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 Esta dissertação não está escrita ao abrigo do novo Acordo Ortográfico da 

Língua Portuguesa.

 Tendo em conta que os clientes deste projecto são os meus pais, o local e o 

edifício em causa são espaços conhecidos e palco de vivências em comum, ao longo 

da dissertação surge, várias vezes, a necessidade de expressão na primeira pessoa.





À minha família,





“Life is what happens to you while you’re busy making other plans.”

John Lennon
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Abstract

 The construction of a new meaning for the house in Pos-
sacos, arises from the will to act in something concrete. Due to 
the importance of the house in Possacos for the family and the 
desire of transform it in a vacation home, after my grandpa-
rents have passed away, was a good opportunity to work within 
the single family housing theme.
 The house is located about 3,5km from the center of 
Valpaços, Vila Real district, in the village of Possacos. To define 
an intervention strategy its mandatory to read the territory ant 
to interpretate the architecture of the region, in order to trans-
form the existing house willing to transport it to contempora-
neity and adapt it to the wishes of the new owners.
 The house is located “separated” from the center of the 
village by the national road  number 206. The access to the plot 
where the house is, is done through a steep street that leads us 
to a square with no other exit.
 In order to support the agricultural practice, it had been 
built a one floor building. Later it has been adapted to give 
way to the couple’s dwelling in a continuous process of various 
interventions and additions until it had become what is now 
known.
 Despite the strong connection with the pre-existing 
house, the family showed willingness to transform the house 
that once belonged to the grandparents.
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Resumo

 A construção de um novo significado para a casa dos Pos-
sacos surge a partir da vontade de actuar em algo concreto. 
Pela sua importância em termos familiares e pela vontade de 
transformá-la, agora, após a morte dos meus avós, em casa de 
férias, surgiu a oportunidade de intervir no âmbito da habita-
ção unifamiliar. 
 A casa situa-se a cerca de 3,5km do centro de Valpaços, 
distrito de Vila Real, na aldeia de Possacos. A definição de uma 
estratégia de intervenção é feita com base na leitura do territó-
rio e na interpretação da arquitectura popular da região, com o 
intuito de transformar a casa existente de forma a transportá-la 
para a contemporaneidade e adaptá-la às vontades dos novos 
usuários.
 A casa situa-se no segundo núcleo de formação da al-
deia, “afastado” do centro da aldeia pela estrada nacional 206. 
O acesso ao lote da casa é feito através de uma rua íngreme que 
culmina num largo sem saída.
 Com o intuito de apoiar a prática agrícola, terá sido 
construída parte da casa, um único piso, em pedra. Mais tarde, 
terá sido adaptada para dar lugar à habitação do casal, num 
processo contínuo de várias intervenções e adições até se tornar 
naquilo que hoje se conhece.
 Apesar da forte ligação com a pré-existência, a família 
mostrou vontade de transformar a casa que outrora pertenceu 
aos avós.
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 “No fundo a arquitectura são paredes, tectos, pilares, [...] 

mas também, quando se trata de boa arquitectura, de atmosfe-

ra... [...] Ainda que imaterial, porque depende em definitivo dos 

que olham, também essa atmosfera (quando se dá) forma parte 

da realidade. É algo que tem a ver com a conduta humana: os 

movimentos das pessoas, as suas conversas, as suas lembranças 

(e as nossas)... em resumo, com a história, o receptáculo em que 

todos esses eventos, todo o humano, se assenta ou tem lugar.”1

1 Alexandre Alves Costa, Só nós 

e santa tecla: a casa de Caminha 

de Sérgio Fernandez, Porto, Da-

fne, 2008, p. 121
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Introdução

 Por forma a concluir o percurso académico, surge a 
oportunidade de intervir num projecto de arquitectura em 
contexto real. Pretende-se desenvolver um trabalho prático e 
um pensamento crítico que têm como ponto de partida um 
edifício de habitação pré-existente, localizado em Possacos, 
uma aldeia de Valpaços. Para além de se lidar com as diversas 
questões projectuais abordadas ao longo do curso, surge, como 
novidade, a necessidade de responder e adaptar o projecto às 
pretensões do cliente em concreto.
 A escolha do local foi imediata, primeiro por se tratar 
de um terreno pertencente à família e, portanto, de fácil acesso, 
mas também pela razoável proximidade à cidade do Porto. No 
terreno já existe uma casa, que se foi desenvolvendo e trans-
formando ao longo do tempo, sempre de acordo com as ne-
cessidades dos meus avós paternos, a quem outrora pertenceu. 
Agora, pretende-se que a casa se adapte às novas formas de vida 
e que seja capaz de responder à vontade dos clientes, os meus 
pais, que a querem transformar numa casa de férias.
 Pensar um projecto para os meus pais é, também, pen-
sar para mim e para o meu irmão. O local que conhecemos tão 
bem permite-nos reunir e partilhar as nossas memórias, falar 
sobre as pretensões de cada um, com o mesmo intuito: atribuir 
uma nova vida, um novo uso e um novo significado à casa dos 
avós.

Nota: No título (e ao longo da dissertação) lê-se “Casa dos Pos-
sacos” e não “Casa em Possacos”, por uma questão de aproxi-
mação ao modo como os familiares se referem a esta casa.



1 entrevista a Álvaro Siza, in A Casa em Roberto Ivens
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 A escolha do tema com o qual fechar este percurso aca-
démico não foi tarefa fácil. No verão de 2017 colaborei com 
a Casa da Arquitectura na organização do Open House Porto 
onde, no final do evento, me foi oferecido um pequeno livro 
sobre a Casa em Roberto Ivens, à data sede da Casa da Arquitec-
tura. No prefácio consta uma entrevista realizada ao arquitecto 
Álvaro Siza, que li de imediato. Ao ler as palavras do arquitec-
to, e ainda longe de imaginar o tema da dissertação, surge esta 
ideia de intervir num edifício da família. Contudo, se por um 
lado este aspecto se torna apelativo pelo fácil acesso ao objecto 
de estudo, por outro poderá ser complexo do ponto de vista da 
relação arquitecto-cliente, já que para intervir num espaço que 
nos traz memórias, emoções e vivências, o meu papel de “arqui-
tecto” estará muitas vezes no limbo do objectivo e do subjecti-
vo, ainda que com vista num interesse comum, respeitando e 
conjugando as memórias e intensões de cada um. Ainda assim, 
trabalhar numa situação concreta e poder estabelecer o diálogo 
entre as opções pessoais de projecto e os interesses dos vários 
membros da família revela especial interesse já que é, preci-
samente, esse o propósito do projecto: poder dar uma outra 
dimensão aos espaços para que as memórias das quais a casa é 
protagonista possam permanecer e continuar a (re)criarem-se.

Motivação
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 Uma breve análise sobre o objecto de estudo, e agora 
com um olhar mais crítico, permite compreender a sua compo-
sição e utilidade, bem como os seus pontos fortes e fragilidades. 
O objectivo será a elaboração de um projecto que vise adaptar 
a casa às novas necessidades da família: uma casa de férias, local 
de encontro da família.
 Pretende-se aproveitar o espaço dos dois pisos da casa 
para acolher novos compartimentos, reorganizando o espaço 
doméstico para a vida descontraída impressa nas casas de férias. 
Actualmente, a casa é utilizada por vários membros da família, 
pelo que se pretende uma certa flexibilidade de usos, para que 
possa permitir uma utilização mais pessoal, como também mo-
mentos de convívio com o resto da família. Do ponto de vista 
técnico prevê-se a melhoria do sistema construtivo, mais es-
pecificamente no que diz respeito ao comportamento térmico 
do edifício, bem como uma clara distinção entre os materiais, 
a pedra que se quer manter (vestígio do passado) e os planos 
brancos das novas paredes.
 A principal intenção é que o novo projecto seja capaz de 
reinterpretar os velhos hábitos da família, colocando em desta-
que o “ritual” do serão, no inverno à lareira, na cozinha, e nos 
meses quentes, na varanda.

Objectivo
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 A metodologia de trabalho passa, numa primeira fase, 
por perceber e interpretar localmente o território e a paisagem. 
Seguidamente, através de leituras bibliográficas específicas, en-
tender as condicionantes existentes e a identidade das constru-
ções locais.
 O encontro com a família será o passo seguinte para a 
elaboração de um programa, tendo em conta as suas aspirações 
e necessidades actuais. Será a partir da sua colaboração e da 
relação entre as diferentes contribuições que se elaborará um 
programa ajustado tendo em conta os vários pontos de vista.
 A casa não pode nem deve ser entendida como um espa-
ço fechado entre quatro paredes, pelo que reflectir sobre alguns 
conceitos e teorias, como “casa”, “segunda casa”, e até mesmo 
as várias abordagens e opiniões sobre o restauro e conservação, 
terá um papel fundamental no esclarecimento de ideias para o 
desenvolvimento do projecto.
 Paralelamente ao trabalho de investigação teórica, será 
realizado um levantamento rigoroso da casa e de todas as de-
pendências adjacentes, que será o elemento fundamental do 
trabalho.
 Por último, através do confronto das várias perspecti-
vas, será possível conceber uma solução e tomar decisões acerca 
da nova imagem da casa, questões construtivas e representação 
gráfica dos desenhos.

Metodologia
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 A dissertação divide-se em dois volumes. O primeiro 
volume, embora também tenha presentes alguns elementos de-
senhados, contém essencialmente a parte escrita, enquanto que 
o segundo volume é composto pelos desenhos da nova pro-
posta. Optou-se por apresentar estes elementos num volume 
separado para que se possa ter uma leitura de textos e desenhos 
em simultâneo.
 A parte escrita divide-se em três capítulos abordando 
dois grandes temas: o território e a casa.
 O primeiro tema – o território – dá origem ao primei-
ro capítulo, onde se aborda a grande escala, interessa reflectir 
sobre a caracterização do contexto geográfico de Valpaços e a 
sua relação com a aldeia dos Possacos, bem como perceber de 
que forma esta aldeia cresceu e se desenvolveu no tempo e no 
espaço.
 O tema da casa divide-se em duas partes e dá origem a 
dois capítulos. Um primeiro capítulo sobre a casa dos Possacos, 
onde se explicam as transformações que a casa sofreu, ao longo 
do tempo, até se transformar naquilo que hoje se conhece, e 
se reflecte sobre alguns elementos importantes para essa casa, 
como o fogo, o serão, a cozinha e a varanda. Por fim, o terceiro 
capítulo – a intervenção - visa transportar e condensar todos os 
assuntos anteriores para a definição de uma nova casa.

Estrutura
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Intervenção no património - conceitos e teorias

 Uma vez que o projecto que se apresenta diz respeito 
a uma intervenção em contexto de pré-existeência, sentiu-se, 
antes de mais, a necessidade de clarificar alguns conceitos e te-
orias inerentes ao tema da conservação do património. Primei-
ramente, definir património, e seguidamente algumas acções 
como restauro, conservação, reabilitação, reconstrução e ma-
nutenção.

“A evolução da teoria da conservação diz-nos, hoje, que temos de 

preservar o físico, mas também o intangível (os saberes, as prá-

ticas culturais, as funções e as atividades históricas da cidade), 

verificando-se uma grande ampliação no que hoje consideramos 

como «património». Para a nossa geração, património será tanto 

a obra de arte, o monumento clássico, digamos assim, como o lu-

gar e o ambiente, a cidade histórica e a cidade consolidada, [...], 

ou seja: organizações voluntárias do espaço feitas pelo Homem e 

portadoras dos seus valores.”2

 De acordo com o Documento de Nara sobre a Auten-
ticidade, redigido em 1994, o acto de conservar define-se por 
“todos os esforços destinados à compreensão do património cultural, 
ao conhecimento da sua história e do seu significado, à garantia 
da sua salvaguarda material e, se necessário, à sua apresentação, 
restauro e valorização.”3 Neste sentido, o conceito de conservar 
aplica-se, de um modo geral, à valorização e preservação de 
bens culturais.
 Segundo Cesare Brandi, o objectivo essencial do restau-
ro é manter a eficiência, facilitar a leitura e transmitir integral-

2 José Aguiar, Cor e cidade his-

tórica: Estudos cromáticos e 

conservação do património, 

Porto, FAUP publicações, 2002 

p. 23

3 Documento de Nara sobre a 

Autenticidade, Apêndice 2, p.5 

(consultado em www.culturanor-

te.gov.pt)
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5 José Aguiar, Cor e cidade his-

tórica: Estudos cromáticos e 

conservação do património, 

Porto, FAUP publicações, 2002 

p. 70

7 José Aguiar, Cor e cidade his-

tórica: Estudos cromáticos e 

conservação do património, 

Porto, FAUP publicações, 2002 

p. 93

6 Carta de Cracóvia (consultada 

em www.culturanorte.gov.pt)

8 Carta de Lisboa sobre a Reabi-

litação Urbana Integrada (con-

sultada em www.culturanorte.

gov.pt)

4 José Aguiar, Cor e cidade his-

tórica: Estudos cromáticos e 

conservação do património, 

Porto, FAUP publicações, 2002 

p. 508

mente ao futuro os valores da obra de arte.4 A palavra restauro 
aplica-se a “qualquer intervenção que, respeitando os princípios de 
conservação e com base em todo o tipo de análises cognitivas pré-
vias, se dirija a restituir ao objecto, nos limites do possível, uma re-
lativa legibilidade e, onde seja necessário, o seu uso.”5 Na Carta de 
Cracóvia, de 2000, pode ler-se que restauro “é uma intervenção 
dirigida sobre um bem patrimonial, cujo objectivo é a conservação, 
da sua autenticidade e a sua posterior apropriação pela comunida-
de.”6

 Foi na Carta Europeia do Património Arquitectónico, 
dirigida em Amesterdão em 1975 que o surgiu pela primeira 
vez o termo “reabilitação” associado ao discurso da conservação 
do património. 

 “Articulando a recuperação dos valores existentes num edi-

fício com a sua beneficiação, a reabilitação surge como uma 

possibilidade concreta de adaptar as estruturas internas dos edi-

fícios habitacionais antigos às necessidades e exigências de uso 

contemporâneas, evitando a perda dos valores arquitectónicos e 

urbanísticos essenciais.”7

 Designa-se por manutenção um conjunto de acções, re-
correntes e programadas, que visam manter e regular o normal 
funcionamento da obra, bem como minimizar os ritmos de de-
terioração da mesma, assegurando que mantenha o seu aspecto 
e uso original.8 
 O significado destes termos foi sofrendo alterações a par 
da evolução da teoria da conservação, um tema que traz gran-
des contribuições teóricas num percurso carregado de múltiplas 
opiniões dispares e questões éticas baseadas na ambiguidade de 
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9 Françoise Choay, A alegoria do 

património, Lisboa, Edições 70, 

2010, p. 129

10 Françoise Choay, A alegoria 

do património, Lisboa, Edições 

70, 2010, p. 129

renovar ou inovar.
 As primeiras noções de preservação de edifícios históri-
cos surgem, ainda que timidamente, na época do Renascimen-
to, motivadas pelo interesse que se volta para a antiguidade 
entre os séculos XIV e XV, ganhando força no século XVIII, 
depois da Revolução Francesa.

