande porta
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Espaço doméstico interior

 

 

 

Devido aos hábitos quotidianos da maneira de viver das populações rurais foi necessária 

a criação de um abrigo que albergasse não só as pessoas como os animais propiciando 

uma adaptabilidade na organização de espaços interiores conforme as necessidades. 

A constante adaptação é muito importante para o desenvolvimento da organização 

espacial na casa rural principalmente na importância e distribuição quer da área de 

habitação, quer da área de trabalho correspondente aos estábulos e às lojas de arrumação 

de ferramentas e materiais agrícolas. O espaço destinado a pessoas e o espaço destinado 

a animais sempre foram relevantes para a organização interior das casas trasmontanas.

 Como nos é apresentado no inquérito existe uma “diversidade forçada, 

muitas vezes imposta pelos limites do espaço disponível”, sobressaindo desta ideia 

“três tipos distintos de casa rústica, em que a mais simples não dispõe de mais do que 

uma loja, e a mais complexa não prescinde do pátio servido por uma ampla porta.” 

É ainda apresentado “o termo médio (...) da casa com alpendre lateral, enformado na 

continuidade das casas vizinhas.”37

36 OLIVEIRA, Ernesto Veiga de. 

Arquitetura Tradicional Portuguesa 1ª 

edição, Lisboa: Dom Quixote, 2003, 

pág. 13

37 Associação dos Arquitectos 

Portugueses - Arquitectura Popular em 

Portugal. 2ª edição Lisboa: Ordem dos 

Arquitetos, 1980 pág. 174

 “(...) a casa popular, e sobretudo a casa rural, é mesmo concebida 

não apenas como um abrigo, mas sobretudo como um verdadeiro 

instrumento agrícola que é preciso adaptar às necessidades de exploração 

da terra, designadamente no que se refere ao seu dimensionamento e 

à importância e distribuição relativa dos alojamentos das pessoas, dos 

estábulos e das lojas de arrumação das alfaias e ferramentas da lavoura.”36
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36. Corte de uma casa em Montes, 

Exemplo de organização espacial 

simples de piso térreo, não contendo 

mais que uma loja 

37. Corte de uma casa em Guadramil, 

Exemplo de organização espacial 

em piso térreo, destinado a animais 

ou lagar, e primeiro piso, contendo a 

habitação
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Organização Espacial

 Partindo das tipologias interiores surge um outro elemento fundamental na 

caracterização destas casas que é a sua organização espacial interior, onde constatamos 

que por razões funcionais existe uma separação física entre o espaço destinado aos 

animais e o espaço destinado às pessoas. Nas casas de apenas uma loja organizava-se 

as suas actividades por cantos, tendo necessariamente sempre um canto para a zona 

de estar/reunião associada a uma fogueira de pequenas dimensões e uma zona de 

descanso onde se encontram as camas da família. Nestas casas existem variantes como 

uma habitação simples com mezanino, ou até habitação que tem associado um anexo, 

considerado uma loja, destinado aos animais e a ferramentas agrícolas. A habitação mais 

complexa e a habitação de termo médio compreendem dois pisos independentemente 

da sua tipologia exterior e interior, organizando-se a mesma por estes dois pisos, estando 

o inferior destinado a animais e ferramentas agrícolas, possuindo em alguns casos um 

lagar, e o piso superior é destinado a pessoas. Este piso superior pode ter apenas uma 

divisão, correspondendo um pouco à descrição da única divisão constituinte da casa 

primitiva, ou nos casos em que a habitação é maior possui uma cozinha e pelo menos 

um quarto, podendo em alguns casos haver sala, não existindo ainda casa de banho. 

 Nestes casos em que a casa é de maiores dimensões “a cozinha é a divisão 

essencial da casa” e de maior ocupação, tendo acesso direto à entrada principal. É neste 

espaço que se encontra a lareira, a zona de refeições e a zona de estar, constatando-se que 

é aqui que “decorre o mais importante da vida de relação familiar”.38 

 O espaço menos utilizado seria a sala, por isso apenas existente em alguns 

casos, sendo “uma dependência de natureza fundamentalmente cerimonial, relacionada 

com certas solenidades”. A mesma estaria normalmente adjacente à cozinha “geralmente 

logo à entrada de casa”39 

38 OLIVEIRA, Ernesto Veiga de. 

Arquitetura Tradicional Portuguesa 1ª 

edição, Lisboa: Dom Quixote, 2003, 

pág. 144

39 Idem, pág. 40
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2.3 Formas de habitar na terceira idade

Outro tema que interessa ao objetivo da dissertação é perceber a forma de 
habitar as casas por parte das pessoas idosas. Nesse sentido, e pela cliente, 
planeia-se perceber as suas dificuldades quotidianas, para que futuramente se 
possa projetar de uma forma mais adequada às suas debilidades provocadas 
pelo seu envelhecimento, contrariando-as, tornando a sua vida mais facilitada.
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 Durante a idade média, a esperança média de vida do homem passava os trinta 

anos. Este foi progressivamente melhorando o seu estilo de vida, e com isso aumentou 

a sua esperança média de vida, atingindo por volta do final do século XX a idade dos 

setenta e cinco anos. Contribuiu para isso o desenvolvimento da ciência que assim 

permitiu uma melhor qualidade de vida e saúde humana. Neste sentido, a organização 

social, compreendendo os jovens, adultos e idosos41, assume novas características, uma 

vez que podemos dividir a faixa etária dos idosos em duas fases. A primeira começa 

nos sessenta e cinco anos, idade “pós-reforma”, e a segunda quando surgem algumas 

preocupações como a mobilidade condicionada, sendo atingida em média aos setenta e 

cinco anos. 

 Cada indivíduo tem o seu processo de envelhecimento, dependendo de várias 

características como o meio físico e social em que cada um se insere, desenvolvendo 

capacidades físicas e psicológicas diferentes. Podemos juntar a este processo a perda 

de autonomia e dependência. A perda de autonomia “…designa a incapacidade de 

uma pessoa para fazer as atividades que regem a sua conduta e de avaliar os riscos 

de uma situação…”42, ou seja, de tomar as suas decisões. Quanto à dependência, 

relacionada com os comportamentos diários, legislativamente “são dependentes as 

pessoas que necessitam de ajuda duma terceira pessoa para realizar as tarefas essenciais 

à sua existência ou duma vigilância constante em razão da alteração das suas faculdades 

intelectuais e/ou mentais.”43 Esta fase da vida associa-se, numa maioria, a casos de 

solidão, falta de condições habitacionais e ao desprezo, podendo observar-se nestes 

últimos anos “uma mudança drástica nas expectativas e exigências dos idosos. Procuram 

uma nova filosofia, novas políticas que encorajem e suportem um envelhecimento 

saudável”.44 Cientes de que o estilo de vida adotado irá interferir na sua saúde e na sua 

comodidade até ao fim das suas vidas “procuram cada vez menos cuidados de saúde, 

dando preferência a serviços que os ajudem a manter-se física e mentalmente ativos”.45

 Contudo, o envelhecimento humano não pode ser referenciado como uma 

dependência, ou como uma exclusão social, mas sim como uma vida experienciada, 

cheia de vivências e com grande conhecimento cultural da região em que se insere.

40 ÁBALOS, I., A Boa-Vida – visita 

guiada às casas da modernidade. 

Barcelona: Editorial Gustavo Gili, AS, 

2001, pág. 25

41 FERNANDES, Ana Alexandra, 

Velhices e sociedade: demografia, 

famílias e políticas sociais em Portugal, 

Celta Editora, Oeiras, 1997, pág. 32

42 DEHAN, Philippe, L´habitat des 

personnes âgées : du logement adapté 

aux établissements spécialisés, Paris: Le 

Moniteur, 1997. pág. 20

43 Ibidem

44 FEDDERSON, Eckard; LUDTKE, 

Insa, Living for the Elderly: A Design 

Manual, Berlin: Christel Kapitzki, 

2009. pág. 26

45 Ibidem

 “(…). A ideia do eterno retorno parte da suposição de que a vida é 
reversível como uma ampulheta.”40



73

2.3.1 Projetar a inclusão

 Para se falar em habitar na 3ª idade importa perceber o processo de 

envelhecimento como “um conjunto de processos de degradação progressiva e 

diferencial”46  afetando principalmente o equilíbrio, a audição e a visão.

 A manutenção da independência é, portanto, uma das prioridades e, por 

isso, um dos fundamentos do processo de projetar em certos exemplos, com certos 

parâmetros. Desta forma, importa compreender de que maneira o desgaste das 

características físicas se evidencia, por esta provir, muitas vezes de complicações no 

contacto com os espaços e equipamentos usados, limitando a qualidade de vida. A 

melhor compreensão destas complicações que vão surgindo com o avançar da idade 

possibilita que a projeção dos espaços domésticos seja mais apropriada. Tais dificuldades 

são sintetizadas por Ana Cristina Daré47:

- Dificuldades na gestão do equilíbrio, ocasionando numerosas quedas e acidentes;

- Redução dos alcances e da flexibilidade, especialmente nos braços, e declínio da força 

muscular;

- Os movimentos e o tempo de reação motora tornam-se mais lentos;

- Diminuição do sentido do tato com perda relativa da habilidade de manipulação de 

objetos e da sensibilidade na palma da mão;

- Degenerescência progressiva das células ciliadas do ouvido, sendo responsável pela 

diminuição da acuidade auditiva e na diminuição da perceção dos sons puros;

- Problemas com a perceção dos objetos mais distantes, na profundidade, na 

sensibilidade à ofuscação e às cores. Apresentam dificuldades na discriminação de 

certas cores, principalmente na faixa da luz azul, e aumento do tempo necessário para a 

adaptação à mudança de luminosidade;

- Redução na capacidade de memória de curta duração, sendo que as informações 

armazenadas temporariamente são facilmente perturbadas

46 Daré, Ana Cristina, A percepção do 

idoso do meio ambiente doméstico: 

um processo inclusivo. 7º Congresso 

Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvi-

mento em Design. Panamá, Brasil, 

2006, pág. 6

47 Idem, pág. 7
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 Entendidas algumas das limitações mais frequentemente experienciadas pelas 

pessoas idosas, torna-se pertinente referir a desadequação da maioria das habitações 

existentes às necessidades e exigências de habitantes idosos. No geral, a pensamento 

existente é de que grande parte das habitações possuem obstáculos relativos à 

acessibilidade, existindo limitações para a sua transformação, designadamente, as 

limitações particulares às próprias habitações, as dificuldades determinadas pelos 

proprietários e/ou condomínios, as adversidades burocráticas e administrativas relativas 

às autorizações, e ainda a complexidade para conseguir créditos das pessoas portadoras 

de qualquer tipo de incapacidade quando procura fazer obras de adequação. Uma 

habitação projetada para uma pessoa idosa não se limita apenas a possuir um elevador, 

ou rampas de acesso. Sendo assim, importa que se se perceba o significado de elaborar 

um projeto para habitar na terceira idade.

 Numa visão própria, e nesta linha de pensamento, devemos apropriar-

nos teoricamente da habitação assistida com o intuito de adotar os seus valores, tais 

como, os cuidados de saúde, as relações de convívio, a segurança e a mais importante, 

a própria autonomia/independência, numa tentativa de obter uma boa qualidade 

de vida numa nova interpretação desta temática. Como refere David Barton Smith 

“A habitação assistida insiste que o idoso debilitado deve (1) envelhecer no local, (2) 

preservar a sua autonomia, sempre que possível, e (3) viver num ambiente de apoio 

familiar. (...).”48  Esta ideia de habitação assistida deve ser pensada como uma habitação 

permanente e contínua, apropriando-se da habitação em que reside, ou que pretende 

residir, desviando-se do modelo americano que referimos nas referências bibliográficas, 

aproveitando apenas a sua teoria. Nesta linha de pensamento, o idoso pode obter e 

desfrutar da sua habitação como deseja, podendo receber serviços externos que ajudem 

no seu dia-a-dia, sem que estes estabeleçam horários definidos, promovendo uma 

utilização livre, pois “(…). As residências são as casas das pessoas, e não apenas ambientes 

caseiros. Eles existem porque as pessoas têm o direito de envelhecer nas suas casas. As 

pessoas têm a escolha de permanecer num ambiente onde têm um elevado grau de 

independência.”49

48 SMITH, D. B., Reinventig Care: 

assisted living in New York City. Nash-

ville: Vanderbilt University Press, 2003, 

pág. 184

49 Ibidem
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 Deste modo, aquilo a que chamamos habitação assistida, deve fazer parte de 

plano generalizado de uma habitação individual ou até de um conjunto habitacional 

sendo otimizado o conforto do idoso, concedendo a possibilidade de viver esta sua úl-

tima fase como pretender.  Aquilo que destacamos são os serviços que possui, propor-

cionando aos idosos auxílio nas atividades diárias, e também apoio à saúde. Os espaços 

envolventes devem oportunizar a mesma ideia que o interior oferece, promovendo-se a 

subtração dos obstáculos físicos, fomentando a utilização de elementos que facilitem os 

deslocamentos diários, evitando que este se traduza num problema. 

 Nesta lógica, parece-nos importante questionar até onde a prática da ar-

quitetura poderá contribuir para uma melhor qualidade de vida da cliente, procurando 

respostas para estes problemas identificados e as necessidades que daí advêm.
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2.4 O projeto e as suas normativas

Depois de uma análise à reabilitação no âmbito da arquitetura, ao espírito do 
lugar e às maneiras de habitar na terceira idade estabelece-se um estudo sobre 
as normativas que estão implícitas com estas temáticas individuais. Assim, 
de uma maneira mais prática, procura-se obter uma grande sensibilidade 
normativa de maneira a projetarem-se as melhores soluções técnicas e espaciais 
de maneira a oferecer uma melhor comodidade e bem estar aos usufruidores.
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 Torna-se importante iniciar o pensamento considerando que uma habitação 

que responda às carências de uma pessoa idosa, agilizando a sua independência, é 

considerada uma habitação inclusiva. Para falarmos de inclusão, torna-se importante 

mencionar a principal característica que está na sua origem: a acessibilidade. 

Em grande parte da vida do ser humano a acessibilidade não consta como um problema, 

no entanto, a qualquer altura, as pessoas podem vivenciar contrariedades temporais ou 

permanentes que dificultem a utilização do espaço habitacional. Por isso mesmo, a ideia 

vendida por promotores e construtores de que a construção de edifícios adaptados 

para pessoas com mobilidade reduzida não é praticável pela minoria do público-alvo, 

deixa de ser justificável. Uma habitação inclusiva é proveitosa para qualquer pessoa, 

quaisquer que sejam as suas características, proporcionando aos usuários uma maior 

funcionalidade, autonomia e qualidade de vida, cuidando das suas necessidades e da 

sua interação social. Na verdade podemos afirmar que projetar para a terceira idade é 

projetar para todos.51

 Não podemos falar de habitação inclusiva sem, mencionar um dos seus 

principais conceitos: o Design Universal. Este conceito nasceu nos Estados Unidos da 

América pelo arquiteto Ronald Mace, em meados dos anos 80. Segundo este arquiteto 

o “design universal significa simplesmente desenhar todos os produtos, edifícios e 

espaços exteriores para serem utilizados por todas as pessoas sempre que possível”.

 Ainda que este conceito tenha surgido de preocupações com a acessibilidade 

e seus elementos físicos, também foi criado para a compreensão e perceção sensorial dos 

produtos, ambientes e sistemas, de maneira a que os usuários possam usufruir do espaço 

que os rodeia de maneira independente e natural, evitando investir em adaptações ou 

outras soluções mais especializadas. 

 Conclui-se assim que o principal objetivo deste Design Universal consiste 

no incentivo à independência do homem, evocando elementos que garantam a sua 

inclusão, pois “se a independência é o “quê”, o design universal é o “como””.52

50 CAMPO BAEZA, Alberto, Pensar 

com as mãos, Caleidoscópio_Edição 

e Artes Gráficas SA (2ª edição), 

Fevereiro de 2011, pág. 36

51 DARÉ, Ana Cristina, A percepção 

do idoso do meio ambiente doméstico: 

um processo inclusivo. 7º Congresso 

Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento 

em Design. Panamá, Brasil, 2006

52 TAUKE, Beth, Universal design: 

a declaration of independence. In 

Feddersen, E & Lüdtke, I.. Living for the 

elderly (design manuals), 2011, pág. 9 a 11

 "A relação do homem com as suas medidas universais , com 
o espaço, com as formas que o compõem, é uma relação de distância 
numérica. Da medida das coisas. E para poder trabalhar sobre a 
Arquitetura, é imprescindível o maior conhecimento sobre as medidas e o 
seu efeito no homem."50
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 Mais tarde, em 1997, foram desenvolvidos os sete princípios do design 

universal por especialista da Universidade de Carolina do Norte, com a intenção 

de “avaliar projetos já existentes, guiar o processo de design e educar designers e 

consumidores sobre as características de produtos e ambientes mais acessíveis”, sendo 

assim referenciados pelo autor português Mário Pessegueiro53:

Princípio 1: Uso Equitativo – O design é útil e vendável a pessoas com diversas capacidades.

Princípio 2: Flexibilidade de uso – O design acomoda um vasto leque de preferências e 

capacidades individuais.

Princípio 3: Uso simples e intuitivo – O uso do design é fácil de compreender, 

independentemente da experiência, do conhecimento, das capacidades linguísticas ou 

do atual nível de concentração do utilizador.

Princípio 4: Informação percetível – O design comunica eficazmente ao utilizador 

a informação necessária, independentemente das suas capacidades sensoriais ou das 

condições ambientais.

Princípio 5: Tolerância ao erro – O design minimiza riscos e consequências adversas de 

ações acidentais ou não intencionais 

Princípio 6: Baixo esforço físico – O design pode ser usado eficiente e 

confortavelmente e com um mínimo de fadiga.

Princípio 7: Tamanho e espaço para a aproximação e uso – São providenciados um 

tamanho e um espaço apropriados para a aproximação, alcance manipulação e uso, 

independentemente do tamanho do corpo, postura ou mobilidade do utilizador.

 Reforçamos assim a ideia de que a habitação inclusiva, com auxílio do 

design universal é benéfico para todas as pessoas desde as mais jovens às mais idosas. 

Este design permite que pessoas com mobilidade reduzida “vivam o tipo de vida que 

escolherem viver, oferecendo-lhes ambientes edificados que sirvam um vasto leque de 

capacidades”.54  

53 PESSEGUEIRO, Mário, Projetar 

para todos, Vida Económica – 

Editorial, AS, 2014, pág. 21

54 TAUKE, Beth, Universal design: 

a declaration of independence. In 

Feddersen, E & Lüdtke, I.. Living for 

the elderly (design manuals), 2011, pág. 

9 a 11
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2.4.1 Normativas respeitantes à mobilidade reduzida

 Sabendo que a construção de habitação inclusiva é uma boa norma, devemos 

também referir que é considerada uma exigência legal. No nosso país, a acessibilidade consta 

no Decreto-Lei nº 163/2006, de 8 de Agosto, entrando em vigor em fevereiro de 2007.

 “Se é certo que a construção de edifícios acessíveis é uma boa prática, é também 

de referir que além disso é uma exigência a promoção da acessibilidade constitui um 

elemento fundamental na qualidade de vida das pessoas, sendo um meio imprescindível 

para o exercício dos direitos que são conferidos a qualquer membro de uma sociedade 

democrática, contribuindo decisivamente para um maior reforço dos laços sociais, para 

uma maior participação cívica de todos aqueles que a integram e, consequentemente, 

para um crescente aprofundamento da solidariedade no Estado social de direito”55

 Numa análise mais aprofundada deste documento, reparamos que nem 

todas as normas técnicas definidas neste documento se aplicam da mesma forma a 

todos os tipos de habitação, diferenciando os edifícios novos daqueles que já possuem 

alguns anos, e as áreas comuns das áreas privadas. Posto isto, as normas que fazem 

parte do anexo do Decreto-Lei tiveram, obviamente, influência no projeto, e foram 

aplicadas sempre que possível e consequentemente, exequível. Podemos consultar estas 

normativas legais em anexo. (Anexo 1)

 Depois desta análise ao design universal e às normas legais para a projeção 

de espaços domésticos destinados a pessoas com mobilidade reduzida, existem 

outras recomendações e indicações sugeridas por vários autores como Mário 

Pessegueiro no seu livro “Projetar para todos”, Francisco Rebelo com “Ergonomia no 

dia a dia”, Ana Cristina Daré com o seu texto no 7º Congresso Brasileiro de Pesquisa e 

Desenvolvimento em Design “A percepção do idoso do meio ambiente doméstico: 

um processo inclusivo”, e ainda o Guia global das cidades amigas das pessoas idosas. 

Genebra: Organização Mundial de Saúde feito pela Organização Mundial de Saúde 

em conjunto com a Fundação Calouste Gulbenkian. Apresenta-se assim uma síntese 

de diretrizes que ajudam a clarificar e sumariar informação importante, representando 

um conjunto de boas práticas no que concerne à habitação inclusiva. Dividimos estes 

elementos em cinco partes, começando pelas Globalidades, seguindo-se a Mobilidade, 

passando pela Cozinha e pelas Instalações Sanitárias, acabando no Espaço Exterior 

(jardim e zonas circundantes ao edifício).55 Decreto-Lei nº163/2006
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40. Espaço utilizado por cadeira de rodas, 

Exemplo esquemático e ilustrativo

41. Manobras realizadas por uma 

cadeira de rodas, Exemplo esquemático 

e ilustrativo

42. Circulação interior de cadeira de 

rodas, Exemplo esquemático e ilustrativo 

de corredores passíveis de execução

43. Zonas de viragem de cadeira de 

rodas para portas, Exemplo esquemático 

e ilustrativo consoante o espaço do 

corredor e largura da porta
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Mobilidade

O espaço necessário para uma cadeira de rodas responde às necessidades de qualquer 

outra pessoa com um problema mais comum de mobilidade (com auxílio de bengala, 

canadiana ou andarilho, por exemplo) sem que haja prejuízo para as pessoas com 

mobilidade total. Ou seja, um espaço que seja adequado à circulação de uma cadeira de 

rodas é adequado a todas as pessoas.56 Sendo assim torna-se importante:

-Assegurar a acessibilidade, permitindo a circulação de uma cadeira de rodas. 

-Se necessário, incluir a possibilidade de meios mecânicos de elevação

-Evitar desníveis ou rampas desconfortáveis no pavimento 

Dividimos assim a mobilidade em três partes, sendo elas cadeira de rodas. circulação e 

meios mecânicos de elevação, para uma melhor compreensão deste tema.

