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Nota Prévia 

 

 A presente dissertação segue o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa 

de 1945, salvo em citações e/ou traduções utilizadas. 

Foi elaborada com o intuito da leitura em livro, deste modo, recomenda-se 

a leitura em duas páginas para melhor compreensão de desenhos e conteúdo. 
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RESUMO 

Os palheiros do litoral central português são exemplo de construção 

integral em madeira. A sua origem prende-se com a necessidade de 

armazenamento de artefactos relacionados com a pesca e de abrigo aos pescadores 

durante a época da safra. 

Estas edificações transportam consigo a história dos pescadores que 

procuravam novos locais para largar as suas redes. Com o passar dos anos, o seu 

carácter funcional é ultrapassado, passando a ser habitação sazonal para os 

veraneantes. 

Localizados na costa portuguesa, com diferentes formas, materialidades e 

modos de construir distintos, poucos são os que mantêm a traça original. Os 

palheiros ainda existentes são exemplo de um processo evolutivo quer a nível 

urbano quer a nível social quer a nível construtivo. 

Com a dificuldade económica do sector piscatório e o surgimento de novos 

materiais disponíveis, a madeira deixou de ser a escolha predominante. Os 

palheiros foram abandonados ou substituídos, parcial ou integralmente, por 

construções de alvenaria. Estas construções ficaram sujeitas à vontade e gosto dos 

proprietários, dependendo deles as construções do nosso país.   

A Praia da Tocha, pequena aldeia piscatória pertencente ao concelho de 

Cantanhede, é exemplo dessa diversidade de materialidades, onde a grande 

maioria dos palheiros originais foram destruídos. Alguns mantêm-se até à 

actualidade, no entanto, poucos são os que se encontram em bom estado de 

conservação.  

O presente trabalho procurou especular como intervir num palheiro, já 

alterado, integrado num ambiente urbano em mudança. 
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ABSTRACT 

The palheiros of the central coast portuguese are an example of integral 

wood construction. Its origin relates to the need for storage of articles related to 

fishing and shelter for fishermen during the season. 

This buildings carry with them the history of fishermen who were looking 

for new places to fish. Over the years, its functional character of  satisfaction of 

needs is outdated and, at present, the palheiros are holiday houses. 

Located on the portuguese coast, in different ways, materiality and 

different ways of building, few are the ones who maintain the original aspect. The 

still palheiros are an example of an evolutionary process both at the social and 

construction level. 

With the economic difficulty of the fishing sector and the emergence of 

new materials available, wood is no longer the predominant choice. The palheiros 

are abandoned or replaced, partially or entirely, by construction of other materials. 

These buildings are subject to the will and taste of the owners, depending on them 

this type of architecture of our country. 

Praia da Tocha, a small fishing village belonging to the municipality of 

Cantanhede, is an example of this diversity of materiality where the vast majority 

of the original palheiros were destroyed. Some remain until today, however, few 

are those who are in good condition.  

The present work especially as to intervene in Palheiro, already altered, 

integrated in a changing urban environment. 
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Figura 1.  Os palheiros e sua gente.





I. NOTA INTRODUTÓRIA 
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Figura 2. Localização - Praia de Mira - Praia da Tocha - Praia de Quiaios



APRESENTAÇÃO 

Situada num cenário de transição entre dois ambientes naturais distintos -o 

pinhal que a rodeia e um imenso areal de vegetação rasteira- a Praia da Tocha é 

um pequeno local interrompido a norte, pela Praia de Mira e a sul, pela Praia de 

Quiaios. (Figura 2) Pertencente ao concelho de Cantanhede, onde resido, os 

Palheiros da Tocha, como anteriormente era designada a praia, foi durante a minha 

infância o local para as férias de verão em família. 

 Este pequeno povoado é caracterizado por construções em madeira que 

revelam vestígios da história do local. Como muitas outras praias de Portugal, a 

Praia da Tocha deve a sua existência aos pescadores de arte xávega, vindos do 

norte do país que “corriam a costa atrás do peixe, sempre em busca de novas 

paragens para largar as redes”  neste povoado não muito antigo, onde levantaram 1

estacas de madeira e criaram os seus abrigos para a época da safra – os Palheiros.  