 “A nova disciplina que é a conservação dos monumentos an-

tigos, e que se constituiu a partir dos anos vinte do século XIX, 

está necessariamente solidária com os valores e novos sentidos 

então atribuídos ao monumento histórico.”9

 Desta forma, o debate sobre o restauro, que havia divi-
dido os antiquários e os arquitectos ingleses nos finais do século 
XVIII, vê-se enriquecido e alargado ao resto da Europa. 

“Esquematicamente, opõem-se duas doutrinas: uma interven-

cionista, predomina no conjunto dos países europeus; a outra, 

anti-intervencionista, é sobretudo característica de Inglaterra. O 

seu antagonismo pode ser simbolizado pelo dos dois homens que 

respectivamente as defenderam com mais convicção e talento: 

Viollet-le-Duc e Ruskin.”10

 Do lado dos intervencionistas, na Grã-Bretanha, um 
conhecimento da arquitectura medieval muito superior à do 
seu predecessor Wyatt, permite a Gilbert Scott defender po-
sições “correctivas”. Em 1850 publica A Plea for the Faithful 
Restoration of our Ancient Churches, em que a ideia central é 
pretensoramente conservadora: fazer com que os edifícios vol-
tem ao seu estado inicial, suprimindo, corrigindo, inventando 
e só conservando os restauros anteriores se estes não estiverem 
“deslocados”.
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 Por sua vez, John Ruskin defende um anti-interven-
cionismo radical, fazendo pesadas críticas aos restauros e fa-
vorecendo um absoluto respeito pela matéria original, argu-
mentando que a atitude certa é a de conservar para preservar e 
aceitar a degradação natural, sendo esta uma posição bastante 
extremista e limitada. “O trabalho das gerações passadas confere 
aos edifícios que elas nos legaram um carácter sagrado. As marcas 
que o tempo imprimiu sobre eles fazem parte da sua essência.”11 
Morris, “seguidor” de Ruskin, desenvolve este tema segundo 
uma argumentação pessoal, deixando em aberto a hipótese op-
timista de um revivalismo da arte antiga, em que “o destino de 
qualquer monumento histórico parece ser a ruína e a degradação 
progessiva.”12

 Em paralelo, do lado francês, Loduvic Vitet, inspector 
geral de monumentos históricos e, mais tarde Prosper Mérimée 
que o substituiu, terão sido os responsáveis pela introdução 
do primeiro grande teórico do restauro, o arquitecto Eugène 
Emmanuel Viollet-le-Duc. A partir dos seus escritos e das suas 
intervenções em monumentos franceses, é fácil traçar um perfil 
de obra que se contrapõe à obra de Ruskin. A contribuição 
de Viollet-le-Duc reduz-se, em traços gerais, a uma definição 
célebre do seu Dictionnaire, quando estabelece que restaurar 
um edifício não é mantê-lo, repará-lo, ou refazê-lo, mas sim 
“restabelecê-lo num estado completo que pode nunca ter existido 
num dado momento.”13 Este pesado cenário deve, porém, ser re-
lativizado: ele não seria assim se não fosse o contexto intelectual 
da época e se não se recordasse o estado de degradação no qual 
se encontravam a maior parte dos monumentos em França.

11 Françoise Choay, A alegoria 

do património, Lisboa, Edições 

70, 2010, p. 130

12 Françoise Choay, A alegoria 

do património, Lisboa, Edições 

70, 2010, p. 131

13 Françoise Choay, A alegoria 

do património, Lisboa, Edições 

70, 2010, p. 131
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 “Desde o último quartel do século XIX que a hegemonia da 

doutrina de Viollet-le-Duc começa a ser abalada por um mé-

todo mais questionante, mais moderado e também mais bem 

informado, graças aos progressos de arqueologia e de história da 

arte.”14 

 Em Itália, Camillo Boito preconiza que o século XIX 
é o momento certo para se delinearem os contributos do res-
tauro. Engenheiro, arquitecto e historiador de arte, assume 
uma posição intermédia entre as ideias contraditórias de Viol-
let-le-Duc e John Ruskin, recolhendo o melhor de cada uma, 
extraindo uma síntese subtil que será a base das suas ideias, 
mesmo que, por vezes, o seu discurso pareça contraditório. Na 
verdade, Boito não formou uma teoria propriamente dita, mas 
entre refutar, apoiar e complementar certos pontos defendidos 
pelos citados teóricos do século XIX, foi capaz de elaborar uma 
série de critérios de intervenção acerca de conservação e restau-
ro de monumentos históricos.
 Até então, fica claro na história da preservação dos mo-
numentos que existe um dilema insuperável entre destruição 
e conservação, postulado pelas obras e teorias dos seus defen-
sores. Para romper com este contínuo de teorias baseadas em 
estilos e historiografia, o teórico Alöis Riegl surge para abordar 
o monumento segundo valores distintos, com base na dicoto-
mia implícita desde meados do século XIX, no combate en-
tre Viollet-le-Duc e Ruskin, entre o artístico e o histórico, dos 
quais acredita que se abrem vastas possibilidades de valoração e 
intervenção.
 No seu livro O culto moderno dos monumentos, que 

14 Françoise Choay, A alegoria 

do património, Lisboa, Edições 

70, 2010, p. 136
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serviu de base para a reorganização da legislação de conserva-
ção de monumentos, aquando do seu cargo como presidente 
da Comissão de Monumentos da Áustria, a sua definição de 
“monumento” passa pela percepção do mesmo a partir do seu 
utilizador e do contexto em que o utiliza, ou seja, a definição 
é mais pelo seu significado do que pelo monumento em si; 
passa pela afectividade, pela noção de memória e não engloba, 
necessariamente, somente aqueles a que chama “monumentos 
internacionais”.
 A partir daqui, para Riegl e para a nova teoria da con-
servação, os valores e interesses diferenciam-se com base no 
confronto entre a integridade estética da obra de arte e a auten-
ticidade histórica do monumento.
 Após a II Guerra Mundial, com a destruição que se ve-
rificou nos monumentos em Itália e a necessidade de restabele-
cê-los, dá-se uma crise metodológica nas teorias italianas de até 
então e surge, assim, uma revisão de princípios que resultará na 
elaboração da teoria do restauro crítico. Com base em princí-
pios estéticos e filosóficos e afastando-se das ideias de Boito, o 
amadurecimento destes pensamentos terá lugar na obra de Ce-
sare Brandi, Teoria del Restauro, onde, numa tentativa de pen-
sar nos monumentos destruídos não apenas como documen-
tos, ratificando a particularidade de cada caso, considerando a 
sua existência como obras figurativas com significado social e 
simbólico.
 Posto isto, e apesar de se encontrar actualidade um pou-
co por todas as teorias apresentadas, talvez a posição de Ce-
sare Brandi possa ser considerada a mais contemporânea no 
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que toca ao restauro de monumentos, na medida em que a sua 
teoria se traduziu em princípios operativos que ainda hoje se 
encontram válidos.
 Actualmente, a facilidade de acesso à história da teoria 
da conservação permite, sem dúvida, o enriquecimento do ar-
quitecto “restaurador” a nível teórico e projectual. No entanto, 
isso de nada lhe serve se, por outro lado, não houver um traba-
lho de profundo conhecimento da pré-existência.
 Conclui-se, portanto, que o grande papel do arquitecto 
será justamente a interpretação crítica destas teorias, compati-
bilizada com o conhecimento da dita pré-existência, com o in-
tuito de lhe permitir fazer uso da criatividade com bom senso.





1
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“Tal como uma obra arquitectónica, a cidade é uma construção no espaço, 
mas uma construção em grande escala, algo apenas perceptível no decurso de 

longos períodos de tempo.”

Kevin Lynch, A imagem da cidade, Lisboa, Edições 70, 2017, p. 9
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1.1 Valpaços 

 Todas as cidades que habitamos, por mais remotas que 
sejam, condensam em si valores sociais. Para se compreender a 
forma de uma cidade é importante conhecer o seu passado e de 
que forma esses valores surgiram culturalmente.

 “A marcha das civilizações, dos sistemas governativos, das 

crenças religiosas e das formas de penosa subsistência, a evolução 

agrária e municipalista, a história local, aparentemente simples, 

e os condicionalismos geográficos, tudo isso modelou um povo 

transmontano que, na montanha ou no vale, ao longo de cen-

túrias soube preservar as pequenas comunidades rústicas que se 

aglutinam em redor de Valpaços e de outras vilas.”15

 1.1.1 contexto geográfico do concelho

 Num pequeno conjunto regional do nordeste portu-
guês, a histórica região de Trás-os-Montes e Alto Douro, de-
senvolveu-se, gradualmente, o concelho de Valpaços, inserido 
“na zona ecológica do Alto Tâmega, no coração da Terra Quente, 
embelezada pela Serra da Padrela e pelos próximos vales férteis dos 
rios Torto e Rabaçal.”16

 Valpaços, distrito de Vila Real, ocupa uma área de cerca 
de 538 km2 e “é limitado a leste pelo rio Rabaçal, desde os Lei-
rós até Vilartão; a norte pelo concelho de Chaves; a oeste por este 
concelho e pelo de Vila-Pouca-de-Aguiar; a sul pelos concelhos de 
Murça e Mirandela.”17

 Apesar de integrar o planalto transmontano, com uma 

15 Recorte de jornal

O TERRIT`ÓRIO

16  https://www.guiadacidade.pt/

pt/poi-valpacos-15086

17 Joaquim de Castro Lopo, O 

concelho de Valpaços, 1954, p. 

11
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3 paisagem de Valpaços

4 o meu avô nos seus terrenos, 

1996

Para além dos alimentos do 

dia-a-dia (frutas e legumes), os 

meus avós cultivavam vinhas 

e oliveiras para produção de 

vinho e azeite, para consumo 

próprio da família e também 

para vender.
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altitude média de 590m, o concelho 
“apresenta a paisagem natural característica da região. O ter-

reno é acidentado e as montanhas alternam com os vales. Há 

panoramas formosos e variados, povoações que fizeram seu ninho 

em leito plano, outras que se foram encarrapitar no cimo dos 

montes.”18

 As suas maiores altitudes encontram-se a oeste na Serra 
da Padrela (1148m), a sul na Serra de Santa Comba (1013m) e 
a nordeste na Serra do Barracão (786m), contrapondo-se com 
uma situação de vale profundo e fértil, onde se encaixa o rio 
Rabaçal, com altitudes entre os 300 e os 400m.19

 O concelho encontra-se dividido entre a Terra Quente e 
a Terra Fria (Montanha), designações sub-regionais e, em parte, 
enganadoras, já que o que as distingue é unicamente a cultura 
da oliveira, que não se dá nas zonas altas.20 “De maneira geral, o 
castanheiro marca a Terra Fria; a oliveira denuncia a Terra Quen-
te.”21

 Zona de terrenos arcaicos, na região de Valpaços predo-
mina a geologia do xisto e do granito, que se encontra, vulgar-
mente, na forma de grandes blocos arredondados “que podem 
confundir-se com penedos erráticos”22, conhecidos no concelho 
como fragas ou fragões. Ainda assim, apesar da forte presença 
rochosa, Valpaços caracteriza-se pelas suas 

“veigas ubérrimas onde se trabalha de sol a sol; os seus vales e 

montes cobertos de vinhedos, oliveiras, árvores de frutos, soutos 

e pinheirais; as suas montanhas aniladas em que se encerra o 

horizonte e em cujas cristas parece pousar o céu.”23

 O concelho é marcadamente agrícola, “onde a terra sem

19 https://valpacos.pt/pages/606

20 Joaquim de Castro Lopo, O 

concelho de Valpaços, 1954, p. 

12

23 Joaquim de Castro Lopo, O 

concelho de Valpaços, 1954, p. 

7

21 A. Veloso Martins, Monogra-

fia de Valpaços, Porto, Lello e 

Irmão, 1990, p. 37

22 A. Veloso Martins, Monogra-

fia de Valpaços, Porto, Lello e 

Irmão, 1990, p. 157

18  Folheto da Reinstalação da 

Estação dos CTT de Valpaços, 

Junho 1966
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5 ponte romana do Arquinho sobre o rio Calvo

6 ponte romana de Valtelhas sobre o rio Rabaçal
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25 Recorte de jornal

26 A. Veloso Martins, Monogra-

fia de Valpaços, Porto, Lello e 

Irmão, 1990, p. 51

pre gorda ressuma azeite grosso e vinho forte”24, e as suas princi-
pais indústrias estão também relacionadas com a agricultura, 
com tal diversidade e abundância de produtos, que se evidencia 
em relação aos seus congéneres de toda a província.

 1.1.2 evolução urbana

 “Seria socialmente deveras útil que quem pudesse e soubesse 

nos brindasse com a história exaustiva da evolução humana, cul-

tural e económica das terras que formam o vasto concelho de Val-

paços (ao todo 131 povoações) e das que lhes estiveram ligadas. É 

que para compreensão da sociedade rural e para se encontrarem 

mais válidos caminhos do futuro haveria toda a conveniência 

em dissecar esse passado, que não foi apenas composto de egoístico 

feudalismo ou de um imobilismo bucólico.”25 

 Por aqui andaram os romanos, deixando bem assinala-
da a sua passagem, tendo sido encontrados diversos objectos e 
outros vestígios de ocupação. 

“Sempre se tem dito e redito que a actual vila de Valpaços, não 

tem história nem pergaminhos [...] Todavia o próprio topóni-

mo, antigamente Vale de Paço, (depois Vale de Paços, até ao séc. 

XIX), nos deixa validamente entender que ela remonta ao pri-

meiro período da nacionalidade (séc. XII e XIII).”26

 O mais notável é a via romana que 
“partia das termas de Chaves, subia a encosta alcantilada de 

São Lourenço até ao cimo da serra e, descendo-a por Limãos e 

Vilarandelo para a terra quente, passava por Poçacos e Val-de-

-Casas para as margens rochosas do Rabaçal atravessando-o na 

O TERRIT`ÓRIO

24 Montalvão Machado, A louca 

de Valpaços, S. C. M. Valpaços, 

2004, p. 27
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8 troço da Via Augusta em Possacos
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33 Recorte de jornal

34 Joaquim de Castro Lopo, O 

concelho de Valpaços, 1954, p. 

31

31  Folheto da Reinstalação da 

Estação dos CTT de Valpaços, 

Junho 1966

32 Joaquim de Castro Lopo, O 

concelho de Valpaços, 1954, p. 

29

29 A. Veloso Martins, Monogra-

fia de Valpaços, Porto, Lello e 

Irmão, 1990, p. 51

30 Joaquim de Castro Lopo, O 

concelho de Valpaços, 1954, p. 

5

35 Joaquim de Castro Lopo, O 

concelho de Valpaços, 1954, p. 

13

O TERRIT`ÓRIO

27 Joaquim de Castro Lopo, O 

concelho de Valpaços, 1954, p. 