56 PESSEGUEIRO, Mário, Projetar 

para todos, Vida Económica – 

Editorial, AS, 2014, pág. 82 a 107
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44. Plataforma elevatória vertical, 

Exemplo esquemático de um meio 

mecânico de elevação

45. Cadeira-elevador auxiliadora da 

cadeira de rodas, Exemplo esquemático 

de um meio mecânico de elevação



46. Habitação unifamiliar, Exemplo 

esquemático da organização espacial 

para o melhor usufruo da habitação



47. Cozinha com balcões paralelos, 

Exemplo esquemático ilustrativo de 

uma distribuição espacial

48. Cozinha com balcões paralelos, 

Exemplo esquemático e ilustrativo de 

uma distribução e organização espacial

49. Cozinha com balcões paralelos, 

Exemplo esquemático e ilustrativo dos 

três pontos primordiais de trabalho
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Cozinha 

A cozinha é um compartimento indispensável na utilização de uma casa. O acesso aos 

vários elementos deste espaço pode ser feito ou de modo paralelo aos balcões que aí se 

encontram, ou de modo frontal, onde obriga a que os locais de acesso sejam vazados sob 

o balcão. Compreende-se que para uma cozinha ser eficiente na circulação e economia 

de movimentos, esta deve conter uma triangulação de três pontos de trabalho 

primordiais, sendo eles o frigorífico onde se guardam os alimentos, a pia da louça onde 

se lavam e preparam os alimentos e a zona de fogão onde se cozinham os alimentos.57 

Neste sentido apresentam-se as seguintes características que este espaço deve conter:

-Pensar a cozinha como um espaço de trabalho agradável, seguro, organizado e fácil de 

limpar, que permita a ocupação por uma ou mais pessoas em simultâneo

-Situar as gavetas entre os 30cm e os 80cm para minimizar esforços 

-Utilizar prateleiras dentro de armários com uma profundidade máxima de 40cm de 

forma a facilitar o alcance e a visualização

-Escolher fogões elétricos, uma vez que as pessoas idosas têm dificuldade em detetar o 

cheiro de gás 

-Orientar iluminação sobre as bancadas de trabalho 

-Recorrer à utilização de torneiras em monocomando com manípulo de alavanca 

-Elevar o forno e a máquina de lavar loiça de forma a facilitar a utilização 

-Situar as tomadas elétricas em locais de fácil acesso, longe de pontos de água 

57 PESSEGUEIRO, Mário, Projetar 

para todos, Vida Económica – 

Editorial, AS, 2014, pág. 130 a 136
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50. Instalações Sanitárias com chuveiro, 

Exemplo esquemático e ilustrativo de 

uma organização espacial

51. Lavatório das Instalações Sanitárias, 

Exemplo esquemático e ilustrativo de 

uma situação ideal

52. Lavatório e espelho das Instalações 

Sanitárias, Dois exemplos esquemáti-

cos e ilustrativos de lavatórios passíveis 

de construção

53. Chuveiro c/ entrada para o interior 

em cadeira de rodas, Exemplo esque-

mático e ilustrativo da sua organização  

e instalação de barras de apoio
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Instalações Sanitárias

 Uma casa de banho com chuveiro é mais flexível que as demais opções. 

Com a existência de uma base de chuveiro, existe a possibilidade de uma cadeira de 

rodas chegar ao seu interior.58  Considera-se assim esta alternativa com as seguintes 

recomendações:

-Assegurar as dimensões apropriadas 

-Utilizar loiças sanitárias suspensas pois permite libertar o espaço junto ao chão o que 

melhora a circulação em cadeiras de rodas

-Instalar os toalheiros a uma altura não superior a 1,4m garantindo a acesso a pessoas em 

cadeiras de rodas 

-Preferir a instalação de bases de duche a banheiras, uma vez que estas aumentam o risco 

de quedas e impedem o acesso a cadeiras de roda

-Assegurar uma altura livre de 70cm, no caso de se optar por lavatórios encastrados, 

medida entre o limite inferior do lavatório e o pavimento.

-Considerar a utilização de proteções de banheira ou duche e, caso se efetive a sua 

instalação, deve garantir-se que estas não obstruam o acesso às torneiras ou zonas de 

transferência

58 PESSEGUEIRO, Mário, Projetar 

para todos, Vida Económica – 

Editorial, AS, 2014, pág. 119 a 129
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54. Sanitas e Bidés nas Instalações San-

itárias, Exemplo esquemático e ilustrati-

vo da instalação de barras de apoio
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-Instalar as sanitas com o bordo superior do assento a 45cm do piso – a altura padrão é 

de 38,5cm. Esta ligeira alteração, apesar de não ser significativa, cria um conforto extra na 

utilização do equipamento 

-Montar o suporte de papel higiénico na parede lateral da sanita, facilitando o acesso, 

preferencialmente alinhando-o com o bordo frontal da sanita e situando-o a uma altura 

superior a 30cm do chão

-Preferir autoclismos com manípulo acessível e de fácil utilização, nomeadamente ao ser 

acionado por pressão com toda a mão

-Recorrer à utilização de torneiras em monocomando com manípulo de alavanca e de 

chuveiros montados em coluna, permitindo a regulação de altura 

-Permitir que as pessoas sentadas se consigam ver ao espelho, optando por colocar um 

espelho fixo com a base a uma altura não superior a 90cm ou por instalar um espelho 

regulável 

-Instalar barras de apoio e bancos proporcionando conforto e segurança ao utilizador 

-Instalar barras de apoio - ou prever a instalação - junto à sanita para apoio ao ato de 

erguer-se ou para auxílio no caso de transferência a partir de uma cadeira de rodas. As 

barras devem ser colocadas entre 70 a 75 cm de altura 
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55. Portas gerais, Exemplo esquemáti-

co e ilustrativo da sua largura e altura do 

respetivo puxador

56. Espaço livre de pavimento, Exem-

plo esquemático e ilustrativo da inter-

ação de um cadeirante com uma porta

57. Espaço de manobra nas portas de 

abrir, Exemplo esquemático e ilustrativo 

de um acesso lateral por um cadeirante

58. Espaço de manobra nas portas de 

abrir, Exemplo esquemático e ilustrati-

vo de um acesso frontal por um cadei-

rante a uma porta de correr 
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Globalidades

Existem outras características que não se enquadram em nenhum dos subtemas 

que designamos anteriormente, enquadrando-as assim neste tema generalizado, não 

deixando estas de ser bastante importantes, e criadoras de equilíbrio e proporção 

entre espaços, divisão entre espaços diurnos e noturnos, ou até mesmo elementos mais 

detalhados.59 Nesta sequência é relevante:

-Criar espaços que possam ser apropriados e personalizados

-Garantir a segurança e o conforto e permitir a identificação com o espaço

-Pensar espaços onde a pessoa idosa possa ser ativa, criativa e interagir com outras 

pessoas 

-Assegurar privacidade 

-Assegurar a dimensão das portas, preferir a utilização de portas de correr e reduzir ao 

máximo o número de portas 

- Iluminar convenientemente todo o espaço doméstico

-Garantir espaço suficiente para arrumação

-Recorrer a pavimentos antiderrapantes, principalmente em casas de banho, cozinhas e 

espaços exteriores

59 PESSEGUEIRO, Mário, Projetar 

para todos, Vida Económica – 

Editorial, AS, 2014, pág. 108 a 112
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Espaço exterior 

 Também o espaço exterior tem importância nas vivências do ser humano, de 

maneira a poder disfrutar o ar natural e a natureza associada, sendo importante que os 

espaços existentes possuam características que tornem esta prática cómoda e proveitosa 

a todos, podendo ainda ser associada a fins sociais de convivência. Estas necessidades 

traduzem-se em:

-Pensar o espaço de acordo com a escala humana 

-Reservar áreas para sentar que tenham visibilidade para o restante espaço 

-Explorar a relação interior/exterior incentivando o indivíduo a deslocar-se à área 

exterior e a usufruir do jardim 

-Evitar degraus ou desníveis que inibam ou impeçam as pessoas idosas de acederem ao 

jardim

-Garantir a proximidade a uma casa de banho

-Estimular sentidos: a escolha pensada de plantas, o recurso a elementos de madeira, 

pedra e água podem contribuir para a diversidade sensorial dos espaços verdes exteriores 

-Permitir o contacto direto com as plantas, nomeadamente a partir de áreas de plantação 

elevadas (canteiros elevados – com o plano de terra a cerca de 1m de altura, abertos em 

baixo para permitir a aproximação de uma cadeira de rodas -, vasos suspensos e jardins 

verticais), dando ao jardim uma qualidade terapêutica adicional acessível a quem só 

consegue jardinar sentado ou de pé 

-Considerar a existência de uma horta que sirva de incentivo e apoio ao envelhecimento 

ativo. A horta deve ter elementos de apoio como pontos de água e espaço para 

armazenamento de ferramentas
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2.4.2 Normativas respeitantes à reabilitação

 Conhecendo o nosso objeto de estudo, e sabendo que se trata de uma 

reabilitação, pretendemos seguir a legislação pertencente ao RERU (Regime 

Excecional de Reabilitação Urbana), diploma que pretende dar um impulso à 

reabilitação urbana, simplificando as atuais exigências técnicas (RGEU), em matéria 

construtiva, mais adaptadas para a "construção nova" do que para a reabilitação de 

edifícios antigos.

 Este diploma traduziu-se no Decreto-Lei nº 53/2014, de 8 de abril, que 

estabeleceu um regime excecional e transitório a aplicar à reabilitação de edifícios ou 

de frações, concluídos há pelo menos 30 anos ou localizados em Áreas de Reabilitação 

Urbana, sempre que estejam afetos ou se destinem a afetar total ou predominantemente 

ao uso habitacional, isto é, quando pelo menos 50% da sua área se destine a habitação 

e a usos complementares, como estacionamento, arrecadação ou usos sociais, 

enquadrando-se assim no projeto que se pretende realizar.

 Desta forma, contrariamente a uma aposta em novas construções, a política 

do ordenamento do território criada pelo Governo favorece e protege a reabilitação 

através de operações urbanísticas de conservação, alteração, reconstrução e ampliação, 

enquanto soluções mais pertinentes à realidade do nosso país. Promove-se, portanto, o 

regresso das pessoas aos centros históricos urbanos, ou zonas rurais envelhecidas, que se 

encontram hoje despovoadas, algumas até desertas.

 Neste enquadramento, o RERU assegura a isenção do cumprimento de 

algumas normas mencionadas em regimes especiais relativos à construção, desde 

que, em qualquer situação, as operações urbanísticas não originem desproporções 

e/ou desequilíbrios, nem piorem as existentes, ou contribuam para a melhoria das 

condições de segurança e salubridade do edifício ou fração.60 Como este diploma é 

um pouco extenso, aproveitamos para fazer uma sua apresentação menos detalhada 

em anexo (Anexo 2). 

60 https://www.portaldahabitacao.pt/

pt/portal/reabilitacao/RERU/index.

html
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A casa de Vale de Couço:
Projeto de reabilitação para uma idosaIII





99

Após generalizarmos a temática proposta avançamos para o caso de estudo 
proposto. Para este processo obter a melhor resposta possível é necessário, depois 
de um pensamento e observação do projeto, um conhecimento da cliente, 
futura usufruidora do espaço, um conhecimento da habitação, local de projeto, 
e uma análise de outras obras já construidas sobre a mobilidade reduzida, a 
terceira idade e a reabilitação. Para finalizar prpomos um pensamento de projeto 
programático que melhor define a cliente e o lugar, contribuindo para a sua harmonia
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3.1 Pensamento e Observação do projeto

Antes de particularizar o tema que é colocado faz-se uma reflexão sobre o método 
que o projeto deve seguir, no sentido de melhor perceber os seus motivos e as suas 
intenções. Para isso começamos por definir programa, seguido do lugar, finalizando 
na construção, não esquecendo o desenho que acompanhará todo o processo
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 Com a certeza inicial sobre a incerteza do rumo do desenvolvimento do 

projeto de arquitectura, formam-se imagens  e consequentes dúvidas numa tentativa 

de criar pontos de partida. Como sabemos, o ato de projectar tem as suas permissas, 

tais como o programa a ser abraçado, o local onde se encontra ou será instalado e até a 

determinação de um modo de construção. Tenta-se assim, nesta primeira fase, recorrer 

a arquitetos (re)conhecidos com o intuito de procurar o ponto de partida sobre o 

pensamento na arquitetura, nas várias opções metodológicas e na maneira como 

respondem aos problemas que lhes são propostos.

Para Peter Zumthor “Projectar significa, em grande parte, compreender e ordenar. Mas a 

verdadeira substância essencial da arquitetura é originada, no meu entender, pela emoção 

e inspiração. Os momentos valiosos da inspiração aparecem com o trabalho paciente. 

Através de uma imagem interior que surge, de um novo traço num desenho, toda a 

construção do projeto parece alterar-se e reconstituir-se numa fracção de segundo.”62

 Propõe-se assim pensar no conceito arquitetónico como um estímulo do próprio 

arquiteto em analisar, interpretar, compreender e transformar os elementos pré-existentes 

de um enigma arquitetónico que é exteriormente proposto. Com isto apresenta-se uma 

abordagem que parte primeiro do programa, seguidamente do lugar e finalmente da 

construção, não assegurando que este seja um procedimento lógico e racional para qualquer 

situação apresentada. Esta consciência do processo de projeto, e consequentemente do 

conceito, parte do princípio de que não existirá subjectividade por parte do arquiteto, no 

entanto, neste processo, a análise, interpretação e compreensão dos elementos colocados 

como premissas obriga o arquiteto a uma constante tomada de decisões. 

61 SIZA VIEIRA, Álvaro - Imaginar a 

evidência, (tradução Soares da Costa); 

Edições 70, Lda., Reimp., Lisboa, 2009, 

pág. 135

62 ZUMTHOR, Peter – Pensar a 

arquitetura, Editorial Gustavo Gili SL, 

Barcelona, 2009, pág. 21

 “O exercício da observação é prioritário para um arquitecto. 

Quanto mais observamos, tanto mais clara surgirá a essência do objecto. 

E esta consolidar-se-á como conhecimento vago, instintivo.”63
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 Estas decisões respondem a uma atitude racional, manifestada pelo sucessivo 

conhecimento dos casos encontrados, condicionados não só pelas vivências de 

quem projeta, como pelo(s) momento(s) em que é realizado o projeto, admitindo a 

possibilidade de haver vários momentos. 

 Neste sentido surge-nos novamente o pensamento de Peter Zumthor, 

afirmando que “Quando penso na arquitectura, ocorrem-me imagens. Muitas destas 

imagens estão relacionadas com a minha formação e com o meu trabalho como 

arquiteto. Contém o conhecimento profissional da arquitectura que pude ganhar com o 

decorrer do tempo. Outras imagens têm a ver com a minha infância.”63

 Desta forma, a demarcação do campo de ação em que o arquiteto exerce a 

sua função no decorrer do processo de projeto não consiste na subtração daquilo a que 

chamamos de subjetividade, mas sim o oposto, tentando direcionar essa subjetividade 

de maneira a operar nos problemas que são propostos pelo exterior ao arquiteto.

Ao mesmo tempo que o usuário/ cliente tenta encontrar um conceito pela 

interpretação do objecto de estudo, este último procura realizar-se no ato de projetar. 

Por isso mesmo incentiva-se a que o arquiteto seja conhecedor desta interpretação 

concetual por parte do futuro usuário para que se extraiam, se compreendam, se 

estabeleçam conceitos na procura de um melhor resultado final. 

 Diz-nos Eduardo Souto Moura que “O problema de desenhar uma casa, é 

percebermos a identidade, quer do cliente, quer do sítio, para podermos inventar um 

“heterónimo”. (...) A nossa capacidade de nos repetir depende da nossa disposição da 

altura e da personalidade do “lugar”.”64

 É, portanto, necessário procurar algo concreto anteriormente à execução do 

projeto que permita a análise e interpretação através do conhecimento do objeto de 

estudo. Neste caso aquilo que se propõe como concreto à compreensão do arquiteto 

são as questões e determinações relativas ao programa, ao lugar, e à construção.

63 ZUMTHOR, Peter – Pensar a ar-

quitetura, Editorial Gustavo Gili SL, 

Barcelona, 2009, pág. 7

64 SOUTO de MOURA, Eduardo 

- “TC Cuadernos: Eduardo Souto de 

Moura, Obra reciente”, Valencia: Edi-

ciones Generales de la Construcción, 

2012, pág. 10



104

Programa

 

 

 Estabelecendo-se um programa, manifesta-se uma necessidade de 

compreensão espacial, de um lugar ou de uma pré-existência, para que sejam 

determinadas as dimensões de cada espaço e a sua hierarquização, de maneira a 

adaptar todas as atividades propostas para o edifício. Este dimensionamento e esta 

hierarquização constituem-se pela fundamental interpretação do programa pedido a 

priori por um cliente.

 Conhecendo as atividades presentes no programa proposto procura-se não 

só uma resposta imediata às questões utilitárias e funcionais, mas também exercer essa 

resposta em função da investigação dos diversos quotidianos dos usuários, para que 

seja projetado o espaço mais apropriado e mais adequado a fim de os hábitos pessoais 

preencherem o lugar.

 Nesta análise sobre as pessoas que habitam o lugar, o arquiteto Álvaro Siza 

Vieira sugere que “devem ser analisados em profundidade os hábitos, as necessidades 

e as aspirações da família que ali irá habitar. É necessária uma análise particularmente 

cuidada para que a resposta projectual seja muito detalhada, no respeito do programa, 

das funções e do aspecto estético.”66

 Seguindo esta lógica concluímos que a arquitetura pode manifestar-se no 

conhecimento e na interpretação das condicionantes colocadas pela vida quotidiana, 

resultando assim numa resposta mais circunstancial e menos ideal. Podemos então 

constatar que cada projeto é um momento único, devendo congregar as contradições 

que surgiram do confronto entre as suas condicionantes.

65 TÁVORA, Fernando, Da Organ-

ização do Espaço (9ª edição), Porto, 

2015, pág. 27

66 SIZA VIEIRA, Álvaro - Imaginar a 

evidência, (tradução Soares da Costa); 

Edições 70, Lda., Reimp., Lisboa, 2009, 

pág. 39

 “O espaço é um dos maiores dons com que a natureza dotou os 

homens e que, por isso, eles têm o dever, na ordem moral, de organizar 

com harmonia, não esquecendo que, mesmo na ordem prática, ele não 

pode ser delapidado, até porque o espaço que ao homem é dado organizar 

temos seus limites físicos, (...)”65
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Lugar

 

 Existem elementos preexistentes que devem ser retirados após uma análise 

cuidada do lugar. Podemos dividir esses elementos em três grupos: o clima, associado 

ao sol, aos ventos e às chuvas; o relevo, relativo à geografia, topografia, geometria do 

terreno; e por último o território, relacionado com a estrutura urbana, a legislação 

de uso e a ocupação territorial. Estes aspetos são do conhecimento do arquiteto, 

previamente disponibilizados, esperando-se apenas uma atenta e pragmática 

observação. A compreensão das implicações de cada um dos aspetos mencionados 

anteriormente é imprescindível não só tecnica como concetualmente

 Ainda concetualmente, a interpretação e a consequente compreensão do 

lugar a projetar podem e devem contribuir para criar os espaços arquitetónicos, tendo 

capacidade para formular diferentes práticas construtivas e também diferentes formas 

de utilização que poderão acontecer naquele sítio.

 A perceção dos três grupos de elementos preexistentes proporcionam um 

reconhecimento de indicações semiocultas que assistem na organização e distribuição 

destes espaços, e na própria definição da sua forma. Estas indicações podem refletir-se 

na composição final do objeto, podendo reiterar os elementos espaciais preexistentes 

no lugar, ou então negá-los, havendo ainda a possibilidade de os inclui funcionando 

como referência à transformação projecional. Podemos assim concluir, pelas palavras 

de Peter Zumthor, que “A linguagem da arquitectura não é (...) nenhuma questão de 

estilo arquitetónica. Cada edifício é construído com um determinado objectivo, num 

determinado lugar (...).”68

67 ZUMTHOR, Peter – Pensar a ar-

quitetura, Editorial Gustavo Gili SL, 

Barcelona, 2009, pág. 23 

68 Idem, pág. 27

 “No seu momento de criação, a arquitetura está ligada de uma 

maneira especial ao presente. Reflecte o espírito dos seus inventores 

e dá as suas próprias respostas às perguntas actuais, isto é, através da sua 

utilidade e aparência, da sua relação com outros arquitetos e da relação 

com o lugar.”67
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Construção
 

 

 Para se obter uma forma arquitetónica são necessárias escolhas por parte do 

arquiteto que proporcionam a produção do espaço previamente imaginado. Essas 

escolhas passam muitas vezes pela definição da estrutura, dos processos construtivos, 

dos detalhes, das escolhas dos materiais, entre outras. Tal como nos elementos 

inerentes ao programa e ao lugar, também estão presentes as indicações semiocultas 

da organização e distribuição de espaços relacionados com a construção. Refletir 

sobre cada um destes elementos excluindo momentaneamente as imposições técnico-

funcionais, provoca um pensamento construtivo como gerador de espaço e não 

o inverso. Percebemos assim que as funções do arquiteto passam por preservar as 

especificidades de cada possibilidade técnica, percebendo as reações dos elementos 

existentes com o ambiente em que se insere, para que se experimente conceitualmente 

o maior número de possibilidades construtivas, sabendo que este conhecimento 

construtivo é talvez a única maneira de assegurar a ideia concreta do objeto projetado.

 Conclui-se assim que desconhecendo este processo de construção do objeto 

é apenas projetar a sua imagem e o seu espaço interior, podendo mesmo ser a simulação 

da decoração e do ornamento superficial e até prescindível. Capta-se assim a ideia de 

Peter Zumthor quando nos relata que “Os pormenores, quando são bem resolvidos, não 

são decoração. Não desviam a atenção, não entretêm, mas sim levam-nos à compreensão 

do todo cuja natureza fazem essencialmente parte.”70 A arquitetura prende-se então 

com a concretização pelo manuseamento da sua lógica construtiva partindo dos 

seus fundamentos para alcançar uma solução sólida que espelhe no objeto a análise, a 

interpretação, a compreensão e a transformação das limitações de um programa, de 

um lugar e das, anteriormente mencionadas, possibilidades de construção entendendo 

que “Para cada lugar do objecto, os pormenores devem refletir a ideia base do esboço: 

homogeneidade ou separação, tensão ou leveza, fricção, solidez, fragilidade...”71

69 SIZA VIEIRA, Álvaro - Álvaro 

Siza: Uma questão de medida, Casal 

de Cambra: Caleidoscópio, 2009, pág. 

204.

70 ZUMTHOR, Peter – Pensar a ar-

quitetura, Editorial Gustavo Gili SL, 

Barcelona, 2009, pág. 15

71 Ibidem

 “Uma arquitectura provém de uma sucessão de investigações, 

de hipóteses e de respostas cuja validade necessita de ser testada e que, 

pouco a pouco, se aglomeram para se encaminhar para uma forma.”69
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Desenho
 

 

 Pretende-se também mostrar a importância da representação gráfica que serve 

como mediador entre o pensamento e a realização dos conceitos, estando presente nos 

três momentos de projeto que precedentemente definimos. Consideramos assim o 

desenho como um ponto crítico no processo, não servindo apenas para a representação 

da ideia final, mas representando a construção da ideia. 

 O desenho servirá muitas vezes, não só para testar as possibilidades nas 

respostas encontradas para lidar com as adversidades impostas pelos momentos, mas 

também para perceber a realidade com que lidamos. Neste sentido, e partindo da ideia 

que vem sendo abordada, determinamos que o ato de projetar se concebe como um 

acto reflexivo, um pensamento que combina o conhecimento do habitar, da habitação 

e da construção.