 A Praia da Tocha é caracterizada pelos seus palheiros “vestidos de negro”, 

que formam a primeira linha de residência do local os quais se foram erguendo à 

medida das necessidades dos pescadores, uns no areal outros nas dunas, feitos 

com materiais e saberes regionais, cumpriram a sua função: de abrigar os 

pescadores e de servir de arrumos para os artefactos da arte xávega que, até aos 

dias de hoje, se mantém activa na Praia da Tocha.  

Os Palheiros eram, inicialmente, construções bastante rudimentares feitas 

com saberes e madeira local e “eram tão pequenos que mal cabe neles a esteira de 

palha que serve de cama”  aos pescadores. No entanto, ao longo do tempo, o seu 2

aspecto e tamanho sofrem alterações de forma a adaptarem-se às novas 

necessidades e materiais disponíveis. 

Deste modo, embora de uma forma gradual, vão-se manifestando 

modificações na fisionomia do povoado que acabariam por alterar o seu carácter  

 

 LOPES, Helena; LOPES, Paulo Nuno. A Safra. Lisboa: Livros Horizonte, 1995. P. 181

 LOPES, Helena, LOPES, Paulo Nuno. A Safra. Lisboa: Livros Horizonte, 1995. P. 482
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original e, por sua vez, os palheiros vão perdendo lugar num povoado onde 

surgem novas formas de construir. 

A Praia da Tocha começa assim a ter outros tons e novos contornos, onde a 

pesca e os palheiros que lhe deram origem foram perdendo o seu significado, 

desaparecendo o património histórico que poderia diferenciar este pequeno 

povoado das restantes praias do litoral centro.  

 Embora existam pequenas tentativas de “trazer de volta” a sua história e o 

seu carácter diferenciador, estas são escassas e perdem para a rapidez e conforto 

que outros métodos construtivos actuais permitem com pouco investimento por 

parte dos investidores particulares. No entanto, exemplo desse esforço de quem 

reside e tenta preservar a essência dos Palheiros da Tocha, é o palheiro da 

Associação de Moradores, construção recente que demonstra que se pode 

conciliar as exigências de conforto actuais com métodos de construção 

tradicionais.  

 Neste sentido surge esta dissertação, que pretende aprofundar os 

conhecimentos da madeira - material orgânico que exige outro tipo de cuidados e 

manutenção - bem como dos processos construtivos existentes actualmente, com o 

objectivo de encontrar uma solução que concilie as exigências habitacionais e de 

conforto que hoje necessitamos com um sistema construtivo que devolva aos 

Palheiros da Tocha a sua essência.  
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Figura 3. Vista aérea da Praia da Tocha.



OBJECTIVOS 

A Praia da Tocha destaca-se de outras praias pelos seus palheiros “vestidos 

de negro” devido à sua pintura com óleo queimado, onde ainda é possível 

observar, em muitos deles, o seu carácter primitivo, assentes em estacaria de 

madeira, material de excelência e único na concepção dos palheiros primitivos. 

  “Os Palheiros da Tocha estão intimamente ligados ao mar, nasceram e 

viveram até às primeiras décadas do século XX, praticamente em função da pesca, 

a pesca de arrasto para terra -“a arte xávega”” . Este meio de sobrevivência foi o 3

factor decisivo para a fixação do Homem neste local como em muitos outros 

locais do litoral português e, actualmente, é o chamariz turístico de muitas dessas 

praias.  

 Nos anos 60 surgem as primeiras dificuldades dos palheiros e alguns são 

obrigados a serem deslocados, outros demolidos devido a novos arruamentos, 

novos materiais e exigências de habitabilidade. Os palheiros que sobrevivem 

sofrem alterações na sua fisionomia, surgindo “um palheiro de fabrico mais 

cuidado” , no qual “uma série de transformações foram sendo introduzidas, 4

conferindo ao conjunto dos palheiros que ainda existem uma diversidade curiosa, 

evidenciando também diferentes fases evolutivas dos mesmos” . 5

 Deste modo, os palheiros que ainda se encontram no litoral português 

estão dependentes da boa vontade e gosto dos seus proprietários, sendo raro o 

caso onde são a sua residência permanente, sendo assim na sua maioria habitações 

de férias. Alguns têm a sorte de ser reabilitados, outros apenas são substituídos 

por revivalismos onde a tradição e história deste povoado pouco importa. 