5/6

28  Folheto da Reinstalação da 

Estação dos CTT de Valpaços, 

Junho 1966

ponte que construíram junto da sua importante urbe de Mine-

tum (Valtelhas).”27 

 A mais antiga notícia a respeito do desenvolvimento da 
vila de Valpaços remonta ao séc. XVI28, dando conta de vestí-
gios de castros, tidos como lugares fortificados de refúgio e de-
fesa de tempos pré-históricos, “uma povoação pouco importante 
em população”29, “a marcar presença do homem e das suas lutas 
eternas pela posse do solo e dos seus bens.”30

 No entanto, a sua posição estratégica num vale ferti-
líssimo entre dois rios, o Rabaçal e o Torto, permitiu que a 
povoação se desenvolvesse e afirmasse a sua importância entre 
as freguesias vizinhas, justificando as honras que lhe foram con-
cedidas.31

 “A aldeia de Valpaços desenvolvia-se acanhada e morosa-

mente no casal cerrado da casa de Bragança a que pertencia. Era 

reguengo que não recebeu foral nem possuiu pelourinho, apenas 

lhe tinha concedido alguns privilégios a casa de Bragança.”32 

Depois de recebida a carta da rainha D. Maria I, em Abril de 
1796, requerida pelos moradores a pedir confirmação dos pri-
vilégios, passaram-se quarenta anos sem que nada se alterasse, 
quando em 6 de Novembro de 1836, se criou o concelho de 
Valpaços propriamente dito, com sede nesta aldeia.33 “Assim 
Valpaços ficou sendo o que já era, cabeça de freguesia, e agora tam-
bém de concelho.”34 
 “O concelho de Valpaços, depois da sua criação, ficou du-
rante 17 anos, integrado judicialmente na comarca de Chaves.”35 
No entanto, Valpaços, pela sua posição topográfica e pela sua 
importância agrícola impôs-se, naturalmente, como terra pró-
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40 A. Veloso Martins, Monogra-

fia de Valpaços, Porto, Lello e 

Irmão, 1990, p. 157

39 Joaquim de Castro Lopo, O 

concelho de Valpaços, 1954, p. 

13

38 Joaquim de Castro Lopo, O 

concelho de Valpaços, 1954, p. 

31

37  Folheto da Reinstalação da 

Estação dos CTT de Valpaços, 

Junho 1966

36 Joaquim de Castro Lopo, O 

concelho de Valpaços, 1954, p. 

31

41 A. Veloso Martins, Monogra-

fia de Valpaços, Porto, Lello e 

Irmão, 1990, p. 47

pria para cabeça de comarca, que foi criada por decreto de 31 
de Dezembro de 1853.36

 “Já Valpaços era concelho, quando as suas terras foram arena 

de lutas civis. Em 1846, aqui terçaram armas o exército Ca-

bralista chefiado pelo conde do Casal e as forças patuleias, do 

comando de Sá da Bandeira.”37 

 Valpaços era já cabeça de freguesia, cabeça de concelho e 
cabeça de comarca, porém os valpacenses ambicionavam que a 
sua povoação fosse elevada a vila, conforme solicitaram e conse-
guiram por decreto de 27 de Março de 1861, referendado pelo 
Marquês de Loulé.38 
 Actualmente, o concelho está dividido em 31 freguesias 
constituídas por 1 vila e 122 aldeias39, na maior parte dos casos 
pequenas, “estamos pois em presença da autêntica povoação rural, 
ligada ao ritmo lento da vida campesina, humilde e apagada, na 
imobilidade das estruturas que alcançaram o termo duma evolu-
ção.”40

 1.1.3 principais vias de ligação

 No concelho de Valpaços, o automóvel não assume um 
papel fundamental. Este aspecto reflecte-se no modo como as 
infra-estruturas viárias de acesso se foram desenvolvendo ao 
longo do tempo. Contudo, essencialmente pelas necessidades 
agrícolas, foi sendo necessário reestruturar e melhorar as condi-
ções das estradas. “Hoje, pode [...] dizer-se que são raras as aldeias 
completamente isoladas e onde, com custo ou sem custo, não chegue 
o automóvel e o camião.”41
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9 esquema de eixos viários

42 Joaquim de Castro Lopo, O 

concelho de Valpaços, 1954, p. 

7
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 Em pleno centro geográfico da vila cruzam-se duas es-
tradas nacionais, que fazem com que Valpaços funcione como 
rótula de ligação entre as suas aldeias e os concelhos vizinhos. A 
primeira, a estrada nacional 213, atravessa o concelho no sen-
tido norte-sul e faz ligação com Chaves e Vila Flor, passando 
pelo centro de Mirandela; a segunda, a estrada nacional 206, 
atravessa Valpaços no sentido nascente-poente, e liga-se com 
Vila do Conde e Bragança. 

 “Para as novas gerações Valpaços é uma vila airosa, asseada, 

servida por boas estradas que a põem em comunicação com três 

estações dos caminhos de ferro: Mirandela, Chaves e Vila Pouca 

de Aguiar e por uma outra que seguindo para Poçacos e Valte-

lhas parece querer ligar-se e reconstituir a acidentada, dolorosa 

e trágica via romana [...] que seguia para a região dos «vectões» 

junto à margem esquerda do Douro.”42

 Grande parte da população da aldeia terá emigrado, 
pelo que os habitantes actuais são poucos e já apresentam uma 
certa idade. No entanto, ainda se encontram as gerações mais 
recentes, que  regressam para passar as férias e visitar os familia-
res.

*
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1.2 Possacos 

 Possacos ou Poçacos, “J. Castro Lopo, bateu-se, e bem, 
para que oficialmente se escrevesse com ç e não com dois ss. 
Na verdade julga-se saber que o étimo é um diminutivo de 
poço, que pelo sufixo normal em eco, daria poçeco (poçe-
cos), mas o certo é que em certos casos, raros sem dúvida, a 
filologia admite que o sufixo poderá ser em aco e daí poçaco 
(Poçacos).”43

 1.2.1 condicionantes físicas

 Situada na margem direita do rio Rabaçal, apenas a 5km 
de Valpaços, a freguesia dos Possacos é dos torrões mais férteis44 

do concelho, bem abrigado e com condições privilegiadas para 
a agricultura. Compõem, esta freguesia, as povoações de Possa-
cos e Cachão, um pequeno lugar anexo junto ao rio. 
 Embora seja difícil precisar a data da sua formação, a 
região onde se insere foi desde muito cedo povoada, situação 
que pode ser confirmada  através de vários vestígios megalíticos 
encontrados, que remontam ao período da pré-história, bem 
como a forte presença de indícios que denunciam a passagem 
dos romanos, como é o caso da Ponte de Valtelhas sobre o rio 
Rabaçal, a Ponte do Arquinho sobre o rio Calvo, a Ponte de 
Pedra sobre o rio Tua e um troço da Via Augusta XVII, uma 
rota com 800 km de extensão que cruza cerca de 18 cidades de 
Portugal e Espanha.45 

43 A. Veloso Martins, Monogra-

fia de Valpaços, Porto, Lello e 

Irmão, 1990, p. 214

44 O próprio nome da aldeia as-

sim o indica, já que apresenta 

vários pequenos poços.

45 https://valpacos.pt/pages/557
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11 localização da aldeia dos 

Possacos, entre o rio Rabaçal e 

Valpaços
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12 paisagem de Possacos - vista da casa dos avós
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 “É pela casa de habitação que o homem imprime a primeira 

marca na paisagem, podendo dizer-se que ela é também «filha 

legítima da geografia». Numa região de clima rigoroso, [...], 

vida rude, e afastada dos grandes centros, tudo isto levou os seus 

habitantes a associarem-se na luta contra o isolamento e o meio 

hostil.”46 

 De um modo geral, a insegurança, o medo (dos animais 
e dos salteadores) e a possibilidade de entreajuda forçaram uma 
forma específica de ocupação em toda a província. Também 
para se poderem abrigar do vento e aproveitarem a exposição 
solar da melhor forma, os núcleos povoados encostam-se às ele-
vações de terreno e, concentram-se em torno da igreja ou ca-
pela, por vezes ocupando uma certa extensão e subdividindo-se 
em núcleos chamados de bairros.
 No entanto, que não se entendam estas aldeias como 
(tão sós) agrupamentos de gente, mas sim uma forma de vida 
social que ainda hoje evoca um passado comunitário na presen-
ça de equipamentos comuns como o moinho, o forno e o lagar.
 Os edifícios são, na sua maioria, casas unifamiliares 
construídas em dois pisos,

“destinando-se o rés-do-chão às lojas de animais e arrecadação, e 

o andar sobradado à habitação da família, para o qual se sobe, 

em regra, por escada exterior encostada à fachada – a escaleira, 

que dá acesso à varanda ou patamar alpendrado.”47 

 Além das construções populares, a aldeia possui sola-
res e casas senhoriais que denotam a importância do concelho 
noutros tempos, como o caso o Solar dos Xavieres e o  Solar dos 
Pimentéis, ambos no largo da fonte, junto da estrada nacional.

46 A. Veloso Martins, Monogra-

fia de Valpaços, Porto, Lello e 

Irmão, 1990, p. 445
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47 A. Veloso Martins, Monogra-

fia de Valpaços, Porto, Lello e 

Irmão, 1990, p. 46

*
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13 varandas de madeira, Barroso, concelho de Boticas

 O Inquérito à Arquitectura Regional Portuguesa, publica-
do em 1961 sob o título Arquitectura Popular Portuguesa, de-
signa uma série de trabalhos de campo levados a cabo nos anos 
50 do século XX por equipas de arquitectos portugueses, que 
se encarregaram pelo levantamento de diferentes zonas do país 
com o intuito de catalogar a arquitectura vernacular. 
 A equipa composta por Octávio Lixa Filgueiras, Arnal-
do Araújo e Carlos Carvalho Dias dedicou-se ao estudo da re-
gião de Trás-os-Montes, estabelecendo afinidades e elementos 
comuns às várias aldeias da região.
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48 Arquitectura popular em Por-

tugal, Lisboa, Associação dos 

Arquitectos Portugueses, 1980, 

p.136

49 Arquitectura popular em Por-

tugal, Lisboa, Associação dos 

Arquitectos Portugueses, 1980, 

p.149

50 A. Veloso Martins, Monogra-

fia de Valpaços, Porto, Lello e 

Irmão, 1990, p. 447
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 1.2.2 a casa vernácula

 “Um conjunto de casas não é um simples conjunto de casas. 

Assim como as construções se alongam pela rua, constituindo um 

todo homogéneo (e variado), podemos conceber qualquer coisa 

de semelhante.”48

 A semelhança entre Possacos e as outras aldeias de Val-
paços é notória, sendo a tonalidade dominante a do granito en-
velhecido.49 “Poucas vezes as casas se apresentam caiadas, fruindo 
por isso de poder mimético, apagando-se na encosta pardacenta.”50

 A casa da região apresenta-se com dois pisos. No rés-do-
-chão, quase sem aberturas, ficam as lojas ou adegas de aopoio 
à prática agrícola e, no piso superior fica a habitação propria-
mente dita. Predominando o uso das escadas que levam a va-
randas ou patamares alpendrados e, posteriormente, ao espaço 
interior, a varanda é o elemento que estabelece a relação entre o 
exterior e o interior da casa. É através dela que se entra na casa. 
São, geralmente, construídas em madeira, “ricas na pobreza dos 
materiais postos e sobrepostos”51 e, uma vez que se voltam para a 
rua, acabam por transportar para ela “alguma coisa da própria 
vida familiar.”52 

 As casas são geralmente pequenas, “janelas, por-
tas e pé-direito, são de reduzidas dimensões para a de-
fesa contra o vento e o frio. [...] Interiormente, a casa 
compõe-se de cozinha, com boa lareira, sala, quar-
tos.”53

 Ainda que as varandas assumam um papel importante 
no ambiente destas ruas e das casas, no interior, a cozinha é o 

51 Arquitectura popular em Por-

tugal, Lisboa, Associação dos 

Arquitectos Portugueses, 1980, 

p.138

52 Arquitectura popular em Por-

tugal, Lisboa, Associação dos 

Arquitectos Portugueses, 1980, 

p.138

53 A. Veloso Martins, Monogra-

fia de Valpaços, Porto, Lello e 

Irmão, 1990, p. 447



52

14 vista do interior para a varanda, Rio de Onor, Bragança

16 corte de uma casa com varanda e escada de acesso, Rio de Onor, Bragança

15 o fogo
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54 Arquitectura popular em Por-

tugal, Lisboa, Associação dos 

Arquitectos Portugueses, 1980, 

p.38

55 Arquitectura popular em Por-

tugal, Lisboa, Associação dos 

Arquitectos Portugueses, 1980, 

p.140

57 Arquitectura popular em Por-

tugal, Lisboa, Associação dos 

Arquitectos Portugueses, 1980, 

p.140

58 Arquitectura popular em Por-

tugal, Lisboa, Associação dos 

Arquitectos Portugueses, 1980, 

p.XIX
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56 Juan Bravo Bravo, La cocina 

como principal motor de cam-

bio en la vivienda moderna y 

contemporánea, II Congresso 

Internacional Cultura y Ciudad: 

La Casa Espacios domésticos 

y Modos de Habitar, Granada, 

2019, p. 1200

centro da vida da casa e um ponto  chave do funcionamento 
da residência.54 “Não há dúvida que o verdadeiro coração da casa 
se encontra, não numa dependência aberta ou fechada, mas numa 
zona – o centro de convívio, que o lar representa.”55

 Considerando que a casa vernácula de Trás-os-Montes 
não era apenas uma unidade habitacional, mas também cen-
tro de trabalho e produção, era no espaço da cozinha que se 
desenvolvia grande parte das tarefas do quotidiano. A cozinha 
funcionava como espaço polivalente, alterando as suas funções 
ao longo do dia, tanto servia para acolher as diferentes activi-
dades domésticas dos seus habitantes, como também uma boa 
parte das tarefas do trabalho - predominantemente agrícola.56 

No espaço da cozinha é o fogo que gera actividade e permite 
uma diversidade de utilizações, contrariamente à ideia de que 
deveria limitar e condicionar o espaço a uma função específica. 
 Pode dizer-se que na casa da região, em muitos casos, a 
organização interior ainda é indefinida, mostrando pouca ou 
nenhuma preocupação em se diferenciarem as dependências 
por funções especializadas, sendo o mobiliário, e não a com-
partimentação do espaço, que determina os usos.57 A cozinha 
é o espaço onde tudo se faz, pelo que não necessita, em muitos 
casos, de individualizar-se.