72 ZUMTHOR, Peter – Pensar a ar-

quitetura, Editorial Gustavo Gili SL, 

Barcelona, 2009, pág. 12

 “Apresentações arquitetónicas, que tem como conteúdo o 

ainda não construído, são marcadas pelo esforço de transmitir algo que 

ainda não encontrou o seu lugar no mundo concreto, mas que para ele foi 

pensado. O desenho arquitetónico procura expor, com a maior precisão 

possível, a irradiação do objecto no seu lugar.”72
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3.2 Condicionantes e  intenções dos processos de 
habitar a casa

Para seguirmos o plano traçado no primeiro subcapítulo é crucial partir do 
conhecimento da cliente, numa tentativa de perceber os seus elementos 
sociológicos, o desenvolvimento da vida comunitária que presenciou e a 
adaptação à nova realidade da terceira idade. Com isto podemos perceber quais 
os melhores objetivos programáticos em concordância com a própria cliente.
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62. A Cliente, Dona Hermínia Augusta
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3.2.1 A Cliente

    “Antes de receitar / Diagnosticar a doença / E entender o que o provoca”73

 Numa simples conversa um pouco informal deu-se início ao conhecimento 

da cliente bem como dos seus principais objetivos na reabilitação da casa, revelando a 

importância que teria para si a conservação do património da sua família.

 Neste momento a Dona Hermínia não se encontra a habitar a casa, dado os 

seus problemas de mobilidade reduzida originados pelos seus noventa anos, residindo 

num lar de terceira idade74, a cem metros de sua casa. A sua principal intenção seria 

mudar-se para a habitação desde que a sua reabilitação seja economicamente possível 

e ocorra num curto prazo de tempo. Neste sentido, surge a Cliente com a iniciativa de 

um projeto que traduza as suas expetativas projetuais e as características que necessitam 

estar presentes para que se faça jus às suas vontades.

 A cliente conheceu pela primeira vez a casa no dia subsequente ao seu 

casamento em 1955, época de muita pobreza na região, cujo principal meio de 

subsistência eram as atividades agrícolas que enchiam os campos. Faltavam muitos 

recursos básicos como a eletricidade ou até uma rede de água canalizada, contrastando 

com o grande número de habitantes. Neste momento, esta aldeia tem poucos 

habitantes, tendo grande parte partido, trocando o campo pela cidade, na procura de 

melhores condições de vida.

 No entanto a área rural, nestes últimos anos, tem ganho cada vez mais 

interessados com a pretensão de reabilitar as habitações existentes, podendo ser 

distinguidos três grupos: conterrâneos que pretendem regressar das suas aventuras 

em meios com mais ofertas a nível social, cultural e económico; as várias famílias 

que procuram um novo modo de vida mais calmo e de lazer; ou aqueles que sempre 

viveram no meio rural acreditando na sua subsistência e que procuram melhorar as suas 

condições de vida. 

73 PORTAS, Nuno, Os tempos das 

formas, Volume 1 A cidade feita e 

refeita, Guimarães: DAAUM, 2012, 

pág. 158

74 Lar Betânia de Jerusalém, pertencente 

ao Centro Social e Paroquial do 

Romeu
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 O nosso caso de estudo insere-se na terceira opção, sabendo, através desta 

segunda conversa, que a cliente pretende que seja desenvolvido um projeto que 

atenda aos seus elementos sociológicos, económicos e culturais rurais, desde a sua 

chegada à aldeia, até à sua situação atual. 

Elementos Sociológicos

 Estando o país perante a governação do Estado Novo, desenvolveram-se 

várias características, tanto económicas como sociais e culturais das regiões rurais 

isoladas. Havendo poucas oportunidades de emprego estáveis nas cidades ou vilas 

mais próximas destas regiões interiores mais isoladas, a atividade de subsistência 

era predominantemente a agricultura fazendo com que a população dispusesse 

da autodependência e da autossuficiência necessária que consequentemente 

proporcionava uma autogestão de recursos. Nesta atividade havia dois tipos 

de trabalhadores: aqueles que possuíam terrenos para laborar, e aqueles que 

aproveitavam as oportunidades na prestação de serviços. De qualquer maneira eram 

raros os terrenos que não eram cultivados, havendo máximo aproveitamento.75

 Existia também a pecuária, não só como complemento da agricultura, 

ajudando na realização de vários trabalhos, mas também para fortalecer a 

economia doméstica com a criação de vários animais, contribuindo também para a 

subsistência da população. Havia ainda algumas atividades complementares como a 

caça, a pesca e o artesanato.76

 Como nos conta a Dona Hermínia, a sua família possuía bastantes 

terrenos, cultivando a maior parte, alugando os restantes a quem mais precisava. 

Praticavam também a pecuária, tanto para ajuda nos trabalhos de campo, como para 

venda, e para consumo da própria família.77

 Geralmente, as famílias possuíam um número elevado de elementos 

havendo sempre muitos filhos, que consequentemente ajudavam, ou nas tarefas 

domésticas que ficavam a cargo da mãe, ou nas tarefas agropecuárias que ficavam 

a cargo do pai, havendo pouco conflito de gerações tanto dentro da família como 

fora da mesma. Existia também uma forte e intrínseca atividade religiosa de todos 

os habitantes, fortalecendo o comunitarismo e a entreajuda destas zonas.78

75 VISEU, Albano A. V., Memórias 

Históricas de um Espaço Rural: três 

aldeias de Trás-os-Montes (Coleja, 

Cachão, Romeu), ao tempo do 

Estado Novo, Tese de Doutoramento, 

Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto, Porto, 2007, pág. 262

76 Idem, pág. 265

77 AUGUSTA, Hermínia, Entrevista 

concedida a Pedro Santos, Romeu, 2019

78 VISEU, Albano A. V., Memórias 

Históricas de um Espaço Rural: três 

aldeias de Trás-os-Montes (Coleja, 

Cachão, Romeu), ao tempo do 

Estado Novo, Tese de Doutoramento, 

Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto, Porto, 2007, pág. 157
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 Estavam associados a grande dependência do fornecimento de serviços e 

de decisões governamentais, o que fazia com que as condições de educação e cultura 

fossem muito fracas, o que tornava a população praticamente analfabeta.

 A Dona Hermínia revela-nos que ao contrário das restantes famílias, a sua 

apenas continha quatro elementos, que para além de si própria contava com o marido 

Marcolino Valério, e os dois filhos José Domingos e António Santos, sendo ela a 

única encarregue das tarefas domésticas. A cliente também seria a única que não teria 

frequentado a escola, sendo que o seu marido possuía o terceiro ano e os seus filhos 

frequentaram a escola até ao final do secundário, fazendo com que esta família fosse das 

mais cultas e alfabetizadas da região.79

Desenvolvimento da vida Comunitária

 Para que se entendam estes elementos sociológicos associados à cliente, torna-

se necessário analisar e compreender o desenvolvimento das vivências nesta região, que 

não pode ser dissociado do aparecimento da família Menéres e da consequentemente 

criação da Quinta do Romeu, que em muito favoreceu aquela zona.

 Numa tentativa de melhorar as condições destas zonas rurais interiores, o 

Estado Novo elabora uma intervenção que começa com o melhoramento de aldeias e a 

construção de várias Casas do Povo, permitindo que até mesmo as zonas mais longínquas 

e isoladas tenham acesso a atividades culturais, sociais e funcionalidades económicas. 

Romeu foi uma das aldeias que contou com esses melhoramentos, recebendo uma Casa 

do Povo, precisamente em 1937. Esta Casa do Povo, construída num terreno cedido pela 

família Menéres, era servida por um amplo espaço caracterizado por uma zona de palco 

que servia para eventos tais como palestras, teatros, jogos, bailes, projeções de filmes. 

Dispunha ainda de uma farmácia com visitas periódicas de um médico, na procura de 

melhor servir a população que se encontrava a dez quilómetros da cidade mais próxima 

(Mirandela) e privada de transportes que escasseavam naquela altura.

 Ainda antes do aparecimento da Casa do Povo, a aldeia contava já com uma 

escola primária, mandada construir pela mesma família, inaugurada em 1936 e cedida 

ao Estado na procura de começar a alfabetizar a população. A escola era constituída por 

três zonas: a escola no centro, num dos seus extremos uma habitação para a professora, e 

no outro extremo uma habitação para funcionários da Casa Menéres.80

79 AUGUSTA, Hermínia, Entrevista 

concedida a Pedro Santos, Romeu, 

2019

80 MENÉRES, João Pedro e PIN-

HEIRO, Paula Moura, Reportagem 

“Romeu, Trás-os-Montes”, por PIN-

HEIRO, Paula Moura, em Visita Gui-

ada Temporada 8 episódio 20, Rádio 

Televisão Portuguesa, 2018
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65. Escola Primária, 1936

64. Segunda Casa do Povo, 1958

63. Primeira Casa do povo, 1937
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 Nesta altura é criada uma Junta de Colonização interna, pertencente ao 

Ministério da Agricultura, para continuar o trabalho, entretanto começado pelo Estado, 

defendendo que “[u]ma política de alojamento integrada num programa com sentido 

económico e social deverá ter como principal objectivo assegurar ao homem rural 

um nível de vida satisfatório que o defenda da miragem sedutora dos grandes centros 

urbanos".81

 Foram criados por esta Junta de Colonização Interna vários Programas/

Planos para combater estes problemas. Neste contexto nasceu o “Programa de Bem-

Estar Rural, que incluía melhoramentos nas casas de habitação e/ou na povoação em 

que se inseriam”82, pois os melhoramentos das casas rurais não podem ser dissociados 

da questão do conjunto, e por vezes são precisos alguns elementos como alguns 

equipamentos públicos, saneamentos e alguma reorganização urbana. 

 Vale de Couço, pertencente ao conjunto de aldeias que temos vindo a referir, 

foi a primeira a ser intervencionada pelo Programa de Bem-Estar servindo de projeto-

piloto para o desenvolvimento deste Programa. Esta intervenção é iniciada em 1958, 

motivada por Manuel Menéres83 numa altura em que a rede elétrica teria chegado 

recentemente à aldeia (1957). A primeira obra realizada seria a segunda Casa do Povo, 

num terreno cedido também pela família Menéres, inaugurada dia 7 de Abril de 1958. 

A mesma estaria equipada com vários espaços indispensáveis à comunidade tais como 

um posto médico, uma biblioteca, um salão nobre, uma sala de jogos, uma sala de 

trabalho e uma secretaria.84 

 No ano seguinte foi criado, pela família Menéres, uma Cooperativa, de nome 

Por Bem, que servia para a população se abastecer de vários produtos alimentares, 

podendo ser pagos monetariamente ou através do trabalho realizado na Casa Menéres.85 

 Em 1960 foram inaugurados os trabalhos de melhoramentos das casas e da 

reorganização urbana de Vale de Couço, inaugurando-se também em 1961 a Creche e 

o Jardim de Infância em dois edifícios distintos, mas muito próximos, permitindo que os 

habitantes trabalhassem mais despreocupados sabendo que tinham quem lhes cuidasse 

dos filhos.86

 Em 1965 foi criado o Centro Social do Romeu, pela família Menéres, para 

tutelar a Creche e o Jardim de Infância, obtendo os seus recursos monetários através dos 

ganhos obtidos pelo Museu das Curiosidades87 e do Restaurante Maria Rita88, sendo 

apoiado ainda pela Segurança Social.

81 Junta de Colonização Interna, (ed.), 
Vila Verdinho: Uma aldeia melhorada, 
Junta de Colonização Interna, Lisboa, 
1963 em FREIRE, Dulce e BORGES, 
Pedro Namora, O problema da hab-
itação rural: Debates e políticas públi-
cas em Portugal 1918-2018, Instituto 
da Habitação e da Reabilitação Urba-
na, Lisboa, 2018, pág. 125

82 FREIRE, Dulce e BORGES, Pedro 
Namora, O problema da habitação 
rural: Debates e políticas públicas em 
Portugal 1918-2018, Instituto da Hab-
itação e da Reabilitação Urbana, Lis-
boa, 2018, pág. 130

83 Manuel Menéres era o representante, 
naquela altura, da família Menéres e do 
seu negócio, Casa Menéres/ Sociedade 
Clemente Menéres, Lda, sendo um dos 
filhos de Clemente Menéres

84 VISEU, Albano A. V. (2007) 
Memórias Históricas de um Espaço 
Rural: três aldeias de Trás-os-Montes 
(Coleja, Cachão, Romeu), ao tempo do 
Estado Novo, Tese de Doutoramento, 
Faculdade de Letras da Universidade 
do Porto, Porto, pág. 164 e 165

85 Idem, pág. 283

86 Idem, pág. 170

87 Museu das Curiosidades é um espaço 
museológico criado numa habitação na 
aldeia do Romeu em 1964 pela família 
Menéres, com a intenção de mostrar a 
história e os feitos da mesma família na 
melhoria das condições de vida da pop-
ulação desta região, e ainda a influência 
que tivera na política nacional e os seus 
interesses lúdicos.

88 Restaurante Maria Rita era uma velha 
estalagem que foi adquirida pela família 
Menéres numa tentativa de recriação 
da mesma estalagem trazendo a cozin-
heira de sua casa e as receitas de família 
para assim criar um restaurante com 
profundas raízes culturais desta terra.
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Adaptação a uma nova Realidade

 Com o passar dos anos, e sentindo o positivo desenvolvimento da população 

e dos seus meios, estabelecem-se novas maneiras de viver, e assiste-se a uma promoção 

de novos problemas. Um dos maiores problemas da atualidade é o envelhecimento da 

população e a consequente mobilidade reduzida.

 Enquanto este problema era invisível em termos públicos e sociais por volta 

dos meados do século XX, os idosos estariam apenas ao encargo das famílias, hoje em 

dia, fruto do desenvolvimento populacional, o idoso deixou de estar apenas ao encargo 

da família, sendo paulatinamente considerado um problema social. Não se considera 

que este grupo populacional possua necessariamente alguma doença, tentando-se que 

o mesmo tenha a oportunidade de desfrutar de uma nova fase da sua vida, usufruindo de 

melhores condições de saúde e habitacionais, promovendo-se o seu bem-estar.89

 Nesta região, o Centro de Assistência Social do Romeu, por força destas 

circunstâncias, nos anos 90, deu lugar ao Centro Paroquial do Romeu, ficando ao 

encargo da paróquia. Pela diminuição demográfica, com o aumento da população 

sénior e a diminuição da população infantil, colocava-se em causa a viabilidade 

do Jardim de Infância. Fruto de uma visão futurista, os responsáveis deste Centro 

aproveitaram os recursos existentes, quer ao nível de instalações quer ao nível de 

funcionários, e adaptaram-nos a uma nova realidade, que viria a tornar-se um sucesso 

em termos futuros. Foram adaptadas as instalações do Jardim de Infância com 

o melhoramento da cozinha e passou-se então a dar assistência a pessoas idosas, 

fornecendo alimentação ao domicílio e apoio nas tarefas mais básicas.

 Com o envelhecimento da população, foi crescendo a necessidade de 

prestação de serviços cada vez mais exigentes. Para uma melhor resposta a estas 

necessidades e com a colaboração de diversas entidades, deu-se início à construção de 

um Lar que viria a ser inaugurado em 2003.  Apesar do sucesso desta iniciativa, cedo 

se viria a revelar pequeno demais para a sua crescente procura e foi então que, dando 

continuidade a esta obra, se procedeu à ampliação deste Lar, dando assim resposta às 

necessidades da população mais envelhecida, sendo hoje uma referência na região, quer 

pela imponência das suas instalações quer pela qualidade da prestação de serviços.90 

 É neste lar que se encontra a viver a nossa cliente, sendo que quando ainda 

vivia na sua casa, inicialmente usufruía do fornecimento de alimentação domiciliar 

inicialmente, passando mais tarde, e antes de se mudar para o Lar, a usufruir de alguns 

serviços básicos que a ajudavam no seu dia a dia.

89 FERNANDES, Ana Alexandra, 

Velhices e sociedade: demografia, 

famílias e políticas sociais em Portugal, 

Celta Editora, Oeiras, 2007, pág. 1 a 4

90 SANTOS, António dos, Entrevista 

concedida a Pedro Santos, Romeu, 

2019
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3.2.2 Objetivos programáticos

 Como concluído na primeira conversa com a cliente, será necessário 

intervir no objeto de estudo de maneira a garantir a adequação às necessidades 

contemporâneas da habitabilidade. Pretende-se assim projetar uma reabilitação 

de uma casa unifamiliar rural que se irá organizar em dois pisos. Este projeto terá, 

portanto, como principais objetivos a reformulação espacial, e ainda a criação de 

alguns novos espaços com a comodidade exigida atualmente, devendo por isso ser 

uma habitação completa e conter todos os espaços essenciais para uma pessoa de 

idade avançada viver.

 Clarifica-se assim descritivamente o programa pretendido para a casa, em 

conformidade com a cliente e as suas necessidades, de forma detalhada. Relativamente 

ao rés-do-chão, pretende-se que seja a zona diurna da casa onde a moradora e eventuais 

visitantes passem a maioria do tempo. Posto isto:

 

- Como em todas as casas rurais trasmontanas, a entrada é uma característica 

relevante, localizada no primeiro piso. Foi pedido então que se mudasse a 

entrada principal, que se encontra a Nordeste e associada a um pátio levando-

nos diretamente ao primeiro piso, de maneira que passe a servir o rés-do-chão, não 

tendo que ser aproveitada uma das entradas secundárias já existentes, mas podendo 

apropriar-se de outra zona/fachada.

-O piso térreo deve ser constituído pela sala de estar, sala de jantar, cozinha, acessos 

verticais, forno e lavandaria, para além dos anexos já existentes correspondentes a 

armazenamento de máquinas e ferramentas agrícolas, que se pretende que sejam 

mantidos

-A sala de estar deve conter obrigatoriamente uma lareira, ajudando a proteger a família 

do frio gélido do Inverno, representando na mesma o cantinho de reunião familiar 

como antigamente existia, e ainda encontramos na casa.
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-A sala de jantar precisa de estar associada à lareira e consequentemente à sala de estar de 

forma direta, sendo pedido que também seja associada à cozinha, mas de maneira indireta, 

funcionando esta como um espaço mais privado, podendo a sala de jantar ser uma segunda 

sala de estar funcionando como uma extensão do espaço.

-A cozinha deve possuir o necessário a uma habitação permanente, e se possível uma 

entrada associada para retratar a característica entrada principal que dava acesso direto à 

cozinha, que ainda possui.

-O forno existente deve continuar com a mesma função, mas contendo uma ligação direta 

à casa, e se exequível com a projeção de uma zona para a prática de fumeiro e outra para a 

preparação da utilização do forno (cozer pão, preparar refeições), contendo alguns armários 

para arrumação.

-Também é pedida uma lavandaria grande o suficiente para poder efetuar todos os trabalhos 

a ela associados como: armazenar, lavar, secar e passar roupa, guardar produtos de limpeza...

-Finalmente, e ainda no rés-do-chão, seria necessário acrescentar uma casa de banho de 

serviço para servir todos os espaços anteriormente mencionados

 No primeiro piso, e atual zona de habitação da casa, pretende-se que passe a 

ser a zona noturna da mesma, onde apenas a moradora e visitantes com estadia tenham 

acesso, sendo uma zona mais íntima e privada da casa. Assim sendo:

-Primeiramente, é pedido um quarto principal com áreas avantajadas, para a cliente, com 

uma casa de banho privada, não sendo necessariamente completa, mas que cumpra as 

funções básicas.
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-Além do quarto principal, são pedidos mais dois quartos para que os dois filhos, ou 

até mesmo os netos, possam visitar a cliente e assim usufruir de estadia sem qualquer 

tipo de complicações.

-Procura-se que a varanda existente a Noroeste permaneça, mas sem a casa-

de-banho que a mesma possui, para que se possam fazer reuniões familiares, 

possibilitando a confraternização em momentos festivos. 

-Associados aos dois quartos é necessária a existência de uma casa-de-banho que 

responda indiretamente aos mesmos e ainda aos momentos familiares que possam 

acontecer na varanda mencionada anteriormente.

 Os últimos pedidos, e também os mais importantes, prendem-se 

sobre o estudo que foi feito neste capítulo sobre os elementos sociológicos e 

o envelhecimento da população. Neste sentido, a cliente, pede-nos que todo o 

projeto e todos os pedidos feitos para o programa pretendido se comprometam 

com a mobilidade reduzida de maneira que a vida da mesma se torne o mais 

descomplicada e cómoda possível no seu dia a dia, evitando espaços de difícil acesso 

ou barreiras desnecessárias. 

 Relativamente aos elementos sociológicos é pedido que o objeto de 

estudo possua uma zona, não muito grande, para plantar as suas flores, e outra 

zona que sirva de horta agrícola para poder continuar os seus hábitos diários. É 

ainda pedido que sejam explorados os espaços de reunião, tanto interiores como 

exteriores à casa. Exteriormente para os eventuais encontros com os vizinhos nas 

suas tardes solarengas, e interiormente, como foi pedido na sala de estar/sala de 

jantar e na varanda, para o convívio de família e convidados. 
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3.3 Análise e Interpretação de uma habitação 
vernacular trasmontana

Numa terceira fase, e seguindo novamente o plano delineado no primeiro sub-
capítulo, é fundamental a interpretação da identidade do lugar, compreenden-
do a aldeia e as suas próximidades aliada ao desenvolvimento regional, e a car-
acterização da habitação e dos seus anexos passandopelo seu levantamento e 
registo fotográfico, pelo conhecimento do seu passado conhecido, chegando mesmo 
à interpretação do edificado numa altura que não possui nem registos, nem memórias.
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67. Altimetria e Rios, Zona 2 do In-

quérito à Arquitetura Popular Portu-

guesa, Trás-Os-Montes

68. Geologia. Terra Quente e Terra 

Fria, Zona 2 do Inquérito à Arquitetura 

Popular Portuguesa, Tras-Os-Montes
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3.3.1 A Identidade do Lugar

 

 Considera-se lugar um espaço delimitado de uma ação de apropriação de 

um grupo social ou indivíduo, com o qual se identifica(m), ou é/são identificado(s) 

por outros. O lugar tem um significado diferente quando se sabe quem se apropriou 

dele. Define-se então o lugar, não só pela própria definição do sítio, como pelas 

suas componentes distintivas, quer sejam elas naturais ou culturais, conferindo-lhe 

a sua própria identidade. É nesse lugar que se encontram e/ou produzem meios de 

subsistência.

 Podemos identificar esta definição territorial com o Nordeste Trasmontano 

em que os povos se adaptaram ao seu meio físico caracterizado não só pelo relevo, mas 

também pelo seu clima, o que resultou num modo de ser dos locais diferente de todas as 

outras regiões do país.

 O relevo, por um lado, promoveu diferentes modelos económicos, sociais e 

culturais, ao qual o país não estava habituado, e por outro lado provocou o isolamento, 

o que levou a que as pessoas explorassem diferentes formas de encarar a vida, com a 

procura de novos modos de subsistência. As principais características do relevo desta 

região são os extensos planaltos acompanhados de montanhas. Também estão presentes, 

ainda que emmenos número, os vales e as bacias beneficiados(as) pelo escorrer das águas 

provenientes não só das chuvas como dos vários cursos de água, limitando a economia 

de cada povoação, levando a que a agricultura funcione apenas como subsistência.