 “Nem sempre e em todos os casos se encontra traduzido à 

letra este somatório de características. Há que admitir que a di-

versidade do meio, das pessoas e até dos tempos leva a resultados 

únicos, posto que filiados em sistemas comuns.”58

*
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17 hipótese de evolução urbana da aldeia - fase 1 - esc. 1: 5 000

18 hipótese de evolução urbana da aldeia - fase 2 - esc. 1:5 000
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19 esquema de separação de 

sectores habitação e trabalho

59 http://www.patrimoniocultural

.gov.pt/pt/patrimonio/patri-

monio-imovel/pesquisa-do-pa-

trimonio/classificado-ou-em-

-vias-de-classificacao/geral/

view/74685
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 1.2.3 evolução urbana da aldeia 

 “Terra povoada desde a mais remota antiguidade, como 
atestam os testemunhos pré-históricos identificados até ao momento 
no seu actual termo”59, o assentamento dos Possacos, obedecen-
do à “regra” que se observa um pouco por todo o concelho 
de Valpaços, encontra-se num local particularmente propício 
à fixação de comunidades, em razão dos recursos naturais que 
dispõe para a sua sobrevivência. Contudo, pode dizer-se que a 
configuração da povoação se foi moldando, ao longo do tempo, 
às necessidades do homem, às tendências, aos hábitos e tradi-
ções locais, produzindo-se formas de habitar o espaço e hábitos 
de vida específicos. 
 O traçado actual da planta da aldeia possibilita um olhar 
sobre certas reminiscências do passado. Como já foi referido 
anteriormente, a actividade agrícola foi desde cedo a principal 
actividade da população, pelo que se entende uma implantação 
organizada e funcional do ponto de vista da separação entre 
habitação e trabalho.
 Através da leitura do “cadastro” da aldeia adivinha-se 
que, numa primeira fase, esta terá estado dividida em duas zo-
nas; a sul da estrada nacional 206 o núcleo habitacional, que se 
terá desenvolvido em torno da igreja (a vermelho), e a norte da 
estrada nacional os terrenos agrícolas onde os habitantes traba-
lhavam.
 Ora, pelo corte que a estrada nacional 206 represen-
tava no território, esta seria uma boa forma de minimizar as 
travessias e optimizar o tempo e o espaço, imaginando-se que, 

1 Rua Direita . 2 Rua do Ribeiro . 3 Travessa Barreira . 4 Caminho de Lagoas . 5 Rua da Escola . 6 Rua José Manuel Vieira

7 Largo da Igreja . 8 Rua de Baixo . 9 Rua do Cruzeiro . 10 Largo da Fonte
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20 hipótese de evolução urbana da aldeia - fase 3 - esc. 1:5 000

21 hipótese de evolução urbana da aldeia - fase 4 - esc. 1:5 000
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nesse momento haveria apenas dois (ou talvez, três) pontos de 
ligação entre as duas zonas; uma seria na continuação da Rua 
Direita (1), que ligava com a Rua do Ribeiro (2) que é, ainda 
hoje, um dos principais acessos aos terrenos agrícolas, a outra 
seria através da Travessa Barreira (3), lingando com o Caminho 
de Lagoas (4) que, para além de dar acesso aos terrenos, fazia 
também a ligação com a aldeia vizinha de Lagoas. O terceiro 
ponto de ligação que se equaciona ter existido nesta fase é a Rua 
da Escola (5), que continua do outro lado da N206.
 Mais tarde, com o aumento de população na aldeia, terá 
sido necessário expandir a malha urbana, pelo que se pensa que 
nessa altura terá sido aberta a Rua José Manuel Vieira (6), que 
ligava o largo da igreja (7) à N206, permitindo a criação de um 
novo conjunto habitacional entre as ruas Direita, de Baixo (8), 
do Cruzeiro (9) e José Manuel Vieira. Crê-se que também nessa 
altura a aldeia terá crescido para sul da Rua Direita e Rua da 
Escola. Posteriormente, terá sido necessário ainda mais espaço, 
pelo que se formou um novo núcleo na margem norte da estra-
da nacional, entre o cruzamento com a Rua Direita (largo da 
fonte (10)) e o cruzamento com a Rua José Manuel Vieira.
 Este novo bairro terá crescido à velocidade das necessi-
dades da aldeia, sendo que novos edifícios foram construídos 
e outros, que já lá existiriam com funções de apoio à prática 
agrícola, terão sido convertidos em edifícios de habitação.

*

1 Rua Direita . 2 Rua do Ribeiro . 3 Travessa Barreira . 4 Caminho de Lagoas . 5 Rua da Escola . 6 Rua José Manuel Vieira

7 Largo da Igreja . 8 Rua de Baixo . 9 Rua do Cruzeiro . 10 Largo da Fonte





2
A CASA DE FAMÍLIA 

EM POSSACOS

“Arquitectura: uma árvore aqui, uma casa acolá, ou um templo, um monte à 
direita, ou planície, mar, rio, uma ponte, perfil regular desta rua,
irregularidade de outra, cor, ritmos, clima, este cliente, fotografia

amarelecida, pergaminho, poder, marginalidade. Não como matriz.
Provocação, logo vocação de distorcer, de transformar.

Desejo, lentidão, destruição, desprendimento, construção.”

Álvero Siza Vieira, 01 Textos, Porto: Civilização Ed., 2009, p. 95



22 planta topográfica (parcial) da aldeia dos Possacos - 1:2 000
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23 reconstituição da primeira 

casa, com a pedra - corte trans-

versal e planta

(de acordo com relatos dos fa-

miliares)

1. cozinha

2. sala

3. quarto “escuro“

4. quarto

24 os avós no pátio da casa, 

1953 (avó 32 anos, avô 27 anos)
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2.1 evolução da casa: transformações no tempo e no espaço

 “Cada casa é um caso. E é um caso anterior à sua específi-

ca construção. Inicia-se na vontade expressa de alguém que diz: 

‘Faça-se!’ e prossegue na particular sedimentação que confere es-

pessura à narrativa da história.”60 

 A casa dos Possacos, tal como hoje se conhece, foi cres-
cendo de acordo com as necessidades dos avós paternos. Con-
vém salientar que a casa evoluiu segundo diferentes necessi-
dades utilitárias. Obrigada a modificações funcionais ligadas à 
actividade dos habitantes e vicissitudes da vida, transformou-se 
de um modo consequente e realista de acordo com as neces-
sidades. “A casa de lavoura, como um prolongamento directo da 
vida do agro, amplia-se e as instalações tomam as proporções que 
as necessidades exigem.”61

 Não se conhece a data da primeira construção, sabe-se 
apenas que, inicialmente, aquele edifício não se destinava a ha-
bitação, mas sim apoio à agricultura. Entre 1950 e 1960, com 
o aumento de população que se verificou na aldeia, algumas 
construções deste tipo foram adaptadas e alugadas. Foi nessa 
altura que os avós paternos, pouco depois de se casarem, com-
praram a casa e começaram a construir ali as suas vidas.
 Era um volume simples, ocupava aproximadamente a 
mesma área que a casa actual e estava encostada, no seu lado 
nascente, a uma grande fraga (pedra grande e arredondada) que 
fazia, por sua vez, parte da própria casa, servindo-lhe de parede 
e de cobertura (parcialmente). A casa tinha um só piso, o que 
de certa forma denunciava o facto de ter sido construída como 

A CASA DE FAMÍLIA EM POSSACOS

60 A Casa em Roberto Ivens, Por-

to, Associação Casa da Arqui-

tectura, 2011, p. 9

26 Casa do Penedo, Guimarães

25 reconstrução da primeira 

casa com a pedra - esquiço

61 Arquitectura popular em Por-

tugal, Lisboa, Associação dos 

Arquitectos Portugueses, 1980, 

p. 41
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27 fotografia actual - a casa dos avós e a casa dos vizinhos - primos direitos da parte paterna do meu pai 
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edifício agrícola, já que na aldeia são típicas as casas com dois 
níveis, e as paredes eram de um aparelho de pedra tosca. Inte-
riormente, dispunha de cozinha, sala e dois quartos.
 Mais tarde, no princípio de 1974, por força das neces-
sidades, foi-se transformando naquilo que hoje se conhece; é 
construído um segundo piso e os anexos no pátio atrás da casa 
principal, com a função de albergar os animais. A grande pedra 
que fazia parte da casa serviu de matéria prima para a constru-
ção da casa actual. A partir dela foram cortados blocos regulares 
que serviram para a construção das paredes do piso térreo da 
nova casa e dos anexos. É interessante pensar esta casa como 
um corpo mutável, que se transforma e se desenvolve de acor-
do com as necessidades da vida da família que a habita. “A casa 
hoje em dia, mais do que a sua estrutura física ou o seu carácter 
protector, é um espaço de transformação.” 62

 O valor patrimonial impresso na casa invoca um senti-
mento de necessidade de fazer reviver no presente um passado 
engolido pelo tempo.63 Segundo Riegl, por “monumento” deve 
entender-se uma obra realizada pela mão humana, com a finali-
dade de manter os feitos individuais sempre vivos para que pos-
sam estar presentes na consciência das gerações seguintes.64 E 
nessa perspectiva, deve entender-se o projecto para a nova casa 
como uma nova oportunidade de se repensar a vida, reviver e 
reinterpretar os velhos hábitos entretanto perdidos. 

 “Esto no hace más que ahondar en una concepción de la 

casa como algo vivo, como algo que responde a las inquietudes 

y necesidades de sus ocupantes y que, por tanto, cambia a la vez 

que ellos lo hacen.” 65

A CASA DE FAMÍLIA EM POSSACOS

28 exemplo do aparelho de 

pedra

62 Blanca Lleó, Sueño de habitar, 

Barcelona, Gustavo Gili, 2005, 

p. 159

63 Françoise Choay, A alegoria 

do património, Lisboa, Edições 

70, 2010, p. 22

64 Aloïs Riegl, El culto moderno 

a los monumentos. Caracteres 

y origen, Madrid, Visor, 1987, 

p. 23

65 Xavier Monteys, Pere Fuertes, 

Casa collage, un ensayo sobre 

la arquitectura de la casa, Bar-

celona, Editorial Gustavo Gili, 

2017, p. 22

*
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2.2 a casa existente

 A casa dos Possacos (mancha vermelha) situa-se mui-
to próxima da estrada nacional (linha vermelha) que atravessa 
a aldeia, a cerca de 3,5km do centro de Valpaços. Frente ao 
Largo da Fonte (F), sobe-se uma rua perpendicular à estrada 
nacional 206, a Rua da Eira (linha azul), sem saída. A casa que 
tem o número 5 apresenta-se de frente, no cimo da rua, ao lado 
esquerdo. Do lado direito encosta com outra casa e do lado 
esquerdo abre-se para a paisagem. Ocupa cerca de 80 metros 
quadrados de um lote que possui 386. Os anexos nas traseiras 
ocupam cerca de 70 metros quadrados.
 Ainda no exterior, no largo em frente à casa, vê-se em 
primeiro plano um muro de pedra, não muito alto, e um por-
tão de ferro, verde, onde se pode ler AFV-1978 (as iniciais do 
nome do meu avô, e o ano em que foi feito o portão) e por 
onde se faz o acesso à propriedade privada. Em segundo plano, 
pode ver-se a varanda da casa, sobranceira, que denuncia o seu 
desenvolvimento em dois níveis como, aliás, é frequente por 
toda a aldeia.
 Abrindo-se o portão da propriedade encontra-se um pá-
tio com declive descendente, do lado esquerdo um baixo muro 
de pedra de aparelho tosco que delimita a propriedade e do 
lado direito um canteiro onde se cultivavam alguns alimentos 
básicos e onde ainda subsiste um diospireiro. Em frente, a casa, 
com dois pisos, a escada de acesso pelo exterior encosta-se ao 
muro de separação com o vizinho do lado direito e uma viela 
lateral do lado esquerdo, que leva a um pequeno pátio nas 

A CASA DE FAMÍLIA EM POSSACOS
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31 esquema de localização

32 exemplo do aparelho de pe-

dra
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33 vista da varanda da casa para poente

34 vista para poente

3334
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traseiras da casa. As fachadas da casa evidenciam os diferentes 
usos nos diferentes pisos, em baixo, as adegas com funções de 
armazenamento, apresentam parede de pedra à vista e portões 
de ferro, também verdes, em cima, o piso da habitação apresen-
ta-se com planos brancos rebocados e caixilharias de madeira. 
Os dois pisos não comunicam entre si pelo interior.
 A entrada na casa propriamente dita é feita através das 
escadas laterais que dão acesso à varanda, onde se encontra a 
porta principal. No interior, a distribuição é feita através de um 
corredor central, organizando, num primeiro momento, mais 
próximo da entrada, as zonas sociais, cozinha e sala. Mais afas-
tadas da zona de entrada, estão as zonas privadas da casa: três 
quartos e uma casa de banho.
 A cozinha, centro da vida da habitação rural, onde se 
congrega em torno do seu elemento fundamental, a lareira, a 
família e os convidados ocasionais, onde se partilha a vida em 
família. A lareira, espécie de “altar de fogo”, domina este com-
partimento e está presente nas actividades da família durante 
todo o ano. 

 “O fundamental é a sábia ordenação do espaço, por forma 

que a vida da família encontra um «dispositivo» que lhe permita 

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

muito especialmente, nas longas noites de inverno. Nesse aspecto, 

o lar e o escano continuam insuperáveis.”66 

 A sala, apesar de ser a dependência mais espaçosa da 
casa, não apresenta qualquer função utilitária na vida quotidia-
na, sendo apenas utilizada uma ou duas vezes no ano, a pro-
pósito de alguma cerimónia, “designadamente a visita pascal, 

A CASA DE FAMÍLIA EM POSSACOS

66 Arquitectura popular em Por-

tugal, Lisboa, Associação dos 

Arquitectos Portugueses, 1980, 

p.140

35 a lareira na casa dos avós
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37 interior do anexo principal - palheiro

36

37



71

A casa dos Possacos - da memória à construção de um novo significado

A CASA DE FAMÍLIA EM POSSACOS

38 . 39 (em cima)

convívio em família na varanda 

da casa dos Possacos

Agosto 2004 e Novembro 2011

68 A. Veloso Martins, Monogra-

fia de Valpaços, Porto, Lello e 

Irmão, 1990, p. 451

69 Arquitectura popular em Por-

tugal, Lisboa, Associação dos 

Arquitectos Portugueses, 1980, 

p.140

67 A. Veloso Martins, Monogra-

fia de Valpaços, Porto, Lello e 

Irmão, 1990, p. 449/450

o jantar da boda, dos anos ou da missa nova, a velada fúnebre e 
pouco mais.”67

 A varanda, exposta a sul e coberta pelo telhado, protege 
a casa da chuva e da neve e proporciona sombra nos dias de sol.