 

 “O relevo isolou, mas foi também uma mola impulsionadora, que provocou 

modos de subsistência, maneiras de enfrentar a vida, e criou no transmontano um 

antagónico modo de viver: se por um lado gostou do individualismo, condicionado 

pelo isolamento e pela forma como teve de responder aos problemas do dia-a-dia; por 

outro, as formas comunitárias mantiveram-se e foram prevalecendo até aos nossos dias, 

com reminiscências que teimam em continuar vivas: o homem também precisou de se 

unir para, em comum, desenhar a tarefa da vida e da luta contra a natureza agreste.”91

91 VISEU, Albano A. V., Memórias 

Históricas de um Espaço Rural: três 

aldeias de Trás-os-Montes (Coleja, 

Cachão, Romeu), ao tempo do Estado 

Novo, Tese de Doutoramento, Fac-

uldade de Letras da Universidade do 

Porto, Porto, 2007, pág. 20
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União de Freguesias do 
Romeu e Avantos

Mirandela

Suçães

Cobro

Frechas

Caravelas

Abreeiro

Lamas de Orelhão

Passos

São Salvador

Cedães

Vale de Asnes

Alvites

Múrias

Mascarenhas

Carvalhais

Abambres
Cabanelas

Vale de Salgueiro

Vale de Telhas

Aguieiras

São Pedro Velho

Bouça
Fradizela

Torre Dona Chama

Vale de Gouvinhas

União de Freguesias da 
Freixeda e Vila Verde

União de Freguesias de 
Franco e Vila Boa

União de Freguesias de 
Avidagos, Navalho e Pereira

União de Freguesias Barcel, 
Marmelos e Valverde da Gestosa

69. Mapa do Concelho de Mirandela, 

encontram-se representadas todas as 

freguesias que fazem parte do concelho



 O clima Trasmontano pode ser dividido em duas regiões: A Terra Fria, a 

Norte, tendo uma maior altitude; e a Terra Quente, mais a sul, marcada pelos vales 

dos seus afluentes, e onde se insere o objeto de estudo. Na Terra Quente, o clima 

caracteriza-se por extremos apresentando verões muito quentes, secos e compridos, 

determinando uma agricultura maioritariamente mediterrânica, e invernos muito frios, 

com numerosas geadas, caracterizando-se ainda pela fraca precipitação. 

 “(...) é a influência continental que marca o clima da zona, com grandes 

diferenciações térmicas, referenciadas às grandes altitudes ou às baixas dos vales 

dominantes. Nestes pólos se definem as duas primeiras grandes subdivisões regionais: a 

Terra Fria e a Terra Quente. A primeira é a das elevadas altitudes planálticas do Norte e 

do Nordeste. A segunda, recebendo pelo Douro as correntes térmicas do interior, além 

de estender ao sol um largo leito xistoso, oferece ao curso e expansão daquelas, como 

vias bem definidas, as bacias do Douro e do Tua.”92

 

A Aldeia e as suas Proximidades

 Centramos o estudo nas aldeias de Vale de Couço e Romeu, dado que 

o objeto de estudo se localiza na primeira, estando muito próxima da segunda, 

pertencendo , por conseguinte,à mesma comunidade. A aldeia principal e pelo 

qual as pessoas conhecem a região é o Romeu, onde surge muita influência no 

desenvolvimento territorial do referido conjunto de aldeias.

 A aldeia do Romeu localiza-se no concelho de Mirandela, sendo esta uma 

cidade no distrito de Bragança, na região Nordeste de Portugal, denominada por Trás-

Os-Montes e Alto Douro. A cidade localiza-se no vale do rio Tua e é o núcleo urbano 

mais importante. Contém cerca de 24 mil habitantes subdivididos em 30 freguesias, 

após a reforma administrativa de 28 de Janeiro de 2013.

 O concelho, dentro do seu próprio distrito, é ladeado a norte por Vinhais, a 

Este por Macedo de Cavaleiros, a sudeste por Alfândega da Fé e a sul por Vila Flor e 

Carrazeda de Ansiães. Faz ainda fronteira com o distrito de Vila Real a oeste, onde 

surgem os distritos de Valpaços e Murça. O mesmo abrange uma área de 653,80 km2. 

92 Associação dos Arquitectos Por-

tugueses - Arquitectura Popular em 

Portugal. 2ª edição Lisboa: Ordem dos 

Arquitetos, 1980 pág. 124



70. Vista aérea do conjunto de aldeias 

pertencentes à micropátria identifi ca-

da, Vale de Couço à esquerda, Romeu  

à direita e Vimieiro em cima
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  Esta região é muito marcada pela ruralidade, sem limites claros entre as áreas 

urbanas e rurais, e por isso é vista como uma região afastada das grandes urbes e de certo 

modo abandonada aquando do êxodo rural, e por isso mesmo a agricultura sempre 

teve bastante peso, sendo muito caracterizada por uma estrutura de minifúndio e 

tipicamente familiar.  

 O conjunto de aldeias que anteriormente mencionamos podem ser consideradas 

uma “micropátria”, sabendo que a etimologia desta palavra advém da compreensão do 

signifi cado do conceito pátria. Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa, da Porto 

Editora, patri é “um elemento de origem latina de composição de palavras que exprimem 

a ideia de pai e pátria”93 sendo que a pátria fi gura o “país em que cada um nasceu e de que 

é cidadão”.94 O Grande Dicionário da Língua Portuguesa, da Bertrand Editora, refere-

nos que pode ser “qualquer terra ou localidade em que nascemos”95, e o Dicionário 

Etimológico da Língua Portuguesa, da editora Livros Horizonte mostra-nos que existe a 

possibilidade de termos “uma pátria adoptiva”96 ou até mesmo uma “segunda pátria”.97

 “O conceito de pátria é porventura um daqueles que, em geral, não necessitam 

de ser defi nidos: a sua utilização resulta sobretudo da associação volitiva entre uma 

realidade material (terra, origem, país) e o assumir convencional de uma opção subjectiva 

e valorativa que pretende de algum modo sublimar e enaltecer aquela realidade.”98

 Podemos entender assim que pátria fi gura o país ou região em que nascemos, 

o nosso lugar de origem, ou então o país ou região onde nos sentimos melhor e em 

relação ao qual se nutre um sentimento de pertença. Assim, o conceito de “micropátrias” 

surge como apropriação da palavra “pátria” numa situação mais restrita geografi camente. 

As condições topográfi cas na área de estudo já referidas anteriormente e as respetivas 

impactações originaram o aparecimento destas “micropátrias”, numa tentativa de dar 

melhores respostas económicas, sociais, e culturais para aumentar as capacidades de 

subsistência e qualidade de vida das populações.

 “Constituíram-se, desta forma, unidades geoconcêntricas e intravivenciais, 

como que “micropátrias”, dentro da Pátria-mãe que sempre foi Portugal. Geocêntricas, 

porque o relevo determinou que nesses centros gravitasse toda uma sociedade, à 

procura de formas que acabaram por ditar a sua economia, cultura, religiosidade, 

tradição e se forjassem os laços de união, num mundo de vivências e de partilhas de 

reciprocidade. As vivências eram intensas, pois nas aldeias toda a gente se conhecia e 

os laços que se estabeleceram foram, regra geral, enriquecidos pela familiaridade, pela 

vizinhança, pela entreajuda, pela partilha e pelos vínculos que se foram estabelecendo.”99

93 COSTA, J. Almeida, Dicionário da 

Língua Portuguesa, 6ª edição corrigida 

e aumentada, Porto, Porto Editora, 

1992, pág. 1246

94 Ibidem, pág. 1246

95 FIGUEIREDO, Cândido, Grande 

Dicionário da Língua Portuguesa, 24ª 

edição, Venda Nova, Bertrand Editora, 

1991, pág. 613

96 MACHADO, José Pedro, 

Dicionário Etimológico da Língua 

Portuguesa: com a mais antiga 

documentação escrita e conhecida de 

muitos dos vocábulos estudados, 5ª 

edição, Lisboa, Livros Horizonte, 1989, 

pág. 323

97 Ibidem, pág. 323

98 TRINDADE, Maria Beatriz 

Rocha, As micropátrias do interiror 

português in Análise Social Volume 

XXIII, Lisboa, Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1987, pág. 721

99 VISEU, Albano A. V.,Memórias 

Históricas de um Espaço Rural: três 

aldeias de Trás-os-Montes (Coleja, 

Cachão, Romeu), ao tempo do 

Estado Novo, Tese de Doutoramento, 

Faculdade de Letras da Universidade 

do Porto, Porto, 2007, pág. 22
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71. A estação do comboio e a adjacente 

Casa Menéres

72. Estrada Nacional nº 15, inicia no 

Porto e termina em Bragança, passando 

por Vale de Couço
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Desenvolvimento Regional

 Com a chegada da família Menéres, como já tínhamos mencionado 

anteriormente, e pela influência exercida pela mesma, esta zona começou a desenvolver-

se exponencialmente, principalmente nos meios e vias de comunicação. Apesar de já 

existirem não só alguns meios de comunicação, nomeadamente os correios e telégrafo 

que posteriormente se juntaram, mas também vias de comunicação, como a Estrada 

Real número 6, que começava no Porto, passava por Vila Real e Mirandela e acabava 

em Bragança, efetuou-se a instalação do primeiro telefone nesta região, em 1905, que 

ligava o Romeu a Mirandela. Apenas em 1939 é constituída a linha telefónica que ligava 

Mirandela ao Porto.100

 Mais tarde chegou também o comboio a esta região aquando no reinado de D. 

Luís I surgiu a ideia de ligar o Porto à fronteira com Espanha com passagem por Trás-os-

Montes, com a intenção de haver mais facilidade na exportação de produtos agrícolas. 

Desta maneira a linha do Tua surge integrada nesta ligação fronteiriça, sendo construída 

em várias fases. Dizem os populares desta região que a travessia entre Mirandela e 

Bragança seria para ser feita por Cedães, uma aldeia mais a sul, mas, pela influência de 

Clemente Menéres a linha ferroviária é construída pelo Romeu. Este comerciante cedeu 

alguns terrenos junto à sua casa para que a obra fosse construída o mais perto possível, 

chegando assim o comboio oficialmente a esta zona, em Julho de 1905.101

 Destacam-se alguns aspetos positivos da chegada de comboio a esta região 

como: criação de novos empregos e consequentemente fixação de pessoas; o combate 

ao isolamento das populações; estabelecimento de unidades de produção; exportação 

e importação de matéria-prima; transporte de pessoas, mercadorias e bens; facilitando 

também o negócio da Casa Menéres.102

 Não só foram melhoradas as vias ferroviárias, mas também as rodoviárias, 

visto que as estradas daquela zona foram macadamizadas, e posteriormente alcatroadas, 

iniciando-se ainda a construção da Estrada Nacional nº15 que passa em Vale de Couço.
 

 Estas obras contribuíram assim para o desenvolvimento da região trouxeram 

uma maior comodidade, maior quantidade de recursos e uma maior facilidade de 

acesso às várias necessidades, promovendo a fixação de novas famílias, ou a prevenção 

das existentes emigrarem, tornando-se um pequeno centro urbano de importância nesta 

zona.

100 VISEU, Albano A. V., 

Desenvolvimento da periferia 

Trasmontana: A linha do Tua e a Casa 

Menéres, Vila Nova de Gaia, Inovatec, 

2013, pág. 39

101 MENÉRES, João Pedro, 

Documentário em vídeo, “Romeu, 

Trás-os-Montes”, por PINHEIRO, 

Paula Moura, em Visita Guiada, 

Temporada 8 episódio 20, Rádio 

Televisão Portuguesa, 2018 

102 MIRANDA, Vitor, Entrevista 

concedida a Albano Viseu, Romeu, 

2003, em VISEU, Albano A. V., 

Desenvolvimento da periferia 

Trasmontana: A linha do Tua e a Casa 

Menéres, Vila Nova de Gaia, Inovatec, 

2013, pág. 38
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74. Levantamentos Casa de Vale de 

Couço, Fevereiro de 2019

73. Levantamentos na Casa de Vale de 

Couço, levantamentos do autor em 

Dezembro de 1018
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3.3.2 A Habitação e os seus anexos

 Depois de uma reflexão sobre as vivências da população desta região, 

analisadas a partir dos elementos sociológicos da cliente, e uma pesquisa sobre os 

melhoramentos efetuados nas aldeias em questão, torna-se pertinente efetuar um estudo 

sobre a habitação/objeto de estudo para podermos estar consciencializados com as suas 

limitações e assim começar o pensamento projetual.

 Situada em Vale de Couço, uma aldeia localizada na freguesia do Romeu, 

pertencente ao distrito de Bragança, no concelho de Mirandela, encontra-se uma casa 

rural corrente. Esta casa, que será tomada como nosso objeto de estudo, tem os seus 

primeiros registos existenciais em meados do século XIX.

 Para a sua melhor compreensão foi preciso inicialmente recorrer tanto ao seu 

levantamento através de desenho rigoroso como ao seu registo fotográfico, seguindo-se 

de uma análise e interpretação do edificado existente e do seu passado, tanto conhecido 

como desconhecido. Este estudo prévio do objeto de estudo será a primeira ação do 

exercício projetual para a sua intervenção.

Levantamentos: Metodologia e Processo

 Nesta primeira fase deste processo de levantamentos procurou-se realizar 

uma pesquisa tanto bibliográfica como iconográfica, tentando-se encontrar qualquer 

tipo de registo relacionado com o objeto de intervenção, numa tentativa de facilitar de 

executar os mesmos. A informação encontrada consistiu apenas em várias cartografias 

elementares às várias escalas cedidas pela Câmara Municipal de Mirandela.

 Mesmo conhecendo a casa, uma vez que pertence à minha família, foi 

necessário, nesta fase, fazer uma primeira visita à mesma para conhecer o conjunto, 

tendo assim também oportunidade de ter o primeiro contacto com a casa enquanto 

interveniente, começando a perceber a sua conceção e a ter uma perceção dos espaços. 

Nesta primeira visita procedeu-se ao registo fotográfico para que numa próxima vez se 

iniciasse um primeiro levantamento, ainda que muito superficial.  



132

 Numa segunda visita percebeu-se, através do levantamento realizado, as 

várias dificuldades para a realização de um processo o mais célere possível, conforme 

requisitado pela cliente, sendo necessário a contratação de um topógrafo para a ajuda 

na realização do levantamento, não só da habitação/objeto de estudo, mas também de 

algumas áreas próximas pertencentes ao conjunto.

 Posto isto, os trabalhos referentes ao levantamento aconteceram no dia 18 

de Janeiro de 2019. Procedeu-se primeiramente ao levantamento de todas as áreas 

exteriores pertencentes ao conjunto onde se encontra o objeto de estudo, seguindo-se 

todos os alçados não só da habitação, mas também dos anexos e ainda um armazém, 

finalizando com o interior da casa. Neste dia estiveram presentes nestes trabalhos de 

levantamento a cliente, Hermínia Augusta, e os seus filhos, António do Santos e José 

Domingos Carneiro, tendo sido indispensáveis para nos dar a conhecer as várias fases 

que a casa teve, levando-nos a perceber inclusive alguns detalhes que nos poderiam ser 

omissos com as muitas modificações já realizadas no objeto de estudo.

 

 Apresentamos inicialmente o levantamento feito ao objeto de estudo e à sua 

envolvente, acompanhado de alguns registos fotográficos que consideramos relevante 

para uma primeira abordagem a este caso de estudo. De referir que os desenhos 

de levantamentos apresentados não estão editados, tendo-se optado por utilizar 

diretamente o levantamento fornecido pelo topógrafo, apesar destes conterem várias 

incoerências ao nível da representação e qualidade gráfica.



75. Levantamentos Casa de Vale de 

Couço

Planta de Cobertura

Escala 1/200

Beco da Capela

Rua Engenheiro Arantes e Oliveira

Rua Engenheiro A
rantes e O

liveira
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Adega

Forno

Garagem

Loja das Batatas

Loja d
as 
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o
Galinheiro

Arrumos
76. Levantamentos Casa de Vale de 

Couço

Planta do Rés-do-Chão

Escala 1/200

Áreas m2:

Adega

Forno

Garagem

Arrumos

Galinheiro

Átrio de entrada secundário

Loja das Batatas

Loja das Ferramentas

58.13

26.69

24.35

   7.24

   4.86

   4.05

23.65

   9.00

Pátio exterior

Cabanal

Anexo do Cabanal
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I. .S.

Sala de estar

Cozinha

Corredor de distribuição
Varanda entrada 

principal

Vara
nda la

ter
al

Quarto A

Quarto B

Quarto C

Quarto D

77. Levantamentos da Casa de Vale de 

Couço

Planta do Primeiro piso

Escala 1/200

Áreas m2:

Quarto A

Quarto B

Quarto C

Quarto D

Cozinha

Sala de estar

Varanda lateral

Corredor de distribuição

Varanda entrada principal

Instalações Sanitárias

11.00

12.11

10.73

   5.22

23.27

17.07

12.77

15.00

   5.55

   3.50

Pátio exterior

Páti
o entra

da p
rin

cipal
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78. e 79. Levantamento fotográfico 

Casa de Vale de Couço, Adega

80. Levantamento fotográfico Casa 

de Vale de Couço, Adega, vista para o 

lagar
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81. Levantamento fotográfico Casa de 

Vale de Couço, Garagem

82. Levantamento fotográfico Casa de 

Vale de Couço, Loja das Batatas

80a. Levantamento fotográfico Casa de 

Vale de Couço, Arrumos da adega
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87. Levantamento fotográfico Casa de 

Vale de Couço, Galinheiro

85. e 86. Levantamento fotográfico 

Casa de Vale de Couço, Forno

83. e 84. Levantamento fotográfico 

Casa de Vale de Couço, Loja da Ferra-

menta
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88. Levantamento fotográfico Casa de 

Vale de Couço, Quarto A

89. Levantamento fotográfico Casa de 

Vale de Couço, Quarto B

90. Levantamento fotográfico Casa de 

Vale de Couço, Quarto C
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91. Levantamento fotográfico Casa de 

Vale de couço, Quarto D

92. Levantamento fotográfico Casa 

de vale de Couço, Corredor de dis-

tribuição

93. e 94. Levantamento fotográfico 

Casa de Vale de Couço, Cozinha
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95. Levantamento fotográfico Casa de 

Vale de Couço, Sala de estar

96. Levantamento fotográfico Casa de 

Vale de Couço, Varanda lateral

97. Levantamento fotográfico Casa de 

Vale de Couço, Varanda entrada prin-

cipal
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98. Levantamentos Casa Vale de 

Couço, Alçado principal, Rua Engen-

heiro Arante e Oliveira

Escala 1/200

99. Levantamentos Casa de Vale de 

Couço, Alçado lateral Esquerdo, pátio 

entre a habitação e o anexo lateral

Escala 1/200

100. Levantamentos da Casa de Vale 

de Couço, Alçado posterior, Beco da 

capela

Escala 1/200
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101. e 102. Levantamentos fotográfico 

Casa de Vale de Couço, Alçado Princi-

pal, Rua Engenheiro Arantes e Oliveira

103. Levantamento fotográfico Casa 

de Vale de Couço, Alçado Lateral 

esquerdo, pátio entre a habitação e o 

anexo lateral
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105. e 106. Levantamento fotográfico 

Casa de vale de Couço, Alçado Poste-

rior, Beco da Capela

104. Levantamento fotográfico Casa 

de Vale de Couço, Alçaco Lateral 

esquerdo, pátio entre a habitação e o 

anexo lateral
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107. Levantamento fotográfico Casa 

de vale de couço, Alçado lateral direito 

do anexo lateral, Beco da Capela

108. Levantamento fotográfico Casa 

de Vale de Couço, Pátio entre a 

habitação e o anexo lateral

109. Levantamento fotográfico Casa 

de Vale de Couço, Alçado posterior 

do anexo lateral
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111. Escada saliente com alpendre/

varanda, exemplo de tipologia exterior

110. Identificação da tipologia exterior
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A Habitação Atual

 

  “A sensação de unidade que a rua dá, começa a particularizar-se desde 

o momento em que se passa a prestar atenção aos elementos de transição para o 

interior das habitações - escadas e varandas. Porque, normalmente, a casa aparece- -nos 

constituída por dois pavimentos. um térreo, aproveitando muitas vezes o declive do 

terreno, e destinado a lojas; outro elevado, frequentemente ao nível duma outra rua, 

constituindo a habitação propriamente dita. Veremos, portanto, uma dominância no 

emprego das escadas, ora direitas, ora sinuosas, simples ou geminadas, afrontando-se, 

por vezes, com esquerdos e direitos, directamente ligadas às varandas. Estas, como que 

uma própria dependência da casa, transportam para a rua alguma coisa da própria vida 

familiar, (...)”103

 

 Depois de captarmos estas características essenciais da Arquitetura Popular 

Trasmontana no capítulo anterior, abordamos o nosso objeto de estudo numa tentativa 

de perceber como podemos fazer a sua caracterização, ainda que, depois de conversas 

com a cliente e com os seus filhos, saibamos à partida que se encontra bastante 

descaracterizada da sua essência inicial pelas várias intervenções realizadas com o passar 

do tempo na procura de uma melhor qualidade de vida. Procuramos então caracterizar 

a casa com a ajuda dos levantamentos, do registo fotográfico e da s várias visitas 

realizadas, segundo a sua tipologia exterior, a sua tipologia interior e a sua organização 

espacial.

 Conseguimos perceber através da presença de uma escadaria que dá acesso 

à entrada principal e à respetiva varanda/alpendre que a tipologia desta habitação 

corresponde à casa com escada saliente e alpendre, conforme a imagem apresentada 

do Inquérito à Arquitetura Popular Portuguesa, como podemos verificar pela sua entrada 

principal que é ainda acompanhada por um quintal, zona de receção da entrada, que dá 

acesso ainda a um anexo que cumpre funções de forno e armazenamento de lenha.

103 AMARAL, Francisco Keil do, Arqui-

tectura Popular em Portugal; Associação 

dos Arquitectos Portugueses. Lisboa, 3ª 

edição de 1988, pág.146
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 Quanto à sua tipologia interior podemos considerar esta habitação como um 

misto entre a casa de termo médio, pois possui mais do que apenas o piso do rés-do-

chão, dispõe de uma área vantajosa e ainda mantém o seu alpendre lateral, e a casa pátio, 

pois podemos observar que o objeto de estudo é composto por um conjunto de dois 

volumes, onde o principal corresponde à habitação e seus anexos, e o secundário que 

corresponde a um alpendre com um anexo, denominado por cabanal, sendo estes dois 

separados por um pátio comprido mas estreito. Pela presença deste pátio e do volume 

secundário podemos considerar a existência de uma "curralada lateral"104, promovendo 

assim a existência de uma varanda “na fachada que dá para esse lado” contendo “a escada 

que ascende a ela [varanda] (...) no seu prolongamento encostada àquela fachada”.105

 Pela presença desta mistura de tipologias podemos encontrar duas 

varandas/alpendre, com a primeira a localizar-se na entrada principal, e a segunda 

“excepcionalmente (...) nas traseiras”, localizando-se “ao longo de uma das fachadas mais 

compridas”. Ambas as varandas são “recoberta[s] pelo telhado da casa”.106

 A sua organização espacial coincide com o exemplo das casas de dois pisos, 

sendo que neste exemplo o piso inferior corresponde à adega servindo também para 

armazenamento de produtos agrícolas como vinho e azeite. Os animais estariam em 

alguns anexos que constituem a casa, bem como no anexo do alpendre pertencente ao 

segundo volume. Do piso superior fazem parte a típica cozinha, com a sua lareira, a zona 

de refeições e zona de estar, a sala anexa à cozinha e apenas acessível por esta, e uma zona 

de quatro quartos com um corredor de distribuição que começa na cozinha e culmina 

na varanda/alpendre traseira. 

 Fazem ainda parte da casa quatro anexos exteriores à casa e um interior que 

neste momento apresentam finalidades de armazenamento de produtos, ferramentas 

e máquina agrícolas e apícolas, mas que outrora, alguns deles, serviram para acomodar 

vários animais que a família possuía. Consideramos o anexo A (Forno), anexo B (Loja 

das Batatas), anexo C (Galinheiro), anexo D (Loja das ferramentas), anexo E (Cabanal)e 

anexo F (Garagem, interior). 