 “Válido, útil e interessante acessório arquitectónico da casa é 

a varanda. Integra-se com harmonia na habitação, pela função 

de iluminante desafogo, pela comodidade visual sobre o cenário 

da rua ou da paisagem e vale pelo conforto, agasalho e arrecada-

ção que proporciona.”68

  As varandas estão presentes nas casas de todo o con-
celho, sendo que, quando a casa tem dois andares, a varanda 
passa para o mais elevado, no entanto, na aldeia dos Possacos 
elas existem, em alguns casos, sobrepostas, o que é único no 
concelho. 
 “Se a casa é um pequeno mundo, a varanda é um pequeno 
mundo desse mundo. [...] Pressente-se nestas varandas o pulsar da 
vida destas casas.”69

 Seguindo pelo caminho lateral da casa até ao pátio onde 
se encontram os anexos, chega-se ao espaço destinado aos ani-
mais: em frente do lado esquerdo o palheiro, do lado direito 
os estábulos e, adossado à parede norte da casa, o galinheiro. 
Estes espaços que, outrora, serviram e bem as funções para as 
quais foram construídos, revelam-se agora inúteis desse ponto 
de vista e apontam a oportunidade de ampliação do espaço da 
casa.

*
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A CASA DE FAMÍLIA EM POSSACOS

40 . 41  
desenhos da casa actual - esc. 1:200

(à esquerda) 

planta piso térreo + alçado poente

(à direita)

planta piso 1 + alçado frontal

Legenda:

1. adega

2. anexo

3. cozinha

4. sala

5. quarto

6. instalação sanitária

7. varanda

8. acesso vertical

9. lagar
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42 maquete de estudo - casa existente
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A CASA DE FAMÍLIA EM POSSACOS

43 maquete de estudo - casa existente
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44 maquete de estudo - casa existente
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A CASA DE FAMÍLIA EM POSSACOS

45 maquete de estudo - casa existente
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2.3 o pedido da família e o programa

 O desafio que me foi lançado por parte dos meus pais, 
passa por transformar a antiga casa dos meus avós numa se-
gunda habitação onde eles possam, agora, passar férias e fins de 
semana e, mais tarde, quando se reformarem, permanecer por 
períodos de tempo mais alargados. Para tal, pretendem uma 
casa com alguma flexibilidade espacial e que diferentes tipos de 
utilização de modo que consigam distanciar-se da rigidez e da 
disciplina das rotinas do dia-a-dia.
 Depois de algumas conversas com o intuito de perceber 
melhor as suas intenções, percebi que apesar da flexibilidade 
espacial e funcional que pretendiam, seria importante que hou-
vesse uma separação clara entre os espaços comuns e os espaços 
privados, uma vez que poderá ser necessário co-habitar a casa 
com outros membros da família, ou até mesmo permitir que se 
recebam hóspedes.
 Quanto ao espaço comum, gostariam que fosse um es-
paço amplo e contínuo, sem paredes nem portas, e que conte-
nha o espaço da cozinha com zona de confecção e de refeição e 
um espaço de estar. Referem ainda a vontade de ter uma lareira. 
Relativamente às zonas privadas, referem a necessidade de qua-
tro quartos e duas casas de banho.
 Para os volumes dos actuais anexos não referem qual-
quer tipo de necessidade em particular, apenas gostariam de 
manter visível a estereotomia da pedra e a estrutura do telhado 
à vista.
 Actualmente, na casa que existe, os dois pisos da casa 

A CASA DE FAMÍLIA EM POSSACOS
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não têm qualquer ligação, são duas realidades diferentes, fruto 
das funções distintas que serviram. O piso de baixo de apoio 
à prática agrícola, o piso superior para habitação da família. 
Agora, os meus pais revelam interesse em aproveitar ambos os 
pisos para programa habitacional, pelo que seria importante 
que no novo projecto houvesse um acesso vertical no interior 
do espaço.
 Após estas conversas iniciais, uma breve análise das 
plantas da casa tendo em vista o pedido dos meus pais, come-
çam a surgir as primeiras ideias com o objectivo de organizar o 
espaço e definir um programa mais concreto. Sofrendo várias 
alterações após sucessivas conversas que aconteceram, chegou-
-se a um consenso: manter todas as paredes de pedra visíveis 
pelo exterior e, quando possível, também no interior, como 
uma âncora para o projecto, um diálogo entre o passado e o 
presente, o que já foi e o que ainda pretende vir a ser. 
 A perede de pedra longitudinal que, actualmente, divide 
o espaço das adegas em duas partes dará o mote para desenhar 
o novo projecto que pode ler-se como dois volumes longitudi-
nais justapostos, fazendo-se assim a separação dos espaços pri-
vados com os espaços comuns. A partir daqui, definimos que 
no volume da casa teríamos todos os espaços necessários para 
a vida da família nuclear. Na parte privada, distribuídos pelos 
dois pisos, os quatro quartos e as duas instalações sanitárias que 
os meus pais definiram como necessários. Na parte comum, 
um espaço amplo, open-space, onde se instalarão os espaços da 
cozinha, sala de refeições, sala de estar e biblioteca, também 
distribuídos nos dois pisos.
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 A casa principal dispõe de todas as comodidades e fun-
cionalidades para a vida quotidiana da família. No entanto, 
tendo em conta a referência que fizeram sobre a vontade de 
continuar a reunir a família, aqui, na casa dos avós, propus 
a criação de um outro espaço de convívio; um grande espaço 
polivalente no volume dos anexos, que lhes permitirá fazer es-
ses encontros sem perturbar a escala doméstica e a privacidade 
que se pretende para a casa propriamente dita, em contraponto 
com a versão antiga (de que me lembro) de que não era possível 
reunir a família toda à volta da mesma mesa.

*
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2.4 pontos chave que direccionaram o projecto

 O projecto desta casa, que se quer diferente da anterior, 
pretende, ao mesmo tempo, criar as condições necessárias para 
que se reproduzam os velhos hábitos da família. Da mesma for-
ma, pretende-se que, à semelhança do que aconteceu no pas-
sado, também agora a casa se possa adaptar aos novos modos 
de habitar de acordo com as intenções dos novos habitantes. 
“A casa se transforma. No fundo, a arquitectura somos nós, e uma 
cidade é feita mais dos comportamentos dos homens do que das 
construções.”70

 Os principais pontos que direccionaram o desenvolvi-
mento do projecto foram, em primeiro lugar, obviamente, as 
aspirações dos novos habitantes, sendo que sempre se tentou 
responder às suas vontades, quer a nível da optimização do es-
paço (dimensão física do projecto) quer a nível das memórias 
que se querem perpetuar. Partindo das suas intenções, surgiram 
três aspectos importantes que se tiveram em mente do início ao 
fim do projecto: flexibilidade espacial e de utilização; a cozinha 
como espaço central da casa simbolizada pelo fogo; e a questão 
da memória e dos antigos hábitos da família, que se querem 
reproduzir e revivier na nova casa.

 2.4.1 flexibilidade espacial

 “En demasiadas ocasiones, el discurso que se hace sobre la 

casa en el âmbito arquitectónico destaca la gran cantidad de 

câmbios recientes en los usos y costumbres de nuestra sociedade 
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en relación con las actividades domésticas - y las consecuencias 

que ello supone para la concepción de vivendas especializadas en 

programas muy determinados-, como si el cambio continuado no 

fuera un estado natural en la casa. Sin que sirva para negar que 

existe una necesidad real de vivendas diversas, este planteamien-

to puede ayudar a entender que una manera de resolver muchos 

de estos casos puede ser fomentar la ambiguedad de las piezas de 

la casa, incidiendo en su tamaño, en la posición que ocupan o en 

la relación que guardan entre sí.”71

 O conceito de flexibilidade não é novo e pode dizer-se 
que está num processo de desenvolvimento constante, em fun-
ção da alteração das necessidades e das capacidades criativas do 
Homem.
 Num primeiro momento, flexibilidade sugere movi-
mento e mudança. Quando se refere a espaços sugere liber-
dade, sustentabilidade e dinamismo dos usos, contrapondo-se 
com a visão de que os edifícios são objectos estáticos no tempo, 
permanentes e imutáveis, e permitindo, por sua vez, que o edi-
fício, neste caso a casa, se adapte e acompanhe as alterações na 
vida dos seus utilizadores.

 “Antes do séc. XIX, durante séculos, ou mesmo milénios, a 

habitação era concebida pelas próprias pessoas ou mesmo cons-

truídas por elas, o que permitia a construção personalizada, 

adaptável e evolutiva.”72

 Um passo atrás na história da habitação permite verificar 
que esta tendência da habitação flexível já é antiga. Os nóma-
das, fruto da sua característica migrante, foram pioneiros neste 
conceito, ao construirem as suas casas de modo a que fossem 
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facilmente transportadas de um lado para o outro e alteradas 
de acordo com as alterações climáticas e sazonais. Na cultura 
castreja esse fenómeno também se verificava, embora de forma 
distinta, já que as habitações eram de certa forma mais pere-
nes, mas ainda assim, pela sua composição através de formas 
geométricas simples, eram facilmente adaptadas e aumentadas 
consoante a consoante a composição e a estrutura familiar. No 
entanto, com o crescimento populacional, a densidade aumen-
tava e a tecnologia foi evoluindo, perdendo-se essa tendência.
 Deste modo, prevaleceu, até ao Movimento Moderno, 
uma perspectiva generalista que enfatizava, principalmente, a 
parmanência e imobilidade dos espaços, que eram construídos 
com base em pensamentos estandardizados. Com a chegada do 
Modernismo, o conceito de habitação flexível volta novamente 
às discussões, fenómeno que terá sido potenciado pelo facto de 
no período pós-guerra se ter verificado a necessidade de recupe-
rar espaços urbanos de forma a se conseguir albergar a popula-
ção em crescimento. Segundo Tatjana Schneider e Jeremy Till, 
foi também nesta altura que o arquitecto mudou a forma como 
encara a arquitectura, tornando-se o habitante o principal foco 
de orientação, e passando a existir uma preocupação com o seu 
bem estar, conferindo ao habitante a capacidade de controlar 
o espaço em que vive consoante as mudaças na sua vida. Esse 
controlo pode ser feito a partir de mudanças espaciais e funcio-
nais (ou ambas), permitindo adaptações da utilização ao longo 
do tempo, por exemplo através de sistemas móveis, ou sistemas 
de fácil mudança de paredes.73

 A habitação tradicional japonesa é um exemplo históri-
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74 Robert Kronenburg, Flexible: 

Architecture that responds to 

change, London, Laurence King, 

2007, p. 115

co da introdução do conceito flexibilidade na arquitectura, na 
medida em que assenta em princípios de adaptabilidade relati-
vamente à utilização funcional do dia-a-dia. 

 “The modern japanese family home has at least one tatami 

room, where flexible items of furniture and fittings were intro 

duced, moved around and removed as required. The same room 

may be used as a social space, a private retreat and a sleeping 

space. [...] To live in such a home is to engage with it in a far 

more meanful way than just switching on a light or opening a 

window. It is to rearrange your surroundings according to mood 

or circumstance - whether you need an object-free space for soli-

tude and relaxation or to put out items of comfort and conside-

ration for when visitors arrive.”74

 Pode dizer-se que foi através de um conjunto de neces-
sidades da época e também de uma mudança de pensamento 
por parte dos arquitectos que o conceito de flexibilidade foi 
ganhando “forma” e importância até aos dias de hoje.
 Actualmente, o ser humano tende a aproximar-se cada 
vez mais da sua origem nómada e, consequentemente, se verifi-
ca a sua necessidade por uma habitação capaz de se adaptar ao 
seu estilo de vida.
 Neste sentido, a arquitectura flexível pode ser definida 
por uma arquitectura que se transforma, permitindo diferen-
tes utilizações do mesmo espaço, conferindo ao habitante to-
tal controlo sobre o espaço em que vive, permitindo-lhe que a 
casa se altere a par com as mudanças da sua vida. Essas trans-
formações podem ser feitas através de elementos móveis (pai-
néis deslizantes ou elementos giratórios, por exemplo) ou de 



88

49 capa do livro “de architectura” 50 capa do livro “de re aedificatoria”



89

A casa dos Possacos - da memória à construção de um novo significado

A CASA DE FAMÍLIA EM POSSACOS

76 Xavier Monteys, Pere Fuertes, 

Casa collage, un ensayo sobre 

la arquitectura de la casa, Bar-

celona, Editorial Gustavo Gili, 

2017, p. 50

75 Tatjana Schneider, Jeremy Till, 

Flexible housing: opportunities 

and limits, Vol. 9, Cambridge: 

Architectural Research Quarter-

ly, 2005, p. 157-166, consultado 

em https://www.cambridge.org/

core/journals/arq-architectural-

-research-quarterly

elementos de mobiliário que, pela sua organização, ajudem a 
definir espaços distintos. As alterações podem ainda significar 
mudanças espaciais e/ou funcionais, contudo, estando sempre 
dependentes à da receptividade do espaço a este tipo de mu-
danças, dependendo se o espaço garante sistemas móveis ou 
um sistema de fácil alteração de paredes. Outra hipótese são os 
espaços amplos, em que as funções lhe são atribuídas de acordo 
com as necessidades do habitante.75

 “La aparición en la vivienda de las pezas que sirven para 

distintos usos, puede ser un caminho más fructífero y un modo 

distinto de entender la flexibilidade. Comúnmente, hoy esta pa-

labra está associada a algo móvil, quando en realidade implica 

mayor variedade de uso y maior versatilidade, y esta última no 

está necessariamente associada a los tabiques plegables, escamo-

teables, deslizantes o de acordeón. La flexibilidade es, más bien, 

una cuestión de potencialidad.”76

 A flexibilidade na arquitectura funciona, hoje em dia, 
como uma estratégia que acolhe a condição imprevisível das re-
lações familiares, não restringindo a sua capacidade necessária 
de mudança ao longo da vida.

 2.4.2 a cozinha e o fogo

 Naqueles que terão sido os documentos que mais mar-
caram a arquitectura, De architectura e De re aedificatoria, Vi-
trúvio e Alberti oferecem contribuições distintas relativamente 
à origem da arquitectura. Segundo Vitrúvio - “the biginning of 
buildings”, livro II, capítulo I - é a descoberta do fogo que dá 
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origem à sociedade humana, a partir da qual surge a construção 
dos primeiros abrigos. Pelo contrário, Alberti, (logo no prólo-
go) mostra-se convencido de que foi o aparecimento do telha-
do e das paredes que marcaram o início da congregação dos 
homens. No entanto, mais à frente no seu tratado, aproxima-se 
da contribuição de Vitrúvio, referindo que o fogo precede o 
telhado e as paredes na história da origem da casa.77

 O fogo e a arquitectura, a construção e a combustão, es-
tão intrinsecamente ligadas na história da habitação - “a unique 
combination of constructed order and combustible disorder.”78 
 O fogo – representado por Héstia, deusa do lar – asso-
cia-se à casa para representar a criação de um espaço da família, 
núcleo elementar da organização da sociedade. O fogo repre-
senta a alma da casa, é o foco em torno do qual se desenvolve o 
espaço arquitectónico e a vida doméstica, não só pela necessi-
dade de calor durante o inverno, mas principalmente por ser o 
local onde se preparam os alimentos. 
 “El fuego cumple con el doble cometido de cocinar y calen-
tar. Se establece así la organización elemental de la casa, a la par 
que la más rudimental cocina.”79 A chaminé apela a uma tradi-
ção primitiva que faz do fogo o símbolo do lar, distinguindo 
a casa de qualquer outro tipo de arquitectura. “Si la casa está 
provista de lar y chimenea, allí se cocina.”80

 A cozinha nasceu em torno da descoberta do fogo e foi 
sofrendo várias alterações ao longo do tempo, muito por força 
das inovações tecnológicas no que respeita à sua domesticação.