104 OLIVEIRA, Ernesto Veiga de, Ar-

quitetura Tradicional Portuguesa 1ª 

edição, Lisboa, Dom Quixote, 2003, 

pág. 142 ou curral como é designado 

na aldeia: área descoberta cercada ou 

recinto coberto fechado onde se recol-

he o gado

105 OLIVEIRA, Ernesto Veiga de. Ar-

quitetura Tradicional Portuguesa 1ª 

edição, Lisboa: Dom Quixote, 2003, 

pág. 142 e 143

106 Ibidem
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114. Ligação ao piso superior e piso 

térreo da habitação através do anexo A

115. Ligação ao anexo A através do piso 

térreo da habitação
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Conhecimento da Memória
 

 Após identificarmos as características da Arquitetura Popular Portuguesa em 

Trás-os-Montes ainda presentes na habitação, tentamos perceber as mudanças pelas quais 

o objeto de estudo atravessou para posteriormente interpretar aquilo que o mesmo seria 

antes dessas modificações. Para uma melhor compreensão destas alterações recorremos 

à conversa que ocorreu com a cliente e os seus filhos no dia dos levantamentos.107

 De acordo com o relato da Dona Hermínia Augusta, proprietária do objeto 

de estudo, esta casa pertence à família do seu marido desde pelo menos meados do séc. 

XIX. Foi propriedade do bisavô do seu marido e a partir do início do séc. XX passou 

por herança, para a propriedade do seu avô José António Carneiro, tendo sido este 

quem introduziu grandes alterações na reconstrução e ampliação da mesma. Este, após 

ter participado na batalha de 31 de Janeiro de 1891 no Porto ao serviço da Guarda 

Municipal, aquando da primeira tentativa de golpe de estado falhado para implantação 

da república, terá ficado ferido com alguma gravidade, tendo então sido dado como 

inapto para o serviço, regressando às origens com apenas 25 anos, ainda solteiro. Casou 

então mais tarde com a herdeira da casa à morte dos pais.

 A habitação era de menores dimensões situando-se num pequeno aglomerado de 

habitações com paredes meias. A nascente havia duas pequenas habitações (anexo A e B), 

que foram posteriormente adquiridas. As mesmas seriam habitações que correspondiam 

à caracterização da casa primitiva já referida anteriormente, tendo ainda uma delas uma 

estrutura em madeira correspondente ao mezanino existente para separação de algumas 

zonas da casa, ainda que muito básica. Estas pequenas habitações foram transformadas 

em anexos logo após a aquisição. O anexo A foi transformado em forno tradicional 

mantendo-se até aos dias de hoje, tendo sofrido apenas algumas obras de restauro. Este 

anexo tem ligação direta, através de um vão que correspondia a uma porta, ao piso inferior 

da habitação principal, mais tarde cimentado por questões de segurança, uma vez que este 

anexo estaria sempre com a chave na porta, uma das características de familiaridade nas 

“micropátrias”. Tem ainda ligação com o piso superior através de um vão que corresponde 

a uma janela, mas que também se encontra tapado. O anexo B, conhecido por loja das 

batatas, funcionaria inicialmente como forno passando mais tarde para estábulo por entrar 

demasiado fumo na casa, servindo agora para arrumos agrícolas acolhendo máquinas de 

pequeno porte, ferramentas e ainda alguns produtos. Neste anexo existe um vão para o 

primeiro piso da habitação principal que servia de janela antes deste anexo ser construído. 

107 AUGUSTA, Hermínia, CARNEI-

RO, José Domingos, SANTOS, Antó-

nio dos, Entrevista concedida a Pedro 

Santos, 2019
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117. Ligação ao piso superior da hab-

itação através do anexo B



153

 Segundo a proprietária e os seus filhos, a primeira cozinha situava-se junto à 

varanda traseira, sem recordações da mesma, sabendo apenas pelas histórias do marido. 

Quando chegou àquela casa esta já tinha passado para o extremo oposto, local onde 

a encontramos hoje em dia, dando lugar à zona de quartos. Esta nova cozinha, com 

a aquisição das habitações anexas, ficava com acesso não só às traseiras da casa, onde 

acabaram por fazer o acesso com a entrada principal, e seus anexos a nascente como à 

rua principal (Rua Engenheiro Arantes e Oliveira) a sudoeste, através da construção de 

umas escadas interiores em madeira que davam simultaneamente acesso ao piso inferior 

conhecido como adega. Após estas modificações da organização espacial resultou uma 

cozinha de aproximadamente 27 m2 e uma sala de 17 m2 situados no primeiro piso que se 

mantém até aos dias de hoje. Foram ainda estruturados seis quartos de pequena e média 

dimensão no mesmo piso, com um corredor de distribuição que emanava da cozinha.

  No piso térreo encontrava-se a adega que incluía o lagar de vinho que se 

localizava no mesmo sítio onde agora existe uns arrumos para armazenamento de azeite, 

passando o lagar a ser no extremo oeste. Este piso contém ainda três anexos, C, D e F. 

O anexo F localizava-se no extremo norte da habitação, servindo de estábulo, sendo 

apenas acessível pelo exterior (pátio). Este anexo era separado da restante habitação por 

um muro de pedra que ao mesmo tempo servia de suporte às traves do piso superior. O 

anexo D possui paredes meias com o anexo F, mas é exterior à habitação, funcionando 

como armazenamento de todas as ferramentas agrícolas pertencentes à família, não 

sendo conhecido qualquer origem ou função anterior. O anexo C foi construído 

mais tarde, a mando de Marcolino Valério marido da cliente, tendo paredes meias 

com o anexo D, correspondendo a um galinheiro, numa altura em que também foram 

revestidas algumas paredes exteriores a cal e cimento e pintadas de cor amarela.

 Nos finais dos anos 50, com as obras realizadas pelo Programa Aldeias 

Melhoradas pelo Estado Novo, e sendo Vale de Couço a primeira aldeia a usufruir 

deste plano de melhoramento rural, esta casa beneficiou com algumas obras feitas 

principalmente na sua varanda traseira e na sua cozinha.  Na varanda traseira foi apenas 

substituída a madeira da sua estrutura e revestimento que se encontrava em mau estado.  

Na cozinha contruiu-se uma nova lareira, já com um chupão108 e uma melhor zona de 

estar à sua volta. No conjunto da casa foi colocado forro nos tetos de todas as divisões, 

foram pintadas novamente as paredes exteriores que tinham sido anteriormente 

revestidas a cal, e com a chegada da eletricidade nesta altura, efetuou-se a instalação 

elétrica em toda a casa, porém ainda muito rudimentar.

108 abertura para saída de fumo, 

chaminé
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 Mais tarde, no início dos anos 70, já propriedade do marido da Dona 

Hermínia, com a instalação da rede de água canalizada na aldeia, foram não só instaladas 

ligações à cozinha, à adega e a alguns estábulos, sendo também construída uma casa 

de banho, situada num dos extremos da varanda traseira com acesso através desta. Em 

meados destes mesmos anos, como a zona de quartos já se encontrava algo degradada 

(estrutura, portas e paredes em madeira) foi remodelada e redimensionada, passando de 

seis para quatro quartos. Ainda nesta altura foram substituídas as janelas existentes por 

janelas de madeira em castanho e o piso em terra da adega foi substituído por piso de 

cimento sendo gradualmente feito também nas restantes divisões térreas.

 No início dos anos 80, como a varanda traseira em madeira necessitava 

novamente de obras, foi reconstruída com uma laje pré moldada ainda muito simples, 

com o piso em azulejos e com as guardas em ferro. Com isto aproveitou-se para 

prolongar o anexo F por baixo da varanda, ficando assim maior.  As escadas interiores 

em madeira situadas na cozinha com acesso ao piso inferior foram também substituídas 

por escadas de tijolos revestidos por cimento.

 Em meados dos anos 90, com a consequente degradação do telhado, este foi 

integralmente substituído, mantendo-se apenas as traves de madeira que se encontravam 

em bom estado. Ao mesmo tempo foi também substituída toda a instalação elétrica 

efetuada nos anos 50, por uma instalação nova e mais segura.

 Após esta data, foram apenas efetuadas pequenas obras de manutenção ao 

nível de pinturas interiores e exteriores e pequenas reparações, fazendo com que a 

habitação tenha ficado com muito poucas condições de habitabilidade.
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Interpretação do Desconhecido no Reconhecimento da Memória

 Na mesma conversa que tivemos com a cliente e os seus filhos foram dadas a 

conhecer algumas características da casa que não são captadas facilmente, levando-nos a 

tentar interpretar o edificado de maneira a perceber como era primitivamente.

 Fomos inicialmente avisados que o alçado principal continha duas paredes 

convergentes que não teriam o mesmo tratamento cosntrutivo, o qual pudemos 

observar pessoalmente. Neste sentido foi indicada a existência de um vão, no primeiro 

terço do corredor de acesso aos quartos, que continha uma porta que não se enquadrava 

na caracterização interior que inicialmente fizéramos da casa. Num primeiro momento 

consideramos esta existência neste ponto como separação física entre zona de quartos 

e zona de cozinha/sala/arrumos. Esta situação parece pouco provável, dada a existência 

de uma porta no inicio do corredor e de não haver um espaço dedicado a arrumos nesta 

arquitetura popular na zona de habitabilidade da casa. Estes “arrumos” são considerados 

como quarto até pela própria Dona Hermínia desde que iniciou a sua vida nesta casa. 

Notamos ainda que após este vão o corredor fica mais largo, o que nos pode indicar que 

estamos perante algum tipo de construção anterior ou posterior a partir do mesmo.

 Depois da observação presencial parece-nos importante analisar o 

levantamento na procura de mais indícios que nos ajudem a caracterizar corretamente 

esta residência. Posto isto, e depois desta análise podemos verificar que o vão, em cima 

referido, faz parte de uma parede que prolongada até ao alçado sudoeste, também em 

cima mencionado, coincide com a convergência das duas paredes pertencentes ao 

alçado. Isto indica-nos que existiam duas zonas diferenciadas, sendo uma delas com 

a planta em forma retangular e a outra com a planta em forma quadrangular. A partir 

daqui apresentamos duas possibilidades para esta análise: por um lado admitimos a 

possibilidade de existirem dois volumes independentes, podendo os mesmos pertencer 

a famílias distintas; por outro lado admitimos que poderia existir primeiramente 

um dos volumes sendo mais tarde acrescentado o restante. Em qualquer destas duas 

possibilidades assumimos que estas duas zonas foram construídas antes de qualquer 

anexo. Reconhecendo estas hipóteses consideramos o volume onde se encontra agora 

a cozinha como volume G e o volume onde se encontra agora a zona de quartos como 

volume H. 
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 Aceitando a primeira alternativa consideramos haver duas caracterizações 

exteriores, passando o volume G por uma simples casa de dois pisos, conforme 

apresentado na imagem à esquerda do Inquerito à Arquitetura Popular Portuguesa, apenas 

com acesso à rua Engenheiro Arantes e Oliveira, e o volume H por uma casa de varanda 

saliente com escada. Nesta alternativa não se sabe qual das casas teria sido primeiro 

construída, mas pelo tratamento das paredes exteriores e pela tipologia exterior mais 

simples do volume G supõe-se que seria este. 

 Na segunda possibilidade interpreta-se que a casa inicial seria o volume retangular, 

volume H, dada a posição inicial da cozinha e pela presença da varanda naquela zona. Esta 

casa correspondia assim a uma casa de varanda saliente com escada, tal como é apresentado 

na imagem à esquerda retirada do Inquérito à Arquitetura Popular Portuguesa tendo desde 

cedo o seu pátio/curral. Julga-se nesta hipótese que o volume H foi acrescentado mais 

tarde, podendo observar-se que a construção das paredes exteriores tem outro tratamento 

construtivo, o que nos leva a crer que o mestre de obras foi diferente nos dois volumes.

 Foram posteriormente apresentadas estas deduções à cliente, contando-

nos que a parede que contém o vão era realmente prolongada até ao alçado, mas que 

realmente não sabe como poderia ser anteriormente, nem a casa nem a sua organização 

com exceção da antiga cozinha que ia desde a parede em questão até à parede exterior 

que agora temos como parede traseira.

 No que concerne a todos os anexos pertencentes à casa não existem dúvidas por 

parte desta família que dois dos anexos já identificados correspondiam a casas, de apenas um 

espaço de outras famílias com algumas carências. Sabe-se ainda, como já foi mencionado, que 

a primeira casa a ser construída é aquela que maior área tem e onde se encontra a habitação 

propriamente dita. Prova disso são os vãos que existem e que se taparam posteriormente, 

mantendo ainda a sua identidade. Estes vãos já foram identificados anteriormente na 

caracterização destas casas transformadas em anexos, sendo eles duas janelas, uma em cada 

anexo, e uma porta. Não existem certezas sobre qual casa/anexo apareceu primeiro, mas 

pelas características identificadas, como a existência de um mezanino no anexo B pode 

ser considerado uma evolução da casa primitiva que existe no anexo A. Ainda na conversa 

fomos alertados para repararmos que a parede que ambos os anexos partilham não é contínua 

existindo uma falha no momento em que o anexo A termina, havendo uma pequena 

continuação da parede até ao limite do anexo B. Com isto admitimos que a primeira construção 

foi o núcleo principal, seguido do anexo A, mais tarde o anexo B, sabendo que só a posteriori foi 

construído o anexo C, não havendo qualquer registo nem do anexo E, nem do anexo D.
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3.4 Uma arquitetura vernacular apoiada em 
premissas contemporâneas

Por último, apoiada no estudo generalizado sobre as questões das premissas 
contemporâneas, e analisando particularmente uma habitação vernacular 
como caso de estudo em Vale de Couço e da sua residente, apresentamos uma 
solução projetual programática apoiada em três casos de estudo que achamos 
necessários ao desenvolvimento do projeto. Num primeirorelacionamos 
as premissas do segundo capítulo com o caso de estudo, e num segundo 
momento é apresentado uma proposta de projeto definida por essas premissas.
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 O projeto persegue uma ideia de intervenção em continuidade com o 

existente, conforme foi desenvolvido no segundo capítulo, denominado Entre 

Reabilitar e Adequar: Questões do Projeto Contemporâneo. Neste capítulo focamos 

temas como a reabilitação no âmbito da arquitetura, o espírito do lugar, habitar na 

terceira idade e as normativas a assimilar, para podermos aplicar neste capítulo a uma 

habitação que tomamos como objeto de estudo

 A reabilitação tem como principal condição a junção de várias épocas, 

sendo legíveis as várias fases da construção do edifício. Tem como finalidade o 

reaproveitamento de uma pré-existência, correspondendo a uma requalificação 

das funcionalidades particulares desta habitação, uma vez que já não respondem às 

vivências quotidianas de quem a reside. Contudo, a intervenção não procurou ser 

intrusiva, de maneira a conservar a maior parte das particularidades rurais e vernaculares, 

aproveitando ao máximo as características presentes neste edifício, tendo em vista a sua 

relação histórica com o território e a sua lógica de crescimento. 
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 Após profunda análise do conjunto que compõe a casa de Vale de Couço 

é identificada uma forte relação que esta estabelece com a arquitetura vernacular. Esta 

relação permite-nos perceber a identidade que cada lugar possui, e assim entender o 

significado da presença humana aliada ao lugar natural e ao lugar construído. A ideia 

de espaço baseia-se num “espaço existencial”, segundo Norber-Schulz, construído 

por caminhos, ligações, esquemas e direções dando origem ao genius loci. Coube-

nos assim respeitar e salvaguardar a memória, a história e a identidade deste lugar, 

fazendo com que a arquitetura se integre na paisagem, tirando proveito de todas as suas 

potencialidades. Para uma melhor interpretação do genius loci associado ao lugar do 

nosso objeto de estudo foi estudada a arquitetura vernácula e rural, compreendendo 

a sua história e o significado que apresentam princípios a ter em consideração no ato 

de projetar. Neste sentido foi adotado um desejo contínuo em atender ao espírito do 

lugar, programando o projeto a partir de uma observação atenta e cuidada da realidade 

espacial.

 O crescente número de pessoas idosas e o problema da natalidade têm dado 

origem ao envelhecimento da sociedade atual, tornando-se uma tendência do futuro. 

Reflexo de mudanças bastante positivas na qualidade de vida geral, é necessário que se 

tenha consciência de que estas trazem, inevitavelmente, consequências que se podem 

tornar graves. Como verificamos, várias medidas e políticas têm sido implementadas no 

sentido de atenuar os impactos deste envelhecimento da população, ainda que estas não 

tenham tido, ainda, os resultados esperados, dando lugar a uma evolução. É neste âmbito 

que surgem conceitos como o Envelhecimento Ativo, tendo como objetivo o estímulo 

para um envelhecimento saudável e de uma maior independência, reconhecendo que o 

meio em que a pessoa idosa se insere condiciona o processo de senescência. 

 Um dos fatores preponderantes para o equilíbrio do processo de 

envelhecimento e a forma como este ocorre é, indubitavelmente, a habitação da pessoa 

idosa. Assim, para se obter um projeto que obedeça a todas estas premissas, clarificaram-

se as normativas que uma habitação promotora e facilitadora da independência e de um 

envelhecimento saudável deverá conter. Quanto à reabilitação foi analisado o RERU, 

uma vez que o projeto se destina totalmente ao uso habitacional e a casa a intervir possui 

uma construção com mais de trinta anos. Quanto às acessibilidades forma explorados 

os contributos do Design Universal, o decreto-lei n.º 163/2006 de 8 de agosto e a reunião 

que é feita no segundo capítulo sobre um conjunto de boas práticas no que à habitação 

para a terceira idade diz respeito.
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Diretrizes do projeto

 O uso constante de um espaço é um meio de preservação deste. A preservação 

do património passa sobretudo pela utilização, pelo seu conhecimento e pelo programa 

da sua vida, para isso, em arquitetura, será necessário realizar intervenções de adaptação e 

transformação.

 Envolvendo uma escala mais pequena, sendo aquela a que nos 

comprometemos a estudar, a Casa de Vale de Couço apresenta-se como uma 

construção de fortes capacidades para se recuperar e, de certa forma, dar o seu 

contributo no desenvolvimento de uma arquitetura de reabilitação que promova um 

envelhecimento ativo.

 Deste modo, surge a premissa de recuperar e transformar a Casa de Vale 

de Couço e a sua envolvente mais próxima dando garantias de habitabilidade e 

permanência nas condições que são exigidas atualmente. Mesmo com um programa 

a albergar há princípios que se mantêm transversais, nomeadamente a preservação de 

alguns espaços e reconstrução de outros para que a identidade do conjunto não se perca.

 Primeiramente, é necessário conhecer o conjunto, destacar as suas 

singularidades, percebendo o seu valor histórico e cultural. Fatores que ajudarão a 

produzir uma interpretação que auxiliará a formular os princípios base num eventual 

projeto que propomos. É isso que se ambiciona desde o início deste capítulo, para agora 

concluir, dando um começo a uma base diretiva de reabilitação da Casa de Vale de 

Couço.

 Esta casa é uma habitação que possui um passado extenso e que conseguiu 

permanecer, ainda que se encontre em mau estado, até aos dias de hoje.  Desta maneira 

esteve sujeita a algumas alterações que modificaram de certa maneira as características 

originais da casa. Estas modificações, anteriormente identificadas, fazem atualmente 

parte da história da casa, correspondendo a marcas temporais que recordam todas as 

épocas pelas quais passou.

 Depois de relacionar os conhecimentos adquiridos através da pesquisa 

bibliográfica e dos casos de estudo considerados com os as premissas estudadas no 

segundo capítulo e os fatos apreendidos e verificados  na análise do conjunto, podemos 

retirar algumas conclusões relativamente à função e vivências passadas dos espaços 

interiores e exteriores propondo, portanto, uma lista de referências que incluirão, por 

vezes, indicações mais discriminadas para orientar um possível projeto.
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129. Desenho do pensamento de 

redesenhar a rua interior ao quarteirão
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Reabilitação da habitação:

(A) Deve ser apropriado o piso térreo para implementar novas funções de habitação, 

permitindo assim programar um piso térreo mais social, e um primeiro piso mais 

privado. 

(B) Os anexos correspondentes ao forno, à loja das batatas e à loja das ferramentas 

devem manter as suas funções originais, ainda que seja admitido uma intervenção no 

forno de maneira a desbloquear a ligação interna com a casa.

(C)  O anexo lateral, correspondente ao cabanal, deve ser mantido, prevendo a inclusão 

de novas funções programáticas

(D) As duas varandas e os dois pátios existentes devem ser mantidos de maneira a não 

descaracterizar a habitação, admitindo que os mesmos possam ser redesenhados.

(E) Na generalidade, e volumetricamente, devem ser mantido o telhado de quatro 

águas, ainda que seja necessário um reajuste nas suas inclinações e zona de cumieira, 

permitindo uma melhor estabilidade na cobertura.

(F) Interiormente, deve ser pensada uma solução que promova o uso da cor branca para 

uma maior iluminação da casa

Espírito do lugar:

(A) É importante a manutenção de uma linguagem exterior do edifício em todos 

os casos. Desta maneira deve-se manter a simplicidade que caracteriza os alçados, 

preservando todas as paredes exteriores.

(B) As aberturas dos alçados devem ser preservados tal como são 

independentemente da sua altura ou largura.

(C) A estereotomia da pedra dos alçados deve ser mostrada, retirando todos os 

componentes adicionados, de maneira a expor esta característica vernacular

(D) Na cobertura deve ser mantida a utilização de telha de barro no seu 

revestimento.

(E) Torna-se importante uma especial atenção à rua interior ao quarteirão 

redesenhando-a, permitindo uma melhor organização

(F) É necessário preservar as áreas exteriores já existentes respeitantes ao jardim e à 

horta para revitalizar aquela zona habitacional



168

132. Espaço destinado ao jardim

131. Espaço exterior destinado à horta

130. Espaço destinado ao estacionamento 

automóvel
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Habitar na terceira idade

(A) Não se torna só necessário preservar as áreas exteriores respeitantes ao jardim 

e à horta com vista à revitalização exterior, mas também para promover uma ocupação 

quotidiana em harmonia com o envelhecimento ativo.

(B) Será importante programar um espaço para criação de um lugar de 

estacionamento automóvel

(C) É indispensável a criação de uma área exterior que possibilite a sua 

permanência, tendo visibilidade para o restante espaço, explorando a relação interior/

exterior incentivando o individuo a deslocar-se ao exterior.

(D) O jardim e a horta deverão ser apoiados por um pequeno armazém para 

armazenamento de máquinas, ferramentas e produtos agrícolas

(E) Todas as atividades exteriores devem ser apoiadas pela proximidade a uma casa 

de banho de serviço

Normativas do projeto:

 Mobilidade

(A) Para assegurar a acessibilidade em toda será essencial, onde necessário a 

existência, corredores de 1,20m, permitindo o cruzamento entre uma cadeira de rodas 

e uma pessoa e a rotação de 180º a qualquer altura do percurso a executar, existindo 

espaço mínimo para isso.

(B) Utilizar portas com largura mínima de 80cm, sendo que 90cm seria o mais 

aconselhável.

(C) A entrada para a habitação não poderá ter ressalto.

(D) Inclusão de uma plataforma elevatória para vencer a altura do primeiro piso

(E) A transição de pavimentos entre interior e exterior deverá conter caixilharias 

embutidas

(F) O átrio de entrada com espaço suficiente para uma cadeira de rodas fazer uma 

volta de 360º, círculo de 1,50m de diâmetro
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134. Desenho do pensamento da 

distribuição do primeiro piso

133. Desenho de pensamento da dis-

tribuição do rés-do-chão



Cozinha

(A)  A largura entre balcões deve ser superior a 1,50m para possibilitar uma volta 

de 360º à cadeira de rodas

(B)  Deverão ser escolhidas portas de correr para mais fácil acesso

(C) O pavimento terá que ser pensado de maneira a facilitar a limpeza 

(D) A Aproximação ao frigorífico deverá acontecer frontalmente com abertura 

dea sua porta a 90º

(E) O fogão deve ser desimpedido por baixo, e com espaço livre de o,75x1,10 para o seu 

acesso

(F) Para uma eficiente circulação e economia de movimentos na organização da 

cozinha, esta deverá assentar numa triangulação de três pontos de trabalho primordiais, 

sendo eles o frigorífico para acesso aos alimentos, o lavatório para preparação de 

alimentos, e a zona de fogão para cozinhar os alimentos

Instalações Sanitárias

(A) Deverá ser prevista a instalação de barra de apoio na zona da sanita e do 

chuveiro para apoio ao ato de erguer-se ou para auxílio no caso de transferência a partir 

de uma cadeira de rodas

(B) Sempre que possível, o lavatório deve estar desimpedido por baixo e afastado 

das paredes laterais 60cm para maior comodidade

(C)  A presença de zona na casa de banho principal que permita a rotação de uma 

cadeira de rodas a 360º é obrigatório

(D) A presença de uma zona de estacionamento de uma cadeira de rodas é 

também obrigatória na casa de banho principal da habitação

(E) A zona do chuveiro usufruirá da entrada de cadeira de rodas para o interior, 

com inclinação máxima de 2%, com proteções de maneira a não obstruírem o acesso às 

torneiras ou zonas de transferência.



135. Casa de Vale de Couço,

Planta de Cobertura com pavimentos

Escala 1/100



Proposta de projeto 

 No projeto que propomos para a reabilitação desta habitação foi reformulada 

a organização espacial do edifício, aproveitando o piso térreo como área com função 

habitacional, correspondendo a 50% da área total. Nesta sequência a cozinha, a sala de 

jantar e a sala de estar passam a localizar-se neste piso, sendo considerado menos privado, 

correspondendo à área mais social da casa. Assim a hierarquização do programa referido 

previamente é feita, de uma maneira geral, pela distribuição dos espaços sociais no piso 

térreo, e dos espaços privados no primeiro piso. 

 Desta feita, num primeiro pensamento projetual, dividimos o espaço em dois, 

de maneira a facilitar a distribuição do programa no seu interior, assim como os acessos 

que pode conter. Neste sentido, consideramos um pequeno espaço retangular a norte, 

acolhedor de todas as acessibilidades, e um espaço retangular a sul, onde irão funcionar 

todos os espaços sociais e privados da habitação. Esta ideia aponta para uma divisão dos 

espaços com uma orientação perpendicular à fachada voltada para a rua Engenheiro 

Arantes e Oliveira.  
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136. Casa de Vale de Couço,

Planta do rés-do-chão

Escala 1/100

Lavandaria

Pequeno 
armazém de 
ferramentas

Pequeno armazém agícola

Forno

Anexo lateral exterior

Entrada

Sala de estar Sala de jantar Cozinha

Entrada Secundária

Pátio principal

Beco da Capela

Rua Engenheiro Arantes e Oliveira

Pátio posterior

Zona exterior de convívio



 O objetivo, relativamente à organização do rés-de-chão, passa então por 

criar uma sucessão de espaços permeáveis e percorríveis, evitando a sua divisão com 

paredes, o que torna o espaço mais amplo e unifi cado, mesmo que a sua divisão seja 

feita com o posicionamento de alguns armários. A separação entre a cozinha e a sala 

de jantar, por exemplo, é feita através de um armário que serve de bancada do lado 

da cozinha e guarda louças do lado pertencente à sala de jantar, enquanto a transição 

da sala de estar e a sala de jantar é feita a partir de um pequeno móvel onde se poderá 

incorporar um recuperador de calor/lareira, assim como alguma arrumação para a 

mesma.

 Ainda neste piso, podemos ter acesso ao forno a partir de uma entrada 

próxima à cozinha, possuindo uma ligação direta com o exterior, que comunica com o 

antigo pátio traseiro que, neste momento, serve como pátio de entrada principal. 

 Para o volume do anexo lateral prevê-se igualmente a sua reabilitação e 

mudança de função, respondendo às necessidades e ao programa proposto, e que, ao 

mesmo tempo, se relacione com o volume existente. Neste local é adaptada, na sua área 

interior, uma lavandaria/espaço de trabalho doméstico. Os restantes anexos, no entanto, 

mantêm-se intactos a pedido da cliente, de forma a manter a sua função como pequenos 

armazéns agrícolas.



Quarto principal QuartoQuarto

Corredor de distribuição

Varanda Secundária

Varanda

I. S. geral

I. S. 
Acessibilidade

Closet

Forno

Entrada Secundária

137. Casa de Vale de Couço,

Planta do primeiro piso

Escala 1/100
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B

Pátio principal

Entrada 

Pátio posterior

Zona exterior de convívio

Beco da Capela

Rua Engenheiro Arantes e Oliveira
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 No primeiro piso, é necessária a instalação de três quartos, sendo que um deles 

terá que ser obrigatoriamente equipado com uma casa de banho privativa e, se possível, 

um closet. Os três quartos, assim como a varanda, que se mantém como espaço de 

convívio mais privado, são distribuídos através de um corredor equipado com armários 

com o intuito de proporcionar mais espaços de arrumação e armazenamento. 

 Nesta solução, os acessos, como já referimos anteriormente, encontram-

se integrados na sua própria área que converge com a zona da sala de estar, tendo a 

mesma direção perpendicular à fachada principal. Além das escadas, incorpora-se uma 

plataforma elevatória nesta área , sendo possível vencer a altura entre pisos. Ainda nesta 

área encontra-se a casa de banho de serviço no piso térreo, servindo as áreas comuns, 

adjacente ao átrio de entrada e rematada por um armário com o quadro elétrico, 

contador da água e afi ns, e a casa de banho geral no primeiro piso, adjacente ao átrio de 

entrada da varanda.
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138. Casa de Vale de Couço, Corte B

Escala 1/100

B
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139. Casa de Vale de Couço, Corte A

Escala 1/100

B
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140. Casa de Vale de Couço, Alçado 

posterior, Beco da Capela

Escala 1/100
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141. Casa de Vale de Couço, Alçado 

principal, Rua Engenheiro Arantes e 

Oliveira

Escala 1/100
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142. Casa de Vale de Couço, Alççado 
lateral esquerdo, pátio principal
Escala 1/100
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 Para se respeitar a premissa do espírito do lugar foi mantida toda a arquitetura 

correspondente à sua caracterização, à exceção de um anexo, chamado  galinheiro, 

que tinha sido acrescentado mais tarde ao conjunto habitacional. Nesta tentativa de 

reorganização do exterior, é proposta a alteração do desenho exterior, no que concerne 

à rua interior do quarteirão, de maneira a conseguir uma melhor solução visual e espacial 

que promova o conforto. Se antes existia um volume adjacente que vencia o volume 

mais natural da casa, deixando-a desequilibrada, agora desaparece abrindo mais a rua 

e controlando melhor a entrada do pátio, que propomos funcionar como entrada 

principal, entre os dois volumes. 

 Desta forma, e pensando também na premissa do habitar na terceira 

idade, pretende-se responder à necessidade de dar uma entrada principal à casa que 

é antecedida por um espaço exterior, mas mais privado. Sendo assim, o pátio que 

funcionaria como principal torna-se mais privado, funcionando como uma entrada 

secundária para o primeiro andar ou para o forno, não contendo uma entrada direta 

para o espaço mais diurno da casa. O limite deste pátio traseiro foi reconfigurado, 

sendo influenciado pela direção da parede posterior do forno, assimilando um novo 

alinhamento, tornando-se mais regular. Foi também criado um espaço exterior entre a 

nova direção do pátio posterior e o alinhamento da rua interior, surgindo um espaço de 

permanência com visão sobre toda a periferia. Estes espaços foram pensados também 

de maneira a proporcionarem o convívio entre família e vizinhos, tendo como exemplo 

a Residential Home for elderly do arquiteto Peter Zumthor. Ainda no exterior foram 

revitalizados o jardim e a horta estimulando um envelhecimento mais ativo, estando 

estes próximos dos anexos que a própria cliente pediu que fossem mantidos como 

pequenas arrecadações de armazenamento de máquinas, ferramentas e produtos 

agrícolas. 

 Programou-se também um espaço, no lado oposto à nova entrado do pátio 

principal, que acomodasse o estacionamento de um automóvel, explorando-se ainda 

a possibilidade de acomodar dois, sendo para isso necessário redesenhar a escada de 

acesso à zona superior do armazém existente do lado direito. 
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143. Casa de Vale de Couço, 
Axonometria respeitante à mobilidade 
de uma cadeira de rodas
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 Numa última fase foram revistos os espaços criados no contexto da 

reabilitação para serem organizados com mobília permanente de maneira a seguir as 

normativas de projeto. Dividimos também esta fase como dividimos o subcapítulo 

relacionado com as normativas generalizadas, tendo por ordem a mobilidade, a cozinha, 

as instalações sanitárias, as globalidades e os espaços exteriores.

Mobilidade

(A) Para assegurar a acessibilidade em toda a casa foram projetados, onde necessário a 

existência, corredores de 1,20m, permitindo o cruzamento entre uma cadeira de rodas 

e uma pessoa e a rotação de 180º a qualquer altura do percurso a executar, existindo 

espaço mínimo para isso

(B) Utilizaram-se portas de 80cm visto que a zona de viragem aconselhável 

tem 1,20m de largura por 1,90 de comprimento, ainda que as portas que se utilizaram 

possuam todas 90cm

(C) A entrada para a habitação é feita sem ressalto, tendo uma porta de 1m, com 

possibilidade de aumentar até aos 1,50m, para eventuais entradas de cadeiras de rodas ou 

macas com acompanhamento

(D) Inclusão de uma plataforma elevatória para vencer a altura do primeiro piso, tendo 

capacidade para transportar uma cadeira de rodas com uma pessoa e uma segunda 

pessoa ao mesmo tempo

(E) Transição de pavimentos entre interior e exterior com caixilharias embutidas

(F) Átrio de entrada e átrio de entrada da varanda com espaço suficiente para uma 

cadeira de rodas fazer uma volta de 360º, círculo de 1,50m de diâmetro
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144. Casa de Vale de Couço,  Planta 
da Cozinha
Escala 1/50
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Cozinha

(A) A largura entre balcões é superior a 1,50m para possibilitar uma volta de 360º à 

cadeira de rodas

(B) Possui duas zonas de acesso, uma delas ligada ao forno servindo em algumas vezes 

como complementação à cozinha, havendo a possibilidade de circular pelas duas 

entradas 

(C) Portas de correr para mais fácil acesso

(D) Aproximação frontal ao frigorífico com abertura de porta a 90º

(E) Fogão desimpedido por baixo, e com espaço livre de o,75x1,10 para o seu acesso

(F) Para uma eficiente circulação e economia de movimentos na organização da 

cozinha, esta assenta numa triangulação de três pontos de trabalho primordiais, sendo 

eles o frigorífico para acesso aos alimentos, o lavatório para preparação de alimentos, e a 

zona de fogão para cozinhar os alimentos
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147. Casa de Vale de Couço, Planta da 

Instalação Sanitária do quarto princi-

pal, Primeiro piso 

Escala 1/50

146. Casa de Vale de Couço, Planta da 

casa de banho geral, Primeiro piso

Escala 1/50

145. Casa de vale de Couço, Corte da 

casa de banho geral, Primeiro piso 

Escala 1/50
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Instalação Sanitária de serviço

(A) Instalação de barra de apoio na zona da sanita

(B) Lavatório desimpedido por baixo e afastado das paredes laterais 60cm para maior 

comodidade

Instalação Sanitária geral

(C)  Instalação de barra de apoio na zona da sanita

(D) Duche maior com possibilidade de adaptação de barra de apoio

Instalação Sanitária do quarto principal

(E) Presença de zona que permita a rotação de uma cadeira de rodas a 360º

(F) Presença de uma zona entre a sanita e o chuveiro de estacionamento de uma cadeira 

de rodas

(G) Instalação de barras de apoio na sanita e no duche para apoio ao ato de erguer-se ou 

para auxílio no caso de transferência a partir de uma cadeira de rodas

(H) Lavatório de acesso frontal, desimpedido por baixo e 60cm afastado das paredes 

laterais 

(I) O duche com entrada de cadeira de rodas para o interior, tem inclinação máxima  

de 2%, com proteções de maneira a não obstruírem o acesso às torneiras ou zonas de 

transferência.
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Globalidades

(A) Existência de várias zonas de arrumação

(B) Foi assegurada a privacidade pela organização dos dois pisos

(C) A dimensão das portas é sempre de 90cm, tendo preferência por portas de 

correr em algumas ocasiões, reduzindo ao máximo o número delas

(D) Sala de estar, sala de jantar e átrio de entrada são espaços que podem ser 

apropriados e personalizados.

(E) São pensados todos os espaços de maneira a que sejam utilizados materiais que 

se identifi quem com a envolvente como a madeira, a pedra de granito e até a utilização da 

cor branca, não apenas por garantir mais iluminação à casa mas porque é a mais utilizada 

nesta região fazendo parte de uma das suas características

Zona exterior

(A) Foi projetada uma área de permanência com visibilidade para o restante espaço, 

situada entre a rua interior ao quarteirão e o pátio posterior, explorando-se a relação 

interior/exterior incentivando o individuo a deslocar-se ao exterior

(B) Existência de um jardim para fl ores e uma pequena horta para cultivo, 

incentivando e apoiando o envelhecimento ativo, tendo ainda proximidade à casa de 

banho de serviço

(C) A horta é apoiada por dois pequenos armazéns, que não foram modifi cados 

funcionalmente, existindo já na casa, que serve, para armazenamento de máquinas, 

ferramentas e produtos agrícolas.

148. Casa de Vale de Couço, Planta 

com identifi cação dos espaços 

exteriores programados

Escala 1/200

Legenda:

                 Jardim

                Horta

                Espaço exterior de convívio

                Estacionamento

                Pátios de convívio da casa

                

                Horta

                Espaço exterior de convívio

                Estacionamento



149. Casa de Vale de Couço, Planta 

vermelhos/amarelos rés-do-chão

Escala 1/100



150, Casa de Vale de Couço, Planta 

vermelhos/amarelos primeiro piso

Escala 1/100
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Considerações FinaisIV
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 Por um lado, o Habitar e Envelhecer no séc. XXI, é a base de um estudo sobre 

como a arquitetura pode transformar-se no suporte ao envelhecimento, sustentando o 

indivíduo nesta fase da vida. O tema, torna-se pertinente relativamente às políticas de 

suporte que existem e do qual a habitação unifamiliar para a terceira idade deve ser exemplo. 

 Atualmente em Portugal, a população idosa é superior à jovem, e a realidade 

da sociedade não parece que se vá reverter nos próximos tempos. Aguarda-nos uma 

população maioritariamente envelhecida que carece de um nível de suporte adequado 

e especializado. Os lares de idosos são, na maioria das vezes, a solução mais fácil para 

colmatar as fragilidades físicas e mentais deste grupo etário, onde a família não parece 

oferecer uma ajuda, necessariamente, permanente. Mesmo com esta fragilidade, a 

população idosa está progressivamente mais ativa, dada a evolução tecnológica e 

investigação em prol do tema, o que a longo prazo pode resultar em novas ideias e 

legislação relativamente ao apoio social e habitacional. 

 Por outro lado, este trabalho propunha a reflexão sobre o tema da reabilitação de 

uma habitação unifamiliar, com o objetivo final de chegar a uma solução de programação. 

Assim, foi-nos possível apreender novos conhecimentos no que toca a este tipo de 

intervenção e com o que se relaciona. Este projeto de reabilitação exigiu um conhecimento 

profundo não só do lugar, mas também de uma cliente, por forma a dar uma resposta que 

consegue adaptar o existente às necessidades de conforto dos dias de hoje. 

 Como objeto de estudo temos, pela primeira vez, um elemento real com 

condicionantes reais, como o cliente e as suas exigências. Assim, com este trabalho, 

conseguimos fazer a transição do ato de projetar como percurso académico para o ato 

de projetar no futuro profissional. Este primeiro contato com os desejos e necessidades 

de um cliente, mostrou-se um dos principais desafios durante todo o processo de projeto. 

Foi muito importante encarar esta nova condicionante e ter, muitas vezes, a competência 

de explicar que, por vezes, certos caminhos podem não coincidir com a melhor 

solução. Os desejos, ideias e necessidades da cliente ajudaram, em vários momentos, a 

desbloquear uma contrariedade, indicando em muitas vezes um rumo a seguir. 

 A resposta surgiu então sob a forma de uma solução programática, que 

resultou do processo de análise e interpretação, bem como da abordagem metodológica 

seguida, aliados à interpretação de todas as condicionantes existentes, do lugar à forma 

construída, e às exigências da cliente e programa proposto, defendendo que é possível 

criar alternativas habitacionais à habitação institucionalizada que promovam um 

envelhecimento ativo.
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 "Tudo o que vemos nos dá referências. Tudo nos ajuda a perce-

ber como é que as casas influenciam as pessoas e as pessoas influenciam as 

casas. Perceber as relações das coisas com as pessoas e das pessoas com as 

coisas, é essencial para se fazer casas, palácios, igrejas, cidades... Devemos 

fazer as coisas com paixão, acumular referências, pois amanhã podemos ter 

necessidade de as usar num projecto. A variedade dá a noção de vida, e isso 

também pode ser adquirido pelo desenho.

 A visão é fundamental, é preciso ter gosto pelas coisas, perceber 

porque é que as coisas são como são."109 

109 TÁVORA, Fernando. Em notas 

de uma Entrevista, 2002. citado por 

MENDES, Manuel - Sobre o projeto 

de arquitetura de Fernando Távora: 

minha casa. Porto, 2015, p. 3.
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Figura 108 (página 145) Levantamento fotográfico Casa de Vale de Couço, Pátio entre a 
habitação e o anexo lateral
Fonte: Fotografia do Autor
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Figura 109 (página 145) Levantamento fotográfico Casa de Vale de Couço, Alçado pos-
terior do anexo lateral
Fonte: Fotografia do Autor

Figura 110 (página 146) Identificação da tipologia exterior
Fonte: Associação dos Arquitectos Portugueses - Arquitectura Popular em Portugal. 2ª 
edição Lisboa: Ordem dos Arquitetos, 1980, pág. 223

Figura 111 (página 146)  Escada saliente com alpendre/varanda, exemplo de tipologia 
exterior
Fonte: Fotografia do Autor

Figura 112 (página 148) Planta de identificação de todos os anexos existentes no conjun-
to habitacional
Fonte: Desenho do Autor

Figura 113 (página 148) Pátio com a presença de uma curralada lateral, exemplo de cur-
ralada lateral
Fonte: Fotografia do Autor

Figura 114 (página 150) Ligação ao piso superior e piso térreo da habitação através do 
anexo A
Fonte: Fotografia do Autor

Figura 115 (página 150)  Ligação ao anexo A através do piso térreo da habitação
Fonte: Fotografia do Autor

Figura 116 (página 152) Ligação ao anexo B através do piso superior da habitação
Fonte: Fotografia do Autor

Figura 117 (página 152) Ligação ao piso superior da habitação através do anexo B
Fonte: Fotografia do Autor

Figura 118 (página 154) Entrada da casa de banho pela varanda
Fonte: Fotografia do Autor

Figura 119 (página 154)  Entrada da casa de banho
Fonte: Fotografia do Autor

Figura 120 (página 156) Vão existente no corredor de distribuição
Fonte: Fotografia do Autor
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Figura 121 (página 156) Diferença existente nas paredes do alçado principal
Fonte: Fotografia do Autor

Figura 122 (página 156) Planta com identificação da parede que existia
Fonte: Desenho do Autor

Figura 123 (página 158) Identificação das tipologias do volume G e H
Fonte: Associação dos Arquitectos Portugueses - Arquitectura Popular em Portugal. 2ª 
edição Lisboa: Ordem dos Arquitetos, 1980, pág. 223

Figura 124 (página 158) Junção da parede do anexo A com o anexo B
Fonte: Fotografia do Autor

Figura 125 (página 158) Planta com identificação dos volumes G e H
Fonte: Desenho do Autor

Figura 126 (página 160) Planta de Cobertura da Casa de Vale de Couço
Fonte: Desenho do Autor

Figura 127 (página 164) Divisão do espaço em dois retangulos
Fonte: Desenho do Autor

Figura 128 (página 164) Desenho do processo de pensamento de projeto
Fonte: Desenho do Autor

Figura 129 (página 166) Desenho do pensamento de redesenhar a rua interior ao quarteirão
Fonte: Desenho do Autor

Figura 130 (página 168) Espaço destinado ao estacionamento automóvel
Fonte: Fotografia do Autor

Figura 131 (página 168) Espaço exterior destinado à horta
Fonte: Fotografia do Autor

Figura 132 (página 168) Espaço destinado ao jardim
Fonte: Fotografia do Autor

Figura 133 (página 170) Desenho de pensamento da distribuição do rés-do-chão
Fonte: Desenho do Autor

Figura 134 (página 170) Desenho do pensamento da distribuição do primeiro piso
Fonte: Desenho do Autor
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Figura 135 (página 172) Casa de Vale de Couço,, Planta de Cobertura com pavimentos
Escala 1/100
Fonte: Desenho do Autor

Figura 136 (página 174)  Casa de Vale de Couço, Planta do rés-do-chão
Escala 1/100
Fonte: Desenho do Autor

Figura 137 (página 176) Casa de Vale de Couço, Planta do primeiro piso
Escala 1/100
Fonte: Desenho do Autor

Figura 138 (página 178)  Casa de Vale de Couço, Corte B
Escala 1/100
Fonte: Desenho do Autor

Figura 139 (página 179) Casa de Vale de Couço, Corte A
Escala 1/100
Fonte: Desenho do Autor

Figura 140 (página 180) Casa de Vale de Couço, Alçado posterior, Beco da Capela
Escala 1/100
Fonte: Desenho do Autor

Figura 141 (página 181) Casa de Vale de Couço, Alçado principal, Rua Engenheiro Ar-
antes e Oliveira
Escala 1/100
Fonte: Desenho do Autor

Figura 142 (página 182)  Casa de Vale de Couço, Alççado lateral esquerdo, pátio princi-
pal
Escala 1/100
Fonte: Desenho do Autor

Figura 143 (página 184) Casa de Vale de Couço, Axonometria respeitante à mobilidade 
de uma cadeira de rodas
Fonte: Desenho do Autor

Figura 144 (página 186) Casa de Vale de Couço,  Planta da Cozinha
Escala 1/50
Fonte: Desenho do Autor



219

Figura 145 (página 188) Casa de vale de Couço, Corte da casa de banho geral, Primeiro 
piso 
Escala 1/50
Fonte: Desenho do Autor

Figura 146 (página 188) Casa de Vale de Couço, Planta da casa de banho geral, Primeiro 
piso
Escala 1/50
Fonte: Desenho do Autor

Figura 147 (página 188) Casa de Vale de Couço, Planta da Instalação Sanitária do quarto 
principal, Primeiro piso 
Escala 1/50
Fonte: Desenho do Autor

Figura 148 (página 190) Casa de Vale de Couço, Planta com identificação dos espaços 
exteriores programados
Escala 1/200
Fonte: Desenho do Autor

Figura 149 (página 192) Casa de Vale de Couço, Planta vermelhos/amarelos rés-do-chão
Escala 1/100
Fonte: Desenho do Autor

Figura 150 (página 193) Casa de Vale de Couço, Planta vermelhos/amarelos primeiro 
piso
Escala 1/100
Fonte: Desenho do Autor
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Excertos do anexo do Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 de agosto.