 “A necessidade de calor é uma questão de sobrevivência para 

o homem, e por isso a ideia de preservar esse calor a fim de nos 
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protegermos a nós próprios encontra-se na génese da casa. O lar, 

como edificação, nasceu graças ao fogo, para guardá-lo e mantê-

-lo vivo.”81

 Para além de proporcionar calor, eventualmente por 
uma casualidade, o fogo começou a ser utilizado para a confec-
ção de alimentos. 

 “Não se sabe ao certo quando ocorreu a passagem do homem 

pré-histórico heterotrófico na sua alimentação para o homem au-

totrófico, capaz de cozinhar e elaborar os seus alimentos. Sabe-se, 

no entanto, que quando os caçadores nómadas passaram a lavrar 

a terra e a criar gado, a olaria e a arte culinária começaram a 

desenvolver-se.”82

 Socialmente, na Pré-História, o fogo, por ser de difícil 
manutenção, era considerado um bem comum, um bem qua-
se sagrado. Desde o período Neolítico até à Época Medieval, 
no mesmo espaço de habitação, as famílias viviam, dormiam 
e comiam. O fogo situava-se ao centro do espaço, “superfície 
acotada con piedras para contener la hoguera”83, a partir do qual 
se começa a sistematizar o espaço da cozinha.
 No Antigo Egipto a organização do espaço era mais 
complexa. Possivelmente, por motivos de segurança, era co-
mum encontrar-se o espaço destinado à preparação de alimen-
tos no exterior da casa propriamente dita, adossado num pátio 
de serviço. 
 Os romanos hierarquizavam quatro tipos de habitação, 
associadas a estratos sociais, com níveis de organização distin-
tos no que diz respeito à posição da cozinha no espaço: domus 
e villa eram os nomes atribuídos às habitações da classe domi-

81 Anatxu Zabalbeascoa, Tudo 

sobre a casa, São Paulo, Gusta-

vo Gili, 2013, p. 65
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nante; insulae e casa eram as habitações da plebe.
 A domus, residência urbana, organizava-se em torno de 
um pátio (atrium), sendo a cozinha relegada a um pequeno 
espaço com vários hogares84, curiosamente em local próximo 
(por vezes, adjacente) às instalações sanitárias. No caso da villa, 
de natureza rural, a organização do espaço é distinta, sendo 
que esta se divide em duas zonas: a pars urbana, a residência 
familiar propriamente dita, e a pars rustica, o alojamento de 
escravos e dependências de trabalho agrícola. No caso da villa, 
a cozinha situa-se próxima do pátio que separa as duas zonas 
e apresenta dimensões amplas por ser um espaço onde se “pre-
para la comida y las conservas, se cuece el pan y se elaboran los 
productos agrícolas.”85 
 Nas habitações da plebe, a cozinha apresenta-se bem 
distinta. Na cidade - as insulae - as habitações não dispõe de 
um espaço específico para a preparação de alimentos, enquanto 
que no campo - as casas - as cabanas com paredes de pedra e 
telhado de palha albergam o hogar no seu interior.86

 “O primeiro passo para aproximar a cozinha do resto da 
casa foi trazer o fogo para dentro.”87 “A la vez que a cocina de ca-
racteriza como pieza, el servicio doméstico pasa a ocupar una parte 
específica de la casa que asiste, sin interferir, al resto de estancias 
y que acabará por convertirse en una auténtica casa aparte.”88 As 
salas que abrigavam o fogo transformaram-se em espaços em 
torno dos quais se começou a instalar mobiliário, no início com 
o objectivo de armazenar os alimentos e abrigá-los do frio, e 
mais tarde, para facilitar a sua conservação.
 “Com a entrada da lareira na casa, o duplo uso do fogo – 

84 Hogar é a palavra, em espa-

nhol, para o espaço do fogo. 

Em inglês fireplace, em portu-

guês lar ou lareira. 



96

54 capa do livro “geography of home”



97

A casa dos Possacos - da memória à construção de um novo significado

A CASA DE FAMÍLIA EM POSSACOS

92 Anatxu Zabalbeascoa, Tudo 

sobre a casa, São Paulo, Gusta-

vo Gili, 2013, p. 76

91 Akiko Busch, Geography of 

home, writings on where we 

live, Nova Iorque, Princeton Ar-

chitectural Press, 1999, p. 41/42

93 Akiko Busch, Geography of 

home, writings on where we 

live, Nova Iorque, Princeton Ar-

chitectural Press, 1999, p. 48

90 Anatxu Zabalbeascoa, Tudo 

sobre a casa, São Paulo, Gusta-

vo Gili, 2013, p. 73/74

aquecer e cozinhar – provocou muitos acidentes.”89 Deste modo, 
o fogo aceso, que costumava estar ao centro do espaço, e o 
fumo encerrado começaram a ser vistos como os maiores in-
convenientes desta transição. Como saída para o fumo que se 
formava, era usada apenas uma abertura no texto, sem qual-
quer tipo de protecção. O fogo enchia a casa de fuligem e a falta 
de evacuação do fumo tornava o ar irrespirável. No século XII, 
para solucionar este problema, foi introduzida a chaminé como 
elemento de segurança. Mais tarde, a lareira central foi substi-
tuída por uma outra, escorada na parede, reduzindo-se bastante 
o risco de incêndio e facilitando-se a evacuação do fumo.90

 No entanto, após todos os esforços desenvolvidos para 
que se trouxesse o fogo para o interior das casas com segurança, 
a história social e arquitectónica da cozinha sofreu um retro-
cesso. À medida que a Revolução Industrial foi progredindo, 
a cozinha voltou a ser pensada como um compatimento se-
parado, sobretudo por questões de segurança e higiene, e vem 
sendo reduzida a espaço de serviço, por se achar mais adequado 
manter o fogo e os cheiros afastados do resto da casa.91

 Muitas dependências da casa começaram a desenvolver-
-se em função dessa alteração.92 Assim, mais do que uma divi-
são que pertence à casa, a cozinha funciona como uma rótula, 
um ponto de encontro que gera movimento e dinâmica entre 
todos. 

 “Its primary role is now as a sociable space more than a cen-

ter for food preparation, a tend that will only accelarate with the 

increase of pre-cooked and pre-prepared foods. [...] Kitchens may 

become living rooms with kitcehns attached.”93

89 Anatxu Zabalbeascoa, Tudo 

sobre a casa, São Paulo, Gusta-

vo Gili, 2013, p. 73
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 Em suma, a cozinha tem sido o espaço da casa onde se 
tem registado maior número de experiências, com o intuito de 
a tornar, cada vez mais, apropriada às necessidades. Na verdade, 
a história da cozinha não é mais do que uma breve história da 
evolução das fontes de calor. 

 “For ages, the open flame reigned supreme. During a half 

century between 1830 and 1880, the cast-iron range became 

prevalent. Between 1880 and 1930, the gas range won accep-

tance. Then, in ever rising tempo, began the era of the electric 

range.”94 

 Uma vez solucionados os problemas da combustão, da 
eficácia e manutenção, o forno começou a adaptar-se à cozinha, 
tornando-se uma peça fundamental e dando inicío ao pensa-
mento da cozinha compacta. A cozinha reduziuem tamanho 
e importância na casa, deixando de funcionar como espaço de 
convívio e convertendo-se numa oficina de cozinhar, onde con-
vivía a pia, o fogão e or armários.95

 No princípio do século XX, Christine Fredrick tentou 
racionalizar o trabalho na cozinha, analisando todas as tarefas 
realizadas, com o objectivo de optimizar o espaço. Comparan-
do o trabalho na cozinha com a linha de montagem de uma 
indústria, para Fredrick, “a chave estava em optimizar os movi-
mentos para aumentar a produção.”96 Os movimentos e os pa-
drões de circulação aquando da execução das tarefas domésticas 
foram registados e medidos, por forma a minimizar passos e 
movimentos desnecessários e, consequentemente, poupar tra-
balho.97 Assim, a cozinha moderna tornou-se uma fusão entre 
a arquitectura e o mobiliário, destacando-se a funcionalidade 

95 Anatxu Zabalbeascoa, Tudo 
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vo Gili, 2013, p. 93

97 https://www.vam.ac.uk/articles/

domestic-life-in-a-modern-world
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56 Frankfurt Kitchen, Ginnheim-Höhenblick (reconstrução)

57 Frankfurt Kitchen, esquema com indicação das funções
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A CASA DE FAMÍLIA EM POSSACOS

98 https://www.moma.org/interacti-

ves/exhibitions/2010/counter_spa-

ce/

racional e o bom aproveitamento do espaço. 
 Na mesma época, Margarete Schütte-Lihotzky também 
foi influenciada por Fredrick, ao projectar a icónica Cozinha 
Frankfurt, em 1927, recorrendo à produção em massa98 e dan-
do prioridade à eficiência do trabalho; as superfícies de trabalho 
contínuas possibilitavam, em certos pontos, trabalhar sentado, 
e o escorredor de louça embutido racionalizava e facilitava a 
tarefa da lavagem da louça.99

 Foi graças à padronização e modulação do mobiliário 
que, em meados do século XX, a distribuição lógica e racional 
dos móveis não era uma realidade apenas nas cozinhas dos ar-
quitectos, mas também da maioria da população.100 Na segun-
da metade do século XX, a grande preocupação dos arquitectos 
foi a comunicação da cozinha, que tinha vindo a ser reduzida, 
com o resto da casa. Se, por um lado, a padronização facilitava 
o processo de projectar e montar uma cozinha, por outro, a 
sistematização das tarefas domésticas, a procura pelo silêncio 
e discrição dos electrodomésticos e os novos materiais para o 
mobiliário, tornavam a cozinha na dependência da casa mais 
dispendiosa. Este aspecto, aliado à diminuição do tamanho dos 
apartamentos urbanos, levou a que se derrubassem barreiras 
com o intuito de recuperar a união entre a cozinha e a sala. 
“Diante da falta de espaço, as novas moradias responderam com 
espaços polivalentes, uma ideia tão antiga quanto o mundo, mas 
muito mais viável hoje em dia.”101 
 Para além das preocupações com os combustíveis, foi a 
transformação da cozinha num espaço em que o trabalho do-
méstico pode conviver com outros aparelhos, como o rádio, o 

99 Anatxu Zabalbeascoa, Tudo 

sobre a casa, São Paulo, Gusta-

vo Gili, 2013, p. 97

100 Anatxu Zabalbeascoa, Tudo 

sobre a casa, São Paulo, Gusta-

vo Gili, 2013, p. 99

101 Anatxu Zabalbeascoa, Tudo 

sobre a casa, São Paulo, Gusta-

vo Gili, 2013, p. 105
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telefone ou a televisão, que fez com que a cozinha se tornasse o 
centro da vida doméstica.

 2.4.3 a memória102

 “A memória é a capacidade de adquirir, armaze-
nar e recuperar (evocar) informações disponíveis. [...]
Também é o armazenamento de informações e factos 
obtidos através de experiências ouvidas ou vividas. [...] 
É um processo que conecta pedaços de memória e co-
nhecimentos a fim de gerar novas ideias, ajudando a 
tomar decisões diárias.”103 

 Pensar na casa dos Possacos é pensar no fogo, na lareira 
e na cozinha. Esse é o foco para o qual converge a vida domés-
tica a partir da qual toda a casa se desenvolve, fazendo ainda 
referência à arte de dominar o fogo e trazê-lo para dentro de 
casa, convertendo-o em fonte de calor e energia para cozinhar.
 “So any definition of home today must consider how new 
attitudes and values come up against the familiar; how our needs 
are served by what we know, as well as by what we remember.”104

 Gaston Bachelard, no que toca ao tema da casa, refere 
que as memórias do nosso passado e as aspirações que temos 
para o futuro estão relacionados. 

 “Os verdadeiros bem-estares têm um passado. Todo um pas-

sado vem viver, pelo sonho, numa casa nova. [...] E o devaneio se 

aprofunda de tal modo que, para o sonhador do lar, um âmbito 

imemorial se abre para além da mais antiga memória. A casa, 

como o fogo, como a água, nos permitirá evocar, na sequência da 

102 Do latim memorĭa,ae, de mĕ-

mor,ōris: aquele que se lembra, 

que se recorda.

103 https://pt.wikipedia.org/wiki/

Memória

104 Akiko Busch, Geography of 

home, writings on where we 

live, Nova Iorque, Princeton Ar-

chitectural Press, 1999, p. 20
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60 nos terrenos do meu avô, a apanhar cerejas, 1996

61 eu e o meu irmão no pátio da casa, 2001
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nossa obra, luzes fugidias de devaneio que iluminam a síntese do 

imemorial com a lembrança. Nessa região longínqua, memória 

e imaginação não se deixam dissociar. Ambas trabalham para 

seu aperfeiçoamento mútuo. [...] Assim, a casa não vive somente 

no dia-a-dia, no curso de uma história, na narrativa da nossa 

história. Pelos sonhos, as diversas moradas da nossa vida se inter-

penetram e guardam os tesouros dos dias antigos.”105

 Com estas palavras, surge então a necessidade de me 
confrontar com as minhas memórias pessoais e as do resto da 
família, especialmente as do meu pai. Da minha parte, sur-
ge, num primeiro momento, a vontade de incluir/manter no 
projecto o diospireiro e um espaço para uma pequeno jardim/
horta. Isto porque estes elementos remetem para cenas dos dias 
ali passados na minha infância, nomeadamente a ansiedade de 
lá chegar, no Outono, para que o meu pai colhesse os dióspiros, 
ou o simples facto de se poder colher salada a meio da refei-
ção. Lembro-me que esta casa sempre foi, de certa forma, viva, 
acompanhando sempre as estações do ano com os alimentos da 
época a dar-lhe cor. Recordo as fotos de família (dos primos), 
que tirávamos sentados no murete da horta da casa ou nas esca-
das e os passeios pelo campo, na carroça, com o meu avô.
 Para o meu pai, que cresceu na casa, além de todas as 
lembranças da infância que estão, obviamente, muito ligadas 
à relação da família com o espaço onde se cozinhava e comia. 
Para além disso, relacionado com as transformações que a casa 
foi sofrendo (no tempo e no espaço), revela uma certa nostalgia 
e uma grande vontade de manter viva a imagem da grande pe-
dra que outrora foi parede e tecto da própria casa. 

62 . 63  eu e o meu irmão, 1999

quando os meus avós ainda tra-

balhavam, a casa ia-se “vestin-

do” de acordo com as épocas 

do ano, feijões e figos a secar 

ao sol, abóboras em cima do 

muro...