Normas técnicas para melhoria da acessibilidade das pessoas com mobilidade 
condicionada

Capítulo 2 — Edifícios e estabelecimentos em geral:
Secção 2.6. Ascensores
2.6.1. Os patamares diante das portas dos ascensores devem:
1) Ter dimensões que permitam inscrever zonas de manobra para rotação de 360°;
2) Possuir uma inclinação não superior a 2%em qualquer direção;
3) Estar desobstruídos de degraus ou outros obstáculos que possam impedir ou dificultar 
a manobra de uma pessoa em cadeira de rodas.
2.6.2. Os ascensores devem:
1) Possuir cabinas com dimensões interiores, medidas entre os painéis da estrutura da 
cabina, não inferiores a 1,1 m de largura por 1,4 m de profundidade;
2) Ter uma precisão de paragem relativamente ao nível do piso dos patamares não 
superior a ±0,02 m;
3) Ter um espaço entre os patamares e o piso das cabinas não superior a 0,035 m;
4) Ter pelo menos uma barra de apoio colocada numa parede livre do interior das cabinas 
situada a uma altura do piso compreendida entre 0,875 m e 0,925 m e a uma distância da 
parede da cabina compreendida entre 0,035 m e 0,05 m.
2.6.3. As cabinas podem ter decorações interiores que se projetem dos painéis da estrutura 
da cabina, se a sua espessura não for superior a 0,015 m.
2.6.4. As portas dos ascensores devem:
1) No caso de ascensores novos, ser de correr horizontalmente e ter movimento 
automático;
2) Possuir uma largura útil não inferior a 0,8 m, medida entre a face da folha da porta 
quando aberta e o batente ou guarnição do lado oposto;
3) Ter uma cortina de luz standard (com feixe plano) que imobilize as portas e o 
andamento da cabina.
2.6.5—Os dispositivos de comando dos ascensores devem:
1) Ser instalados a uma altura, medida entre o piso e o eixo do botão, compreendida entre 
0,9 m e 1,2 m quando localizados nos patamares, e entre 0,9 m e 1,3 m quando localizados 
no interior das cabinas;
2) Ter sinais visuais para indicam quando o comando foi registado;
3) Possuir um botão de alarme e outro de paragem de emergência localizados no interior
das cabinas.
Secção 2.7 - Plataformas elevatórias:
2.7.1 - As plataformas elevatórias devem possuir dimensões que permitam a sua utilização 
por um indivíduo adulto em cadeira de rodas, e nunca inferiores a 0,75 m por 1 m.
2.7.2 - A precisão de paragem das plataformas elevatórias relativamente ao nível do piso 
do patamar não deve ser superior a (mais ou menos) 0,02 m.
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2.7.3 - Devem existir zonas livres para entrada/saída das plataformas elevatórias com uma 
profundidade não inferior a 1,2 m e uma largura não inferior à da plataforma.
2.7.4 - Se o desnível entre a plataforma elevatória e o piso for superior a 0,75 m, devem 
existir portas ou barras de protecção no acesso à plataforma; as portas ou barras de 
protecção devem poder ser accionadas manualmente pelo utente.
2.7.5 - Todos os lados da plataforma elevatória, com excepção dos que permitem o acesso, 
devem possuir anteparos com uma altura não inferior a 0,1 m.
2.7.6 - Caso as plataformas elevatórias sejam instaladas sobre escadas, devem ser rebatíveis 
de modo a permitir o uso de toda a largura da escada quando a plataforma não está em uso.
2.7.7 - O controlo do movimento da plataforma elevatória deve estar colocado de modo a ser 
visível e poder ser utilizado por um utente sentado na plataforma e sem a assistência de terceiros.
Secção 2.9. Instalações sanitárias de utilização geral
2.9.1. Os aparelhos sanitários adequados ao uso por pessoas com mobilidade 
condicionada, designados de acessíveis, podem estar integrados numa instalação sanitária
conjunta para pessoas com e sem limitações de mobilidade, ou constituir uma instalação
sanitária específi ca para pessoas com mobilidade condicionada.
2.9.2. Se existir uma instalação sanitária específi ca para pessoas com mobilidade 
condicionada, esta pode servir para o sexo masculino e para o sexo feminino e deve estar
integrada ou próxima das restantes instalações sanitárias.
2.9.3. Se os aparelhos sanitários acessíveis estiverem integrados numa instalação sanitária 
conjunta, devem representar pelo menos 10% do número total de cada aparelho instalado 
e nunca inferior a um.
2.9.4. As sanitas acessíveis devem satisfazer as seguintes condições:
1) A altura do piso ao bordo superior do assento da sanita deve ser de 0,45 m, admitindose
uma tolerância de ±0,01 m;
2) Devem existir zonas livres, que satisfaçam ao especifi cado no n.º 4.1.1, de um dos lados
e na parte frontal da sanita;
3) Quando existir mais de uma sanita, as zonas livres de acesso devem estar posicionadas
de lados diferentes, permitindo o acesso lateral pela direita e pela esquerda;
4) Quando for previsível um uso frequente da instalação sanitária por pessoas com 
mobilidade condicionada, devem existir zonas livres, que satisfaçam ao especifi cado no 
n.º 4.1.1, de ambos os lados e na parte frontal;
5) Junto à sanita devem existir barras de apoio que satisfaçam uma das seguintes situações:
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6) Se existirem barras de apoio lateral que sejam adjacentes à zona livre, devem ser re-
batíveis na vertical;
7) Quando se optar por acoplar um tanque de mochila à sanita, a instalação e o uso das 
barras de apoio não deve fi car comprometido e o ângulo entre o assento da sanita e o 
tanque de água acoplado deve ser superior a 90°.
2.9.8. As bases de duche acessíveis devem permitir pelo menos uma das seguintes formas
de utilização por uma pessoa em cadeira de rodas:
1) A entrada para o interior da base de duche da pessoa na sua cadeira de rodas;
2) A transferência da pessoa em cadeira de rodas para um assento existente no interior da 
base de duche.
2.9.9. Se as bases de duche acessíveis não permitirem a entrada de uma pessoa em cadeira 
de rodas ao seu interior, devem ser satisfeitas as seguintes condições:
1) Deve existir uma zona livre, que satisfaça ao especifi cado no n.º 4.1.1, localizada ao lado 
da base de duche e com um recuo de 0,3 m relativamente ao assento, de modo a permitir 
a transferência de uma pessoa em cadeira de rodas;
2) O vão de passagem entre a zona livre e o assento da base de duche deve ter uma largura 
não inferior a 0,8 m;
3) Deve existir um assento no seu interior da base de duche;
4) A base de duche deve ter dimensões que satisfaçam uma das situações defi nidas em 
seguida:

5) Junto à base de duche devem ser instaladas barras de apoio de acordo com o defi nido 
em seguida:
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2.9.10. Se as bases de duche acessíveis permitirem a entrada de uma pessoa em cadeira de 
rodas ao seu interior, devem ser satisfeitas as seguintes condições:
1) O ressalto entre a base de duche e o piso adjacente não deve ser superior a 0,02 m;
2) O piso da base de duche deve ser inclinado na direção do ponto de escoamento, de 
modo a evitar que a água escorra para o exterior;
3) A inclinação do piso da base de duche não deve ser superior a 2%;
4) O acesso ao interior da base de duche não deve ter uma largura inferior a 0,8m;
5) A base de duche deve ter dimensões que satisfaçam uma das situações defi nidas em 
seguida:

6) Junto à base de duche devem ser instaladas barras de apoio de acordo com o defi nido 
em seguida:

2.9.11. O assento da base de duche acessível deve satisfazer as seguintes condições:
1) O assento deve possuir uma profundidade não inferior a 0,4m e um comprimento não 
inferior a 0,7m;
2) Os cantos do assento devem ser arredondados;
3) O assento deve ser rebatível, sendo recomendável que seja articulado com o 
movimento para cima;
4) Devem existir elementos que assegurem que o assento rebatível fi ca fi xo quando 
estiver em uso;
5) A superfície do assento deve ser impermeável e antiderrapante, mas não excessivamente 
abrasiva;
6) Quando o assento estiver em uso, a altura do piso ao seu bordo superior deve ser de 
0,45 m, admitindose uma tolerância de ±0,01 m.
2.9.13. Os lavatórios acessíveis devem satisfazer as seguintes condições:
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1) Deve existir uma zona livre de aproximação frontal ao lavatório com dimensões que
satisfaçam o especificado na secção 4.1;
2) A altura do piso ao bordo superior do lavatório deve ser de 0,8 m, admitindo-se uma 
tolerância de ±0,02 m;
3) Sob o lavatório deve existir uma zona livre com uma largura não inferior a 0,7 m, uma 
altura não inferior a 0,65 m e uma profundidade medida a partir do bordo frontal não 
inferior a 0,5 m;
4) Sob o lavatório não devem existir elementos ou superfícies cortantes ou abrasivas.
2.9.14. Os espelhos colocados sobre lavatórios acessíveis devem satisfazer as seguintes 
condições:
1) Se forem fixos na posição vertical, devem estar colocados com a base inferior da 
superfície refletora a uma altura do piso não superior a 0,9 m;
2) Se tiverem inclinação regulável, devem estar colocados com a base inferior da superf 
cie refletora a uma altura do piso não superior a 1,1 m;
3) O bordo superior da superfície refletora do espelho deve estar a uma altura do piso não 
inferior a 1,8 m.
2.9.16. Para além do especificado na secção 4.11, as barras de apoio instaladas junto dos
aparelhos sanitários acessíveis devem satisfazer as seguintes condições:
1) Podem ter formas, dimensões, modos de fixação e localizações diferentes das definidas,
se possuírem as superfícies de preensão nas localizações definidas ou ser for comprovado
que melhor se adequam às necessidades dos utentes;
2) Devem ter capacidade de suportar uma carga não inferior a 1,5 kN, aplicada em 
qualquer sentido.
2.9.17. Os controlos e mecanismos operáveis (controlos da torneira, controlos do 
escoamento, válvulas de descarga da sanita) e os acessórios (suportes de toalhas, 
saboneteiras, suportes de papel higiénico) dos aparelhos sanitários acessíveis devem
satisfazer as seguintes condições:
1) Devem estar dentro das zonas de alcance definidas nos n.ºs 4.2.1 e 4.2.2, considerando
uma pessoa em cadeira de rodas a utilizar o aparelho e uma pessoa em cadeira de rodas 
estacionada numa zona livre;
2) Devem poder ser operados por uma mão fechada, oferecer uma resistência mínima e 
não requerer uma preensão firme nem rodar o pulso;
3) Não deve ser necessária uma força superior a 22 N para os operar;
4) O chuveiro deve ser do tipo telefone, deve ter um tubo com um comprimento não 
inferior a 1,5 m, e deve poder ser utilizado como chuveiro de cabeça fixo e como chuveiro 
de mão livre;
5) As torneiras devem ser do tipo monocomando e acionadas por alavanca;
6) Os controlos do escoamento devem ser do tipo de alavanca.
2.9.18. Caso existam, as proteções de banheira ou bases de duche acessíveis devem 
satisfazer as seguintes condições:
1) Não devem obstruir os controlos ou a zona de transferência das pessoas em cadeira de
rodas;
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2) Não devem ter calhas no piso ou nas zonas de transferências das pessoas em cadeira 
de rodas;
3) Se tiverem portas, devem satisfazer o especificado na secção 4.9.
2.9.19. O espaço que permanece livre após a instalação dos aparelhos sanitários acessíveis
nas instalações sanitárias deve satisfazer as seguintes condições:
1) Deve ser possível inscrever uma zona de manobra, não afetada pelo movimento de 
abertura da porta de acesso, que permita rotação de 360o;
2) As sanitas e bidés que tiverem rebordos elevados com uma altura ao piso não inferior a
0,25 m podem sobrepor-se às zonas livres de manobra e de aproximação numa margem 
não superior a 0,1 m;
3) Os lavatórios que tenham uma zona livre com uma altura ao piso não inferior a 0,65 m
podem sobreporse às zonas livres de manobra e de aproximação numa margem não 
superior a 0,2 m;
4) A zona de manobra do espaço de higiene pessoal pode sobrepor-se à base de duche se
não existir uma diferença de nível do pavimento superior a 0,02 m.
2.9.20. A porta de acesso a instalações sanitárias ou a cabinas onde sejam instalados 
aparelhos sanitários acessíveis deve ser de correr ou de batente abrindo para fora.

Capítulo 3 - Edifícios, estabelecimentos e instalações com usos específicos:
Secção 3.2 - Edifícios de habitação - espaços comuns:
3.2.1 - Nos edifícios de habitação com um número de pisos sobrepostos inferior a cinco, 
e com uma diferença de cotas entre pisos utilizáveis não superior a 11,5 m, incluindo os 
pisos destinados a estacionamento, a arrecadações ou a outros espaços de uso comum 
(exemplo: sala de condóminos), podem não ser instalados meios mecânicos de 
comunicação vertical alternativos às escadas entre o piso do átrio principal de entrada/
saída e os restantes pisos.
3.2.2 - Nos edifícios de habitação em que não sejam instalados durante a construção meios 
mecânicos de comunicação vertical alternativos às escadas, deve ser prevista no projecto 
a possibilidade de todos os pisos serem servidos por meios mecânicos de comunicação 
vertical instalados a posteriori, nomeadamente:
1) Plataformas elevatórias de escada ou outros meios mecânicos de comunicação vertical, 
no caso de edifícios com dois pisos;
2) Ascensores de cabina que satisfaçam o especificado na secção 2.6, no caso de edifícios 
com três e quatro pisos.
3.2.3 - A instalação posterior dos meios mecânicos de comunicação vertical referidos no 
n.º 3.2.2 deve poder ser realizada afectando exclusivamente as partes comuns dos edifícios 
de habitação e sem alterar as fundações, a estrutura ou as instalações existentes; devem ser 
explicitadas nos desenhos do projecto de licenciamento as alterações que é necessário 
realizar para a instalação posterior dos referidos meios mecânicos.
3.2.4 - Se os edifícios de habitação possuírem ascensor e espaços de estacionamento ou 
arrecadação em cave para uso dos moradores das habitações, todos os pisos dos espaços 
de estacionamento e das arrecadações devem ser servidos pelo ascensor.
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3.2.5 - Nos edifícios de habitação é recomendável que o percurso acessível entre o átrio de 
entrada e as habitações situadas no piso térreo se realize sem recorrer a meios mecânicos 
de comunicação vertical.
3.2.6 - Em espaços de estacionamento reservados ao uso habitacional, devem ser satisfeitas 
as seguintes condições:
1) O número de lugares reservados para veículos de pessoa com mobilidade condicionada 
pode não satisfazer o especificado no n.º 2.8.1, desde que não seja inferior a: um lugar 
em espaços de estacionamento com uma lotação inferior a 50 lugares; dois lugares em 
espaços de estacionamento com uma lotação compreendida entre 51 e 200 lugares; um 
lugar por cada 100 lugares em espaços de estacionamento com uma lotação superior a 
200 lugares;
2) Podem não existir lugares de estacionamento reservados para pessoas com mobilidade 
condicionada em espaços de estacionamento com uma lotação inferior a 13 lugares;
3) Os lugares reservados para pessoas com mobilidade condicionada devem constituir 
um lugar supletivo a localizar no espaço comum do edifício.
3.2.7 - Os patamares que dão acesso às portas dos fogos devem permitir inscrever uma 
zona de manobra para rotação de 180º.
Secção 3.3 - Edifícios de habitação - habitações:
3.3.1 - Nos espaços de entrada das habitações deve ser possível inscrever uma zona de 
manobra para rotação de 360º.
3.3.2 - Os corredores e outros espaços de circulação horizontal das habitações devem 
ter uma largura não inferior a 1,1 m; podem existir troços dos corredores e de outros 
espaços de circulação horizontal das habitações com uma largura não inferior a 0,9 m, 
se tiverem uma extensão não superior a 1,5 m e se não derem acesso lateral a portas de 
compartimentos.
3.3.3 - As cozinhas das habitações devem satisfazer as seguintes condições:
1) Após a instalação das bancadas deve existir um espaço livre que permita inscrever uma 
zona de manobra para a rotação de 360º;
2) Se as bancadas tiverem um soco de altura ao piso não inferior a 0,3 m podem projectar-
se sobre a zona de manobra uma até 0,1 m de cada um dos lados;
3) A distância entre bancadas ou entre as bancadas e as paredes não deve ser inferior a 
1,2m.
3.3.4 - Em cada habitação deve existir pelo menos uma instalação sanitária que satisfaça as 
seguintes condições:
1) Deve ser equipada com, pelo menos, um lavatório, uma sanita, um bidé e uma banheira;
2) Em alternativa à banheira, pode ser instalada uma base de duche com 0,8 m por 0,8 m 
desde que fique garantido o espaço para eventual instalação da banheira;
3) A disposição dos aparelhos sanitários e as características das paredes devem permitir 
a colocação de barras de apoio caso os moradores o pretendam de acordo com o 
especificado no n.º 3) do n.º 2.9.4 para as sanitas, no n.º 5) do n.º 2.9.7 para a banheira e nos 
n.os 5) dos n.os 2.9.9 e 2.9.10 para a base de duche;
4) As zonas de manobra e faixas de circulação devem satisfazer o especificado no n.º 2.9.19.
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4.1.2. A zona livre deve ter um lado totalmente desobstruído contíguo ou sobreposto a 
um percurso acessível.
4.1.3. Se a zona livre estiver situada num recanto que confi na a totalidade ou parte de três
dos seus lados numa extensão superior ao indicado, deve existir um espaço de manobra 
adicional conforme defi nido em seguida:

Capítulo 4 — Percurso acessível:
Secção 4.1. Zonas de permanência
4.1.1. A zona livre para o acesso e a permanência de uma pessoa em cadeira de rodas
deve ter dimensões que satisfaçam o defi nido em seguida:

3.3.5 - Se existirem escadas nas habitações que dêem acesso a compartimentos habitáveis 
e se não existirem rampas ou dispositivos mecânicos de elevação alternativos, devem ser 
satisfeitas as seguintes condições:
1) A largura dos lanços, patamares e patins não deve ser inferior a 1 m;
2) Os patamares superior e inferior devem ter uma profundidade, medida no sentido do 
movimento, não inferior a 1,2 m.
3.3.6 - Se existirem rampas que façam parte do percurso de acesso a compartimentos 
habitáveis, devem satisfazer o especifi cado na secção 2.5, com excepção da largura que 
pode ser não inferior a 0,9 m.
3.3.7 - Os pisos e os revestimentos das habitações devem satisfazer o especifi cado na 
secção 4.7 e na secção 4.8; se os fogos se organizarem em mais de um nível, pode não 
ser cumprida esta condição desde que exista pelo menos um percurso que satisfaça o 
especifi cado na secção 4.7 e na secção 4.8 entre a porta de entrada/saída e os seguintes 
compartimentos:
1) Um quarto, no caso de habitações com lotação superior a cinco pessoas;
2) Uma cozinha conforme especifi cado no n.º 3.3.3;
3) Uma instalação sanitária conforme especifi cado no n.º 3.3.4.
3.3.8 - Os vãos de entrada/saída do fogo, bem como de acesso a compartimentos, 
varandas, terraços e arrecadações, devem satisfazer o especifi cado na secção 4.9.
3.3.9 - Os corrimãos e os comandos e controlos devem satisfazer o especifi cado 
respectivamente na secção 4.11 e na secção 4.12.
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4.3.1. Os percursos pedonais devem ter em todo o seu desenvolvimento um canal de 
circulação contínuo e desimpedido de obstruções com uma largura não inferior a 1,2 m, 
medida ao nível do pavimento.
4.3.2. Devem incluir-se nas obstruções referidas no n.º 4.3.1 o mobiliário urbano, as 
árvores, as placas de sinalização, as bocas de incêndio, as caleiras sobrelevadas, as caixas 
de eletricidade, as papeleiras ou outros elementos que bloqueiem ou prejudiquem a 
progressão das pessoas.
4.3.3. Podem existir troços dos percursos pedonais com uma largura livre inferior ao 
especifi cado no n.º 4.3.1, se tiverem dimensões que satisfaçam o defi nido em seguida:

Secção 4.4. Zonas de manobra:
4.4.1. Se nos percursos pedonais forem necessárias mudanças de direção de uma pessoa 
em cadeira de rodas sem deslocamento, as zonas de manobra devem ter dimensões que 
satisfaçam o defi nido em seguida:

Secção 4.5. Altura livre:
4.5.1. A altura livre de obstruções em toda a largura dos percursos não deve ser inferior a 
2m nos espaços encerrados e 2,4 m nos espaços não encerrados.
4.5.2. No caso das escadas, a altura livre deve ser medida verticalmente entre o focinho 
dos degraus e o teto e, no caso das rampas, a altura livre deve ser medida verticalmente 
entre o piso da rampa e o teto.
4.5.3. Devem incluir-se nas obstruções referidas no n.º 4.5.1 as árvores, as placas de 
sinalização, os difusores sonoros, os toldos ou outros elementos que bloqueiem ou 
prejudiquem a progressão das pessoas.