105 Gaston Bachelard, A poética 

do espaço, São Paulo, Martins 

Fontes, 1998, p. 25
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64 no pátio da casa - a sair para um passeio com o avô, 1999

65 as brincadeiras no campo, 1996
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 O meu irmão recorda os momentos passados nos terre-
nos do meu avô, uma diversão bem diferente da que estávamos 
habituados na cidade. Sempre que lá íamos, fazia questão de 
ir “ao monte” (como nós chamavamos aos terrenos do avô). 
Refere, ainda, o momento do serão, passado em família, na co-
zinha, em torno da lareira, onde ouvia atentamente as histórias 
e anedotas do avô. Sobre este ritual do serão, Veloso Martins 
diz-nos que “faz-se à noite, na cozinha, peça fundamental da casa, que 

serve de refeitório, sala de convívio, oficina de trabalho, capela de rezas e canto 

coral, mortório, clube de má língua e às vezes, salão de baile...”106

 Recordo-me que o tempo passado na casa dos avós não 
era muito. Pela distância ao Porto, apenas passávamos lá uma 
boa parte das férias de verão, por vezes fins de semana ou épocas 
festivas. O passatempo preferido do meu irmão quando lá ía-
mos era ir com o meu avô para o campo, ficar a vê-lo trabalhar 
e fazer as suas brincadeiras. Lembro-me que, no verão, o meu 
avô saía muito cedo de casa, para ainda apanhar a brisa fresca 
da manhã. O meu irmão não tinha problemas em acordar cedo 
(aliás, nunca gostou muito de dormir). Já eu, que sempre gostei 
de acordar tarde, não queria ficar para trás e lá saía da cama, 
por vezes às cinco ou seis horas da manhã (até porque naquela 
casa não havia brinquedos nem Canal Panda, e ficar em casa 
sozinha seria aborrecido). Às vezes, o meu avô deixava-nos apa-
nhar algumas frutas, como maçãs, pêras ou pêssegos, e nós gos-
tavamos de dar algumas de comer à mula que, coitada, puxava 
por nós na carroça. Outras vezes, não tinha “trabalho” para nos 
dar, então nós divertiamo-nos a trepar a uma grande figueira 
que ele tinha, ou brincávamos às escondidas no barracão onde 

106 A. Veloso Martins, Monogra-

fia de Valpaços, Porto, Lello e 

Irmão, 1990, p. 454
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almoço em família, 1998

67 eu, a caminho dos terrenos do meu avô, 1996

68 os passeios na mula do avô, 1996 69 eu e o meu irmão num parque de merendas 

perto dos terrenos do avô, 1996
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guardava as alfaias e ferramentas de que precisava.
 A casa, muito mais do que ser cenário para criar memó-
rias, assume um papel fundamental nas nossas vidas. 

 “O fervor mais antigo das nossas primeiras casas, as ima-

gens recônditas da infância têm eco nos seus muros, às vezes com 

ténue resplendor de uma irrecuperável felicidade, outras com a 

nostalgia do que já não existe ou o frio desapego por ingratas evo-

cações, já que ela é o cenário do drama quotidiano da vida.”107

 Os cenários do passado, embora sejam, agora, simples 
memórias, revelam-se importantes na experiência e na defini-
ção do habitar e têm, obviamente, repercussões no modo como 
se vai desenvolver o projecto para a nova casa, contemplando as 
memórias e as vontades de cada um.
 Segundo Juhani Pallasmaa, “a arquitectura autêntica é 
sempre sobre a vida. A experiência existencial do ser humano é o 
primeiro objecto da arte de construir”108 e é precisamente neste 
contexto que a memória se torna fundamental para o projecto, 
num diálogo constante entre arquitecto e cliente, com o objec-
tivo de se chegar a uma definição daquilo que se quer manter 
e/ou transformar.

*

108 Juhani Pallasmaa, Habitar, 

Barcelona, Gustavo Gili, 2017, 

p. 25

107 Eduardo Sacriste, Qué es la 

casa?, Buenos Aires, Columba, 

1968 (consultado em http://

www.vitruvius.com.br/revistas/

read/arquitextos/03.029/746)
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“Da acção do arquitecto espera-se, pois, o desenho
de um marco habitável - não existe arquitectura sem projecto,

não existe projecto sem memória, não existe memória sem ideias,
não existe arquitectura sem habitante.”

Manuel Mendes, Terra quanto a vejas, casa quanto baste, in Só nós e Santa Tecla, Porto, Dafne, 2008, p.124
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3.1 construir um novo significado

 A casa dos Possacos apresenta uma identidade indisso-
ciável do labor dos antigos habitantes, não só pelo que se co-
nhece actualmente - o piso térreo evoca questões relacionadas 
com o trabalho e produção agrícola, e a casa propriamente dita 
desenvolve-se no piso superior - mas principalmente por ter 
crescido com eles. Através das pretensões sociais e funcionais 
dos novos habitantes, o programa da nova casa deve permitir 
a sua utilização como casa de férias, num contexto informal e 
despreocupado, no entanto, se necessário, a casa deve dispor de 
todas as comodidades e funções necessárias para ser habitada 
por períodos de tempo mais alargados.

 “A questão fundamental que navega entre nós arquitectos é 

imaginar as coisas que ainda não existem. [...] 

 Para enfrentar essa questão, devemos começar invocando 

aquilo que a experiência humana acumulou em forma de co-

nhecimento, desde as origens de nossa existência até hoje.”102 

 Pelo facto de se tratar de uma intervenção num terreno 
onde se encontra um edifício pré-existente, importa reflectir so-
bre questões como a memória, transformação e permanência103 e 
o modo como se vai encarar essa pré-existência no decurso do 
processo do novo projecto. Os fragmentos e as sobreposições, 
ou seja, tudo aquilo que possa representar um problema aberto 
a diferentes respostas possíveis, são imprescindíveis para o pen-
samento de uma nova equação. 

*

INTERVENÇÃO

103 Francisco Barata Fernandes, 

Transformação e permanência 

na habitação portuense: as for-

mas da casa na forma da cida-

de, Porto, Faup Publicações, 

1999

102 Alexandre Alves Costa, Só 

nós e santa tecla: a casa de 

Caminha de Sérgio Fernandez, 

Porto, Dafne, 2008, p.123
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104 Fernando Távora, O proble-

ma da casa portuguesa, Cader-

nos de Arquitectura nº1, Lisboa, 

1947

 3.1.1 materiais

 Nascido e criado na casa dos Possacos, o meu pai sente 
uma certa nostalgia perante a rocha que se encontra à entrada 
da casa e que, outrora dela fez parte servindo-lhe, parcialmen-
te de cobertura. Por isso, torna-se (quase) imperativo manter 
visível tudo o que resta dessa rocha, quer na sua localização 
original, quer nas paredes de pedra a que, posteriormente, deu 
origem.  
 Hipoteticamente, e em contexto de exploração projec-
tual, pode pensar-se na casa que existe como uma “ruína”, redu-
zida aos elementos essenciais que seriam os elementos de pedra, 
cujo desenho nos direcciona para uma divisão interna substan-
cial e preponderante, a meio vão. Este exercício de pensar a casa 
como obra arruinada, reduzida a fragmentos, possibilita uma 
série de novas respostas e oportunidades, que permitem criar 
um novo cenário para que a nova casa possa continuar a gerar 
novas memórias. 
 “O passado é uma prisão de que poucos sabem livrar-se ai-
rosamente e produtivamente; vale muito, mas é necessário olhá-lo 
não em si próprio mas em função de nós próprios.”104

 Desde o princípio e, cada vez mais, ao longo de todo 
o processo, foi intenção promover o encontro entre passado 
e presente, num diálogo constante entre as circunstâncias do 
lugar e as intenções dos novos usuários. Nesse sentido, pre-
tende-se diferenciar estas duas realidades também a partir da 
sua materialidade. A pedra de granito, aparada, trabalhada e 
aparelhada faz as paredes do piso térreo. O peso da pedra no 

INTERVENÇÃO
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piso térreo evoca estabilidade e permanência, remetendo para 
o passado. O betão, que pode ser considerado a pedra moder-
na, de acabamento mais liso, contrapõe com a rugosidade da 
pedra, e dá forma às paredes do primeiro piso. A madeira, um 
material que transmite flexibilidade e capacidade de alteração, 
será utilizada nas caixilharias e mobiliário interno.
 Numa das primeiras conversas com os meus pais, foi 
referida a necessidade de melhorar o comportamento térmico 
da casa. No piso térreo, que remete para o passado da casa, as 
paredes de pedra, que se querem manter à vista pelo exterior, 
serão revestidas com uma camada de isolamento térmico pelo 
interior e acabamento em gesso cartonado ou madeira, no caso 
dos quartos. Nos casos em que a pedra não contacta directa-
mente com o exterior, como acontece com a parede que divide 
o piso térreo a meio e a parede que encosta com a casa do vi-
zinho, será possível deixar a pedra visível também no interior. 
Pelo contrário, no piso superior, em que a construção será mo-
derna, quer-se o betão das paredes à vista no interior, pelo que 
será aplicado o isolamento no exterior com revestimento de 
reboco acrílico. Sempre que possível quer-se que os materiais 
se apresentem no seu estado natural, cru, sem acabamentos e 
revestimentos. 
 A cobertura da casa principal será alterada tendo em 
conta a alteração, de certa forma, significativa do piso supe-
rior; ao invés das quatro águas que a casa actual apresenta, será 
construída uma cobertura de apenas duas águas, abandonando 
o revestimento com telha e utilizando o zinco. No caso do ane-
xo principal, o antigo palheiro, a cobertura será recuperada e 
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72 caixilho 

INTERVENÇÃO

mantida em telha tipo Marselha e a sua estrutura deverá estar 
visível – à semelhança do que se verifica actualmente. 
 Os caixilhos, também por questões de eficiência térmi-
ca, uma vez que as janelas são de vidro simples, serão alterados 
e redesenhados e adaptados para vidro duplo, servindo-se da 
madeira como material. Para reforçar o desempenho térmico 
serão colocadas portadas interiores em todas as aberturas, dis-
pensando-se o uso de persianas.

*



1. entrada / acesso vertical 2. cozinha 3. zona de refeições 4. sala de estar 5. biblioteca 6. quarto 7. instalação sanitária 
8. espaço de transição / cozinha exterior 9. anexo - zona de refeição 10. anexo - zona de estar 11. hall / entrada anexo 12. arrumos
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73 (à esquerda)

plantas piso 1 e 0 + axonometria

74 axonometria das paredes de 

pedra da casa - esquema

75 esquema funcional

 3.1.2 organização
 
 Analisando-se o espaço do piso térreo da casa percebe-se 
que a parede de pedra que divide o espaço em dois (as duas ade-
gas) sugere o desenvolvimento da casa no sentido longitudinal, 
criando, a partir daqui, um afastamento das primeiras tentati-
vas de montar um programa dentro daquelas quatro paredes. 
 Assim começou este projecto.
 A partir dessa parede comecei a ter uma leitura comple-
tamente diferente daquele espaço. A casa pode ser interpretada 
não como um só volume, mas dois corpos longitudinais justa-
postos que se vão diferenciar quer a nível espacial e volumétri-
co, quer a nível funcional, quer a nível material. 
 Do lado poente (a azul), serão as zonas privadas da casa 
– quartos e instalações sanitárias – com uma organização muito 
semelhante nos dois pisos. Apesar destes espaços exigirem uma 
maior repartição e individualização dos espaços, a opção por 
criar um “corredor” livre entre a parede de pedra que separa as 
duas zonas e o núcleo das instalações sanitárias, permite que es-
tes espaços possam funcionar de portas abertas. O alinhamento 
das aberturas dos quartos no sentido norte-sul permite, quando 
as portas de correr, que fecham os quartos, estiverem abertas, 
criar uma continuidade visual e entrada de luz que atravessa 
toda a casa. 
 Contrariamente, o volume do lado nascente (a cinza) 
que acolhe os espaços sociais da casa, quer-se mais amplo, flui-
do, contínuo e flexível, sem qualquer tipo de divisão fixa de 
modo que a organização espacial possa ser ditada e alterada de 
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77 esquema anexos

acordo com a vontade dos habitantes, como e quando quise-
rem. No piso térreo instala-se o espaço da cozinha, que deve 
ser uma zona onde o fácil acesso, permitindo recriar o espaço 
de convívio da família como na casa vernácula, e uma zona de 
refeições. No piso superior, um espaço mais recatado, encon-
tra-se  uma sala de estar e um espaço de biblioteca que funciona 
como ponto de acolhimento/hall quando se sobem as escadas.
 Nos espaços dos anexos, antigamente utilizados como 
apoio para a prática agrícola (animais e armazenamento de pro-
dutos), propõe-se a alteração do programa de modo a acrescen-
tar e incorporar novas funções no espaço da casa, num processo 
de aglutinação, em que se deixa de se ter a casa e os anexos e 
tudo faz parte do mesmo espaço de habitar. 
 Segundo o esquema (ao lado), os antigos galinheiros (a 
amarelo), construídos posteriormente e com materiais distin-
tos, serão demolidos dadas as suas reduzidas dimensões e as 
más condições que apresenta. A remoção deste corpo liberta 
a fachada norte da casa, permitindo manter a parede de pedra 
visível e criar aberturas para os espaços interiores que lhe são 
contíguos, permitindo criar relações visuais e espaciais entre o 
volume da casa e os anexos, bem como dar um novo significado 
ao pátio das traseiras.
 O volume que correspondia aos espaços do palheiro e 
estábulo (a vermelho) será transformado num espaço poliva-
lente, criando uma alteração no pensamento do espaço de con-
vívio na casa, que deixa de funcionar, preferencialmente, na 
cozinha. Será retirada uma parede que divide esse espaço em 
duas partes, para que funcione como um só espaço. A sua ca-
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racterística será preservada, a parede de pedra visível no interior 
e no exterior e a simplicidade da estrutura do telhado à vista.
 Ao espaço do antigo curral (a azul), pretende-se atribuir 
um novo uso, convertendo-o num espaço exterior coberto, um 
espaço de transição entre a casa principal e o espaço de convívio 
no antigo palheiro. Neste espaço de transição, será instalada 
uma pequena cozinha de exterior com forno de lenha. Parte 
deste espaço será encerrado para incorporar espaços comple-
mentares, como instalações sanitárias e arrumos.
 O principal foco no que respeita à reconversão deste 
projecto remete para a questão da cozinha como espaço de con-
vívio privilegiado. Por forma a promover a continuidade des-
te hábito numa perspectiva mais contemporânea e dar maior 
ênfase aos espaços sociais, criou-se uma continuidade visual e 
espacial entre todas as zonas comuns da casa, em contraponto 
com a fragmentação necessária atribuída aos espaços privados. 
 Os espaços comuns distribuem-se, maioritariamente, 
no piso térreo, distinguindo dois tipos de utilização: espaços de 
utilização mais privativa para quem habita a casa, e espaços co-
muns para o convívio com outros elementos da família ou ou-
tros convidados. Apesar de estarem ligados por uma espécie de 
percurso que, de certa forma, unifica todos os espaços comuns 
do piso térreo, os espaços destinados ao convívio com outros 
convidados, localizam-se num volume separado. Essa diferen-
ciação é feita através da necessidade de abandonar o espaço 
interior, saindo para um pequeno pátio elevado, nas traseiras 
da casa, que por meio de escadas dá acesso ao espaço exterior 
coberto, no espaço do antigo curral, constituindo o momento 
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80 . 81 lareira - Rural House, RCR Architectes, 2007

Tanto num caso como no 

outro, a lareira de grandes di-

mensões, para além de ser um 

elemento de grande impacto  

na leitura do espaço, propicia 

o convívio, como se a sua di-

mensão convidasse as pessoas 

para se reunirem à sua volta, 

denunciando que aquela lareira 

tem uma função maior do que 

simplesmente o aquecimento 

do espaço.

No caso da Rural House, o 

facto de se encontrar ao centro 

do espaço, e não adossada a 

uma parede como é o habitual, 

permite que um maior número 

de pessoas se distribua em tor-

no da lareira, facilitando o diá-

logo pelo facto de se estarem 

a ver todos os elementos e alu-

dindo para o fogo primitivo que 

se fazia ao ar livre, em torno do 

qual as pessoas se juntavam.
82 lareira - Casa Stennãs, Gunnar Asplund, 1935
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p.124

105 Arquitectura popular em Por-

tugal, Lisboa, Associação dos 

Arquitectos Portugueses, 1980, 

p.38

106 Blanca Lleó, Sueño de ha-

bitar, Barcelona, Gustavo Gili, 

2005, p. 92
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de transição entre os dois volumes principais: a casa e o anexo. 
Com a sucessão de espaços comuns no piso térreo, o pátio das 
traseiras transforma-se numa “autêntica sala ao ar livre. Por ela 
se tem acesso a tudo e para ela dão todas as portas.”105

 Este aspecto traz consigo a necessidade de mudança de 
pensamento no que respeita a hábitos tão típicos da região. Se 
o comum é que se junte a família na cozinha ou na varanda, 
sinto aqui a necessidade de criar um espaço de certa forma mais 
digno para receber a família, que ainda é grande, sem interferir 
com a escala  que se pretende para a casa principal. Recordo-me 
que quando era pequena e nos reuníamos, aqui, na casa dos 
avós, não cabíamos todos à mesa, tínhamos que nos dividir pe-
los espaços da sala e cozinha. Mais tarde, quando os meus avós 
já não tinham as adegas ocupadas como dantes, fazia-se uma 
arrumação e montava-se lá uma grande mesa onde todos cou-
bessem. Com a conversão do antigo palheiro num espaço de 
convívio pretendo colmatar essa situação, acolhendo um espa-
ço polivalente que tanto pode ser espaço de estar e de refeições 
em simultâneo, como, caso seja necessário, se pode transformar 
numa grande sala de refeições. Sendo representativo da união 
e convívio da família, será neste espaço que estará presente o 
fogo, que se quer com “dimensões de habitáculo”106, para que 
seja imponente a sua presença e assuma um papel destacado, 
e centrado no espaço de modo a permitir que seja “abraçado” 
pela família que se reúne à sua volta.
 A presença do fogo neste espaço remete para as casas 
de uma só divisão típicas na região de Trás-os-Montes, onde o 
espaço é usado para diversos fins “saltam-nos aos olhos todas as 
funções, hábitos, maneiras dos ocupantes.”107

*



83 corte transversal - casa principal - esc. 1:100
0 1 5
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84 maquete de estudo - piso térreo 85 maquete de estudo - piso 1
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86 estudo do volume da entrada 87 estudo do volume entrada
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88 estudo do volume da entrada
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108 Akiko Busch, Geography of 

home, writings on where we 

live, Nova Iorque, Princeton Ar-

chitectural Press, 1999, p. 37

 3.1.3 entrada e acessos

 Flexibilidade e informalidade são duas palavras que 
pautam o projecto. Pensar na flexibilidade numa casa, implica 
pensar nos seus acessos e no modo como o interior se desenvol-
ve, tendo em conta a relação das partes entre si e com o espaço 
exterior. Ao definir uma entrada principal, não pretendo criar 
um único acesso ao interior da casa, mas sim criar um percurso 
lógico de percepção do espaço. 
 Segundo Akiko Busch, 

“when you enter a house through the front door, you disco-
ver its interior in a logical progression, passing from public 
to private realms – front hall, living room, then maybe 
later, the kitchen. The front door is the first step on this 
journey of progressive congeniality.”108 

 O espaço da nova casa que, ao contrário do que se veri-
ficava anteriormente, se divide em dois pisos, coloca a necessi-
dade de um acesso vertical no interior – na casa actual, a única 
forma de se aceder ao espaço da casa no piso superior é através 
de uma escada exterior, os dois pisos não têm ligação entre si. 
A opção por resolver este acesso num novo volume, no mesmo 
local onde estavam as escadas exteriores, permite, simultanea-
mente, rematar o grande muro da casa do vizinho, e libertar o 
espaço interior que se quer fluído.
 A entrada principal constrói um novo volume solto do 
chão, permitindo conviver com a memória deixando visíveis 
os restos da rocha, e simultaneamente servindo de cenário e 
melhorando a relação com a casa do vizi nho, que actualmente 
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92 Maison du Brésil, 1957, Le 
Corbusier e Lúcio Costa

93 Abrigo para ruinas romanas, 
1986, Peter Zumthor

exibe um grande muro. 
 O novo volume, estando a um nível intermédio em re-
lação aos dois pisos da casa, facilita o acesso a ambos e mantém 
o simbolismo associado à entrada feita através da subida dos 
degraus, conforme se fazia anteriormente. Embora uma entra-
da principal, que permite uma leitura contínua dos espaços, há 
várias possibilidades de entrada e saída da casa. Na verdade, to-
dos os espaços - com a excepção de um dos quartos e da sala de 
estar no piso superior - têm a possibilidade de comunicar com 
o exterior; no piso térreo todos os espaços têm acesso directo 
aos pátios, o espaço da cozinha e sala de refeições no piso térreo 
tem opção de acesso por ambos os lados e, no piso superior, 
um dos quartos tem acesso a uma varanda, agora de usufruto 
privado. O acesso ao novo espaço de convívio construído no 
antigo palheiro também pode ser feito directamente através do 
exterior sem a necessidade de se aceder, primeiramente, à casa 
principal. Uma vez que não existe uma ligação interna entre 
a casa principal e o anexo, os convidados que chegam para os 
convívios de família, podem aceder a este espaço percorrendo 
a viela lateral da casa e chegando ao pátio nas traseiras, onde 
terão três pontos de entrada no espaço.

*
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94 varanda da casa actual
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 3.1.4 varanda

 A varanda foi um dos temas mais discutidos com os 
meus pais durante o processo. Por um lado por ser um elemen-
to importante em Possacos, uma vez que está presente na gran-
de maioria das habitações, e eles querem manter essa imagem, 
por outro porque gostariam de a manter como espaço associa-
do ao convívio. 
 Segundo o inquérito à Arquitectura Popular Portugue-
sa, a varanda identifica-se como um elemento arquitectónico 
significativo, constituindo uma componente espacial muito de-
terminante para a caracterização das arquitecturas da respectiva 
região. Na análise da zona de Trás-os-Montes, a equipa respon-
sável refere-se à varanda também como uma “dependência da 
casa”, relacionada com a vida doméstica e colectiva da aldeia. 
Voltada para a rua, constitui um espaço autónomo, no qual as 
actividades participam do exterior, da paisagem, do sol e do 
ar livre. Pode dizer-se que a casa e a rua se complementam e a 
varanda, ao prolongar-se pela escada de acesso à habitação, 

“transporta para a rua alguma coisa da própria vida familiar, 

não só representada pelo extremamente variado mostruário de 

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

descuidadamente, sob as sombras cavadas pelo balanço das cons-

truções.”109

 Numa fase inicial pensei em abdicar do espaço da va-
randa em benefício da criação do novo espaço de convívio nos 
anexos, nas traseiras da casa, e respectivo pátio, mais recatado 
e longe dos olhares curiosos. Além disso, a opção pelo acesso 
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vertical num volume exterior à casa impedia a construção de 
uma varanda corrida ao longo de toda a fachada. Aos meus pais 
fazia-lhes confusão este meu desprezo pela varanda, um “ele-
mento tão típico da aldeia”, como me diziam. “Não pode ser!”
 Numa das nossas conversas o meu pai referiu que uma 
das coisas que mais gostava naquela casa era sentar-se na va-
randa a ler, ao fim da tarde, no verão. Após várias experiências 
debruçadas sobre a localização da varanda, fez-se luz. Havia um 
problema ainda por resolver no projecto, um dos quartos era 
substancialmente maior, sem nenhuma justificação aparente, 
apenas por se ter aproveitado o espaço da antiga varanda no 
piso superior. Tinha uma certa área a mais sem qualquer função 
atribuída que o justificasse. Disse para o meu pai: “Este vai ser 
o teu quarto. Vais ter uma varanda só para ti.” Deste modo, a 
varanda continua voltada para sul e para a rua, como dantes, 
mas é de usufruto privado daquele quarto. Por esse motivo, 
ao invés dos gradeamentos em madeira ou metal que se en-
contram pela aldeia, optou-se por uma guarda opaca para lhe 
conferir privacidade, continuando a permitir a recriação dos 
hábitos antigos. Habitar a casa é habitar “um grupo de hábitos 
orgânicos.”110 

“É impossível, para os homens de hoje, poderem ver o resultado 

completo dos seus esforços; porém as grandes obras e as grandes 

realidades pertencem não a indivíduos, mas a uma comunidade 

constituída não só pelos presentes como pelos que hão-de vir, e 

dentro deste espírito ficaremos contentes em saber que as gera-

ções vindouras obterão as soluções que sonhamos e para as quais 

colaboramos, sem no entanto ter o prémio da sua completa rea-

lização.”111
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98 página do caderno - estudo do acesso vertical
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100 maquete de estudo - relação da varanda com os vãos do alçado lateral
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101 maquete de estudo - vista do caminho lateral para a entrada da casa
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102 maquete de estudo - relação do pátio com a casa
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103 . 104 . 105 maquete de estudo - quarto com 

varanda
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106 . 107 . 108 maquete de estudo - quarto com 

acesso ao pátio

INTERVENÇÃO



109 os avós na varanda, 2011
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Considerações finais

 “A Arquitectura popular regional não é urbana de origem 

nem de tendências. Pode «urbanizar-se», melhorar de cuidados 

construtivos e apuros formais, mas, se lhe cortam as raízes que 

a prendem fortemente à terra e aos seus problemas, desvirtua-se, 

perde a força e a autenticidade.”112 
 A realização deste trabalho, ainda em contexto acadé-
mico, como forma de concluir um ciclo, permitiu uma maior 
aproximação à realidade da profissão. Não só pela existência de 
um cliente real, embora sendo família, mas também pelo facto 
de o processo se desenvolver com a sua intervenção. 
 Este projecto é fruto de uma abordagem pessoal, da 
qual a memória foi fazendo parte, que resulta do diálogo com 
os meus pais e, consequentemente, uma análise crítica da mi-
nha parte. A casa procura integrar-se na identidade da aldeia, 
oferecendo uma resposta mais adaptada aos novos modos de 
habitar, de forma a propiciar um melhor uso dos espaços.
 São poucas (ou nenhumas) as vezes em que o processo 
de concepção é uma realidade linear. Um projecto não serve 
para verificar ideias, mas sim reflectir sobre elas, pelo que con-
vém salientar que não se pretende que a solução que aqui se 
apresenta seja entendida como única ou ideal, mas sim como 
(mais) uma ferramenta para que eu possa, no futuro, continuar 
a perseguir esta vontade de explorar o tema da casa e dos modos 
de habitar. 

 “Quando se projeta, mesmo como estudante, é preciso fazer 

uma obra que ‘sirva’, que tenha uma conotação de uso, de apro-

veitamento. É preciso que essa obra não caia do céu sobre os ‘mo-

radores’, mas que exprima uma verdade, uma necessidade.”113

113 Lina Bo Bardi, Lina por escri-

to, Cosac Naify, São Paulo, 2009, 

p. 165

112 Arquitectura popular em Por-

tugal, Lisboa, Associação dos 

Arquitectos Portugueses, 1980, 

p. XIX
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 Pela impossibilidade de aferir correctamente as cotas do 
terreno, assumiu-se como cota zero o pátio nas traseiras da casa, 
por ser o ponto mais baixo no local, a partir do qual se determi-
naram as alturas dos restantes pontos. 





“Projeta-se a casa, constrói-se a casa. 
Os seus moradores podem fazer dela um lar.”

Maria Eugênia Ximenes
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Breves notas sobre o levantamento

 Antes da ida ao local com vista a efectuar o levantamento ri-
goroso, foram recolhidas as plantas da câmara que, juntamente com 
fotografias antigas da casa e fotografias aéreas do local, permitiram 
esboçar uma planta esquemática a partir da qual foi definida a estra-
tégia de levantamento.
 Numa primeira fase o foco foi a definição dos espaços em 
planta, e só depois houve uma preocupação com as alturas.
 O levantamento foi iniciado no piso superior, na porta prin-
cipal. A partir daí, foi levantado o alçado sul, bem como a varanda. 
Seguidamente avançou-se para o interior, fazendo o levantamento 
dos compartimentos interiores da habitação.
 Através da marcação dos pilares da varanda e do posiciona-
mento da esquina esquerda do alçado sul, foi possível avançar para 
o piso inferior, definindo-se os portões das adegas e posteriormente 
o espaço interior. Posteriormente, seguiu-se a medição dos anexos 
traseiros.
 Com o intuito de minimizar os erros, as medições foram 
realizadas a uma cota de cerca de 1,2 metros.
 Numa segunda visita confirmaram-se algumas medidas a ní-
vel planimétrico e mediram-se as alturas, necessárias para a definição 
dos alçados e cortes. Foram também desenhados elementos mais es-
pecíficos, como a escada, o muro lateral de pedra, o portão principal 
e as caixilharias.
 Simultaneamente foi feito um levantamento fotográfico de 
todos os vãos presentes, tanto pelo interior como pelo exterior.
 Para o desenho dos alçados foram realizadas algumas medi-
ções tanto em planta como em altura, para que depois pudessem ser 
transpostas para um desenho apoiado em fotografias.
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Planta parcial da aldeia
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Planta do piso térreo
Escala 1:100
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Casa Principal

Planta do piso térreo
Escala 1:50
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Planta do piso 1
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Casa Principal

Alçado lateral . perfil AA’
Escala 1:50
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Casa Principal

Alçado sul . perfil BB’
Escala 1:50
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Casa Principal

Alçado norte . perfil CC’
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Casa Principal

Perfil longitudinal FF’
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Perfil longitudinal GG’
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Casa Principal

Perfil longitudinal HH’
Escala 1:50
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Anexos

Planta do piso térreo
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Alçado sul . perfil II’
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Perfil longitudinal JJ’
Escala 1:50
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Perfis transversais LL’ e MM’
Escala 1:50
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