Secção 4.9. Portas
4.9.1. Os vãos de porta devem possuir uma largura útil não inferior a 0,77 m, medida entre
a face da folha da porta quando aberta e o batente ou guarnição do lado oposto; se a porta 
for
de batente ou pivotante, deve considerar-se a porta na posição aberta a 90°.
4.9.2. Os vãos de porta devem ter uma altura útil de passagem não inferior a 2 m.
4.9.3. Os vãos de porta cujas ombreiras ou paredes adjacentes tenham uma profundidade
superior a 0,6 m devem satisfazer o especifi cado no n.º 4.3.1.
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4.9.4. Podem existir portas giratórias, molinetes ou torniquetes se existir uma porta ou 
passagem acessível, alternativa, contígua e em uso.
4.9.5. Se existirem portas com duas folhas operadas independentemente, pelo menos 
uma delas deve satisfazer o especifi cado no n.º 4.9.1.
4.9.6. As portas devem possuir zonas de manobra desobstruídas e de nível com dimensões
que satisfaçam o defi nido em seguida:

4.9.7. No caso de edifícios sujeitos a obras de alteração ou conservação, podem não existir 
zonas de manobra desobstruídas com as dimensões defi nidas no n.º 4.9.6 se a largura 
útil de passagem da porta for aumentada para compensar a difi culdade do utente se 
posicionar perpendicularmente ao vão da porta.
4.9.8. Se nas portas existirem ressaltos de piso, calhas elevadas, batentes ou soleiras, não 
devem ter uma altura, medida relativamente ao piso adjacente, superior a 0,02 m.
4.9.9. Os puxadores, as fechaduras, os trincos e outros dispositivos de operação das portas 
devem oferecer uma resistência mínima e ter uma forma fácil de agarrar com uma mão 
e que não requeira uma preensão fi rme ou rodar o pulso; os puxadores em forma de 
maçaneta não
devem ser utilizados.
4.9.10. Os dispositivos de operação das portas devem estar a uma altura do piso 
compreendida entre 0,8 m e 1,1 m e estar a uma distância do bordo exterior da porta não 
inferior a 0,05 m.
4.9.11. Em portas de batente deve ser prevista a possibilidade de montar uma barra 
horizontal fi xa a uma altura do piso compreendida entre 0,8 m e 1,1 m e com uma 
extensão não inferior a 0,25 m.
4.9.12. Se as portas forem de correr, o sistema de operação deve estar exposto e ser 
utilizável de ambos os lados, mesmo quando estão totalmente abertas.
4.9.13. A força necessária para operar as portas interiores, puxando ou empurrando, não 
deve ser superior a 22 N, exceto no caso de portas de segurança contra incêndio, em que 
pode ser necessária uma força superior.
4.9.14. As portas e as paredes com grandes superfícies envidraçadas devem ter mar-cas de 
segurança que as tornem bem visíveis, situadas a uma altura do piso compre endida entre 
1,2m e 1,5m.
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Excerto do Regime excecional para a reabilitação urbana (RERU)

B. ENQUADRAMENTO
PORQUE FOI APROVADO O RERU?

-Porque existem em Portugal cerca de de 1 milhão de edifícios a precisar de obras de reabilitação.
-Porque os atuais regulamentos técnicos da construção foram idealizados sobretudo para 
construções novas e não tiveram muitas vezes em conta as diferentes realidades atinentes 
a edifícios antigos e de diferentes épocas de construção.
-Porque a necessidade de cumprimento integral desses regulamentos tem originado 
muitas dificuldades, quer técnicas quer económicas, as quais são muitas vezes 
inultrapassáveis, constituindo assim um forte entrave à recuperação dos edifícios antigos 
e dessa forma à regeneração do tecido urbano.
- Porque o cumprimento desses regulamentos, ainda que tecnicamente possível, gera 
encargos muito elevados no processo construtivo que se refletem no custo final do 
edifício ou da fração, ou, se for o caso, na respetiva renda.
Porque é urgente recuperar o parque habitacional do país e trazer as pessoas de novo para 
os centros das cidades e vilas do país.

QUE TIPO DE OBRAS DE REABILITAÇÃO ESTÃO ABRANGIDAS?

- Obras de conservação.
- Obras de alteração.
- Obras de reconstrução.
- Obras de construção ou de ampliação, na medida em que sejam condicionadas por 
circunstâncias preexistentes, desde que satisfaçam as seguintes condições cumulativas:
-não ultrapassem os alinhamentos e a cércea superior das edificações confinantes mais elevadas;
- não agravem as condições de salubridade ou segurança de outras edificações.

QUAIS OS EDIFÍCIOS ABRANGIDOS PELO RERU?

SÃO ABRANGIDOS PELO RERU OS EDIFÍCIOS OU AS FRAÇÕES:
- Concluídos há pelo menos 30 anos ou localizados em áreas de reabilitação urbana;
- Sempre que se destinem a ser afetos total ou predominantemente ao uso habitacional.

O RERU CONTRIBUI PARA DEGRADAR A QUALIDADE DO 
EDIFICADO EXISTENTE?

Não.
Apesar da dispensa de aplicação de determinadas normas técnicas, o RERU estabelece 
expressamente que as intervenções não podem diminuir as condições de segurança e salubridade 
da edificação nem a segurança estrutural, nomeadamente a segurança sísmica do edifício.
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C. REGULAMENTO GERAL DAS EDIFICAÇÕES URBANAS (RGEU)
QUE NORMAS DO RGEU ESTOU DISPENSADO(A) DE CUMPRIR?

O RERU DISPENSA AS OPERAÇÕES URBANÍSTICAS, ABRANGIDAS 
PELO SEU ÂMBITO DA APLICAÇÃO, DE DIVERSAS NORMAS DO 
RGEU, EM ESPECIAL AS RELATIVAS AOS SEGUINTES REQUISITOS:

- Largura mínima dos lanços das escadas.
- Largura mínima dos patamares para onde se abrem as portas de acesso às habitações.
- Largura mínima e altura máxima dos degraus das escadas.
- Existência de iluminação e ventilação por meio de aberturas nas paredes em comunicação 
direta com o exterior nas escadas de acesso comum em edifícios com mais de 3 pisos.
- Obrigatoriedade de instalar ascensores em edifícios de habitação coletiva quando a 
altura do último piso exceder 11,5 m.
- Distância mínima entre fachadas de edificações (estabelecida em 10m).
- Existência de logradouro próprio (quando não exista logradouro comum).
- Altura mínima, piso a piso, e pé-direito livre mínimo.

QUE OUTRAS NORMAS DO RGEU ESTOU DISPENSADO(A) DE 
CUMPRIR?

O RERU DISPENSA AINDA AS OPERAÇÕES URBANÍSTICAS, 
ABRANGIDAS PELO SEU ÂMBITO DA APLICAÇÃO, DAS NORMAS 
DO RGEU AS RELATIVAS AOS SEGUINTES REQUISITOS:

- Número mínimo de compartimentos e as respetivas áreas mínimas de habitação.
- Limite mínimo das áreas brutas dos fogos.
- Requisitos mínimos das instalações sanitárias.
- Larguras mínimas dos corredores das habitações.
- Iluminação e ventilação dos compartimentos das habitações através de vãos nas 
paredes em comunicação direta com o exterior.
- Normas sobre a disposição das janelas.
- Normas relativas à construção de caves, sótãos, águas-furtadas e mansardas destinadas 
a habitação.
- Requisitos mínimos das instalações sanitárias e das cozinhas.

D. REGIME DE ACESSIBILIDADES
QUE NORMAS DO REGIME LEGAL DE ACESSIBILIDADES ESTOU 
DISPENSADO(A) DE CUMPRIR?

O RERU dispensa as operações urbanísticas por ele abrangidas da aplicação do Regime
Legal de Acessibilidades (RLA).
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O RLA foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, e contém as Normas 
Técnicas de Acessibilidade (NTA) a cumprir no projeto e na construção de espaços 
públicos e equipamentos coletivos e edifícios públicos e habitacionais.

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS REQUISITOS IMPOSTOS PELAS NORMAS 
TÉCNICAS DE ACESSIBILIDADE AOS EDIFICIOS DE HABITAÇÃO?

- As portas de entrada/saída dos edifícios devem ter largura útil não inferior a 0,87 m.
- Os patamares, galerias, corredores e escadas devem ter largura não inferior a 1,2 m.
- Os degraus das escadas devem ter uma profundidade não inferior a 0,28 m e uma altura 
não superior a 0,18 m.
- Os ascensores devem possuir cabinas com dimensões interiores, entre painéis, não 
inferiores a 1,1 m de largura por 1,4 m de profundidade.
- Os patamares que dão acesso às portas dos fogos devem permitir inscrever uma zona de 
manobra para rotação a 180°.
- As cozinhas devem, após a instalação das bancadas, possuir um espaço livre que permita 
inscrever uma zona de manobra para rotação a 360°.

I. SEGURANÇA ESTRUTURAL
O RERU DISPENSA O CUMPRIMENTO DE NORMAS TÉCNICAS EM 
MATÉRIA DE SEGURANÇA ESTRUTURAL DOS EDIFÍCIOS?

Não.
Qualquer solução a adotar, devidamente justificada, não deve conduzir à redução da 
resistência estrutural nem ao aumento da vulnerabilidade sísmica da construção (por 
exemplo aumentando a massa). Devem sempre ser avaliadas as condições de segurança 
das fundações, e atuar em caso de necessidade, sobre as mesmas, sobre o solo de fundação 
ou adotando medidas corretivas. Em caso de intervenção, devem adotarse medidas 
simples que melhorem o comportamento estrutural do edifício, nomeadamente o seu 
comportamento sísmico.

ATENÇÃO À SEGURANÇA ESTRUTURAL NAS INTERVENÇÕES DE 
REABILITAÇÃO!

As alterações da estrutura podem resultar do acréscimo de pisos (aumentando as cargas 
na fundação com o consequente enfraquecimento ao nível da base de edifícios) ou da 
abertura de montras para comércio (eliminando a continuidade dos nembos de alvenaria 
ao nível do piso térreo).
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ENTREVISTA - Hermínia Augusta, José Domingos Carneiro e António dos Santos

Família da Casa de Vale de Couço, Fevereiro de 2019

Pedro Santos (PS)- Para conseguir contextualizar os elementos sociológico e a sua vida 
em comunidade, gostava de lhe colocar algumas perguntas. Neste sentido começo por 
perguntar quando é que a dona Hermínia chegou a Vale de Couço?
Hermínia Augusta (HA)- Foi em 1964, quando tinha 26 anos, num domingo. No dia a 
seguir ao meu casamento.

PS- Onde vivia antes de se mudar para aqui?
HA- Vivia na Carrapatinha, uma aldeia do concelho de Macedo de Cavaleiros, mas 
não nasci lá. Nasci em Guribanes, uma aldeia pertencente ao concelho de Mirandela, e 
mudei-me com 16 anos para a Carrapatinha.

PS- Então mudou-se para esta aldeia com 26 anos e nunca mais daqui saiu?
HA- Sim, nunca mais saí daqui. Até era suposto nunca ter chegado, isto porque eu nem 
era para casar. Estava destinada a tomar conta do meu pai até ao final da sua vida, mas 
alguns membros da minha família com quem me dava mais na altura começaram-me a 
entusiasmar.

PS- Qual foi o primeiro contacto que teve com a aldeia?
HA- A primeira vez que vim a Vale de Couço foi quando alguns familiares e amigos que 
cá tinha organizaram um bailarico na casa do lado desta (casa que podemos encontrar 
nos levantamentos a Oeste). Foi também a primeira vez que tive contacto com o homem 
que depois viria a ser meu marido. Apresentaram-mo dizendo que era muito bom rapaz 
e trabalhador. Chamava-se Marcolino.

PS- Como manteve contacto com o Senhor Marcolino?
HA- Eu recebi algumas visitas na Carrapatinha. Passado uns tempos ele pediu a minha 
mão em casamento ao meu pai. E casamos dpois mais tarde também na Carrapatinha.

PS- Como encontrou a casa quando se mudou para cá?
HA- As divisões estavam iguais. A unica coisa diferente eram os materiais com que eram 
feitas. Nessa altura morava cá, não só Marcolino, mas também a madrinha dele, a Dona 
Adelaide. Isso fazia do Marcolino o chefe de família e dono da casa, herdando-a dos seu 

pais. Esta casa pertence à família do meu marido desde pelo menos meados do séc. XIX. 

Foi propriedade do bisavô do meu marido e a partir do início do séc. XX passou por her-

ança, para a propriedade do seu avô José António Carneiro, tendo sido ele quem intro-

duziu grandes alterações na reconstrução e ampliação da casa. O José António Carneiro, 

participou na batalha de 31 de Janeiro de 1891 no Porto ao serviço da Guarda Municipal, 
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na primeira tentativa de golpe de estado falhado para implantação da república, mas ficou 
ferido com alguma gravidade, e então foi dado como inapto para o serviço, regressando 
com 25 anos, ainda solteiro. Casou mais tarde com a herdeira da casa à morte dos pais.

PS- O que nos pode contar sobre a vida de campo?
HA- A nossa família possuía bastantes terrenos, cultivavamos a maior parte, e aluga-
vamos alguns a quem mais precisava. Tínhamos também os animais que serviam tan-
to para ajuda nos trabalhos de campo, como para venda, e para nosso consumo. Não 
era vida fácil... Trabalhávamos muitas vezes desde que o sol se punha, até que o sol 
se punha. Nessa altura eram raros os terrenos que não se cultivavam, e muitos deles 
pareciam jardins. Apesar disso havia muita fome, mas felizmente a nossa família tinha 
quanto chegue para que a vida não fosse assim tão difícil. Trabalhávamos muito para 
que conseguissemos viver satisfatoriamente.

PS- Como nos pode descrever a vida em termos de comunidade? Que ocupações tin-
ham? E como acha que estava desenvolvida esta região nessa altura?
HA- A vida nunca foi fácil por estes lados. Muito menos naquela altura. O que nos aju-
dou muito foi a família Menéres. Eles davam trabalho a muita gente daqui, ou então a pes-
soas de fora que acabavam por ficar aqui. Ajudaram na evolução da região também com 
a construção de vários equipamentos como as duas Casas do Povo, a creche, o infantário 
e a escola. Nas casas do Povo havia bailaricos, havia teatros, passavam filmes... permitiam 
que a gente ao final do dia pudesse conviver. Um dos meus filhos andou no infantário, o 
António, mas na escola andaram os dois e já o meu marido tinha andado também. Era 
bom para nós porque nos permitia ir para o campo descansados.

PS- Viveram sempre apenas  três pessoas na casa?
HA- Não. Com o passar do tempo a Dona Adelaide envelheceu bastante acabando por 
falecer em 1984, depois de 5 anos acamada. Mais tarde, em 1990, veio a minha irmã Ma-
ria morar conosco porque precisava que alguém tomasse conta dela, uma vez que já não 
eram muito saudável psicologicamente.

PS- Entretanto nasceram os seus filhos...
HA-Sim, a primeira foi uma menina, à qual chamei Lucília Augusta dos Santos, que in-
felizmente já não está entre nós. Tive um parto difícil e desde a nascença dela que andava 
sempre doente. Acabou por falecer com 11 meses. Depois tive estes dois rapazões que 
aqui estão. O primeiro deles foi o Zé ( José Domingos Carneiro) em 1958, e depois em 
1965 o António (António Santos). 

PS- Portanto eles ajudarão na caracterização da casa...
HA- Eles devem lembrar-se melhor que eu das histórias que o meu marido contava sobre 
a casa. A memória vai-me falhando.
António Santos (AS)- No que pudermos ajudar...



244

José Domingos ( JD)- Mas olha que também já não nos lembramos assim tão bem das 
histórias que o nosso pai contava.

PS- Qual é a mudança/obra mais antiga que se lembram?
AS- Desde que nascemos ou que nos contaram? É que sabemos algumas coisas anteri-
ores ao nosso nascimento.

PS- Contem-me tudo o que sabem do mais antigo para o mais recente.
JD- Antigamente, a habitação era de menores dimensões, isto era um pequeno aglomer-
ado de habitações com paredes meias. A nascente havia duas pequenas habitações, que 
foram adquiridas pelo nosso bisavô José António Carneiro. Uma das habitações, à qual 
chamamos forno, foi transformadomais tarde num forno tradicional que se manteve 
até aos dias de hoje, sofrendo apenas algumas obras de restauro, nada mais. Esta divisão 
tem ligação direta, através de um vão que correspondia a uma porta, ao piso inferior da 
habitação principal, que foi mais tarde cimentado, pelo nosso pai, por questões de segu-
rança, uma vez que a chave estaria sempre na porta, havendo a possibilidade de entrarem 
na casa sem ninguém dar conta. Teve ligação também com o piso superior através de um 
vão que corresponde a uma janela, pelo menos achamos nós. A outra pequena habitação, 
é conhecido por loja das batatas, e funcionaria inicialmente como forno, tranformada 
mais tarde para estábulo por entrar demasiado fumo na casa, sendo agora uns arrumos 
agrícolas que acolhe máquinas de pequeno porte, ferramentas e ainda alguns produtos. 
Também neste compartimento existe um vão para o primeiro piso da habitação principal 
que servia de janela, achamos novamente nós, antes deste zona ser construído.  
AS- O nosso pai contava ainda que a cozinha não era onde se encontra agora. Primeiro 
estaria na zona do quarto da minha mãe e o adjacente a ele. Não sabemos se seria um 
grande espaço que funcionava como sala e cozinha, se tinha divisões para quartos, mas 
é certo que naquela zona se encontrava uma cozinha. A nova cozinha, com a aquisição 
das habitações anexas que o meu irmão falou, ficava com acesso não só às traseiras da casa, 
onde acabaram por fazer um pátio com a entrada principal, e aos seus anexos a nascente, 
como  também à rua principal (Rua Engenheiro Arantes e Oliveira) a sudoeste, porque 
construiram umas escadas interiores em madeira que davam simultaneamente acesso ao 
piso inferior que sempre o conhecemos, e funcionou, como adega.

PS- Sendo assim, em que foi transformada a cozinha antiga? Passou logo para zona de quar-
tos?
AS- Depois das mudança de sítio da cozinha foram estruturados seis quartos de pequena e 
média dimensão no mesmo sítio, com um corredor de distribuição que podemos ver neste 
momento. A grande diferença de antes para agora é que os dois quarto que estão localiza-
dos na zona da cozinha antiga seriam quatro, estando estes divididos a meio, sendo o ultimo 
quarto acessível através do primeiro nos dois casos.

PS- O piso térreo sempre correspondeu todo ele à adega?
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JD- No piso térreo sempre me lembro da adega que incluía o lagar do vinho que se local-
izava no mesmo sítio onde agora existe uns arrumos para armazenamento de azeite, pas-
sando o lagar a ser no extremo oeste, onde o podemos encontrar agora, ainda que esteja 
cheio de  material para a apanha da azeitona Além da adega, também sempre me lembro 
da garagem, mas com a diferença de ter apenas acesso por fora, apesar de ser por baixo da 
habitação principal. esse espaço é separado da restante habitação por um muro de pedra 
que ao mesmo tempo servia de suporte às traves do piso superior.

PS- O que me podem contar sobre os dois anexos que estão junto à garagem e à loja das 
batatas?
AS- O anexo junto à garagem possui paredes meias com a Garagem, mas é exterior à 
habitação, funcionando como armazenamento de todas as ferramentas agrícolas que 
nos pertencem, mas não sabemos qualquer origem ou função anterior. O outro anexo, 
junto à loja das batatas, foi construído mais tarde pelo nosso pai, e sempre funcionou 
como um galinheiro.
JD- Na altura da construção do galinheiro foram revestidas algumas paredes exteriores a 
cal e cimento e pintadas de cor amarela.

PS- Pelo que já li em alguns documentos, esta aldeia beneficio do programa das Aldeias 
Melhoradas pelo Estado Novo. Esta casa beneficiou desse programa?
HA- Isso foi na altura em que o Zé nasceu. Fizeram-se obras na varanda 
traseira e na cozinha.  Na varanda traseira foi apenas substituída a madeira da 
sua estrutura e revestimento que se encontrava em mau estado.  Na cozinha 
contruiu-se uma nova lareira, já com um chupão. Foi também colocado 
forro nos tetos de todas as divisões, foram pintadas novamente as paredes 
exteriores que tinham sido anteriormente revestidas a cal. Nesta altura chegou 
a eletricidade, e por isso, efetuou-se a instalação elétrica em toda a casa.

PS- Houve mais obras ou melhorias posteriores a estas que me contaram?
AS- Sim, houve mais algumas, uma delas foi no início dos anos 70, com a instalação da 
rede de água canalizada na aldeia, em que foram não só instaladas ligações à cozinha, à 
adega e a alguns estábulos, mas também foi construída uma casa de banho, situada num 
dos extremos da varanda traseira com acesso através desta, que ainda é a única casa 
de banho que se pode encontrar nesta casa. Ainda em meados destes mesmos anos, 
como os quartos já estavam bastante degradados, tudo que os constituia e era feito de 
madeira, como portas, o soalho e outros. foi remodelado e redimensionado, passando 
a ter menos dois quartos. Ainda nesta altura foram substituídas as janelas existentes por 
janelas de madeira em castanho e o piso em terra da adega foi substituído por piso de 
cimento sendo gradualmente feito também nas restantes divisões térreas.
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JD- No início dos anos 80, a varanda traseira em madeira precisava outra vez de obras, foi 
reconstruída com uma laje de cimento, com o piso em azulejos e com as guardas em ferro. 
Com isto aproveitou-se para prolongar oa Garagem por baixo da varanda.  As escadas 
interiores em madeira situadas na cozinha com acesso ao piso inferior foram também 
substituídas por escadas de tijolos revestidos por cimento. Depois mais tarde, em meados 
dos anos 90, com a degradação do telhado, foi integralmente substituído, mantendo-se 
apenas as traves de madeira que não estavam apodrecidas. Ao mesmo tempo foi também 
substituída toda a instalação elétrica efetuada nos anos 50, por uma instalação nova e 
muito mais segura.

PS- Isso foi tudo o que aconteceu até à data de hoje?
AS- Sim, se não considerarmos as coisas mais básicas como pequenas obras de 
manutenção ao nível de pinturas interiores e exteriores e pequenas reparações. Isso fez 
com que a habitação ficasse com muito poucas condições de habitabilidade, chegando a 
esta situação que aqui vemos.

AS- Gostava ainda de mostrar umas pequenas particularidades da casa que não sei 
se poderão ajudar na interpretação da casa. O alçado principal tem duas paredes que 
não tem o mesmo tratamento. Existe também um vão, no primeiro terço do corredor 
de acesso aos quartos, que continha uma porta que não se enquadra naquele lugar. De 
resto não acho que exista mais nada que possa ser relevante, mas de qualquer maneira se 
houverem dúvidas mais tarde podemos sempre conversar outra vez.

PS- Dona Hermínia, quais são os seus principais objetivos com a reabilitação desta casa?
HA- Eu gostava muito de voltar a viver aqui. Não estou muito longe daqui porque tive 
a sorte de ter um lar aqui perto. Mas tenho muita pena que a casa se tenha degradado 
tanto. Este espaço diz-me muito. Há quase 65 anos que vim para aqui e custou-me muito 
ambandonar tudo isto que é meu e no qual vivi tantos e tantos momentos, tanto bons 
como maus. 

PS- Creio que para voltar a viver aqui será preciso eliminar muitas barreiras, principalmente 
físicas, de maneira a que a senhora quase não precise de auxílio quotidiano.
HA- Pois. Eu já tenho muita idade. Tenho muita dificuldade em coordenar bem as pernas, 
por vezes nem é por falta de força mas porque a cabeça já não era como antes e tenho 
muitas tonturas que me fazem perder o equilibrio.

PS- Qual é a intençaõ dos filhos em que sejam feito um novo projeto para esta casa de 
família?
AS- Existem muitas memórias nesta casa. Além disso é casa da família há algumas 
centenas de anos e faz todo o sentido continuar, mas para isso precisa de uma profunda 
reabilitação, e o intúito sempre foi que a nossa mãe pudesse voltar a viver aqui mesmo 
com as suas dificuldades. 
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JD- A casa precisa, sem perder a sua identidade, de uma reformulação, tanto a nivel es-
pacial exterior com a nível de organização de espaço, isto porque hoje em dia os modos 
de habitar mudaram completamente. Aliás, um dos exemplos mais radicais desta casa é 
o facto de ainda possuir a sua única casa de banho na parte de fora da casa e nunca se ter 
solucionado esse problema.  É necessário voltar a usufruir da casa para que se possam 
continuar a formar momentos familiares na nossa memória que nos encham a alma. Por 
outro lado gostavamos que estivesse prepara para receber a nossa mãe em conformidade 
com as suas muitas necessidades e ao mesmo tempo nos pudesse receber a nós em visitas. 
esperamos uma solução que satisfaça todos estes pontos que temos vindo a referir sobre 
a reabilitação em termos patrimoniais sem esquecer de adaptar a questões de mobilidade 
reduzida sem que tenha o aspeto de um equipamento como um lar. O objetivo será assim 
organizar uma casa que responda a isto tudo mas que não perca o seu sentido de casa.