“Verificamos que na realidade o progresso, ou o espírito da época, não se 

compadece com o valor patrimonial do habitat tradicional. As imagens dos 

 ANDRADE, Alice. Praia da Tocha: Palheiros da Tocha. Tocha: Associação de Moradores da Praia da 3

Tocha, 2001. P. 21
 Idem P.374

 ANDRADE, Alice. Praia da Tocha: Palheiros da Tocha. Tocha: Associação de Moradores da Praia da 5

Tocha, 2001. P. 37
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palheiros vão-se perdendo nos baús da memória dos antepassados, ou são 

reproduzidas em filme, num postal... e contadas pelos mais velhos…” . (Figura 3) 6

 Neste contexto, surge esta dissertação que pretende estudar uma 

alternativa projectual e construtiva de modo a reabilitar um palheiro em particular 

oferecendo-lhe um “novo” sistema construtivo em madeira e uma disposição 

interna actual. Esta alternativa pretende ser um exemplo demonstrativo que não é 

necessário destruir para construir, combinando assim o aspecto tradicional com 

métodos e exigências construtivas actuais, permitindo que a história deste 

pequeno povoado perdure no tempo e na sua fisionomia. A proposta desejada 

pretende ser uma solução que responda a todas as exigências do local e meio 

natural - a costa portuguesa - com um material igualmente natural, demonstrando 

que a madeira, um material que tanta importância teve na história e construção 

deste povoado, é compatível com a modernidade e exigências actuais, devolvendo 

aos Palheiros a sua importância. 

 ANDRADE, Alice. Praia da Tocha: Palheiros da Tocha. Tocha: Associação de Moradores da Praia da 6

Tocha, 2001. P. 37
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METODOLOGIA 

A presente dissertação terá como base a recolha e seleção de informação 

pertinente a cada capítulo, sendo que os dois temas principais poderão ser 

divididos em:  

1. a madeira, enquanto material construtivo  

2. os palheiros da costa litoral portuguesa. 

 

 A metodologia adoptada prende-se com a necessidade de fundamentação, 

recolha e interpretação de informação que permita um melhor entendimento do 

objecto em análise, os Palheiros da Praia da Tocha. Este processo de investigação 

é suportado, na sua maioria, pelas publicações de Ernesto Veiga de Oliveira e 

Fernando Galhano, Palheiros do Litoral Central Português (1964) e a dissertação 

de Daniel Moutinho, Edifícios de construção tradicional em madeira - O exemplo 

dos Palheiros do Litoral Central Português, apresentada para obtenção de grau de 

mestrado integrado na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto. Além 

destas, assumem grande importância as monografias locais como a de Alice 

Andrade, Praia da Tocha: Palheiros da Tocha (2001) ou Tocha- uma história com 

futuro (2013), de Margarida Sobral, para um melhor entendimento do povoado. 

 Quanto à pesquisa relacionada com a madeira, enquanto material 

construtivo, destaca-se o livro de Paulo Cachim, Construção em Madeira - A 

Madeira como Material de Construção (2014), onde o autor refere todos os temas 

a abordar numa construção em madeira bem como as suas especificidades 

enquanto material orgânico. 

Deste modo, a metodologia numa primeira fase prende-se com a pesquisa 

em diversas fontes de modo a potenciar a segunda fase - a parte prática da 

dissertação, que assume um carácter mais experimental. 

A primeira fase baseia-se na recolha e leitura bibliográfica que sustenta e 

articula os quatro primeiros capítulos, recorrendo a livros/teses e outros artigos 

que possam ser pertinentes para, posteriormente, analisar essa informação e 
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transformá-la de modo pessoal. Como o objectivo do trabalho procura especular 

como intervir num palheiro da Praia da Tocha pretende-se realizar o levantamento 

local para proceder a alterações decorrentes do processo de projecto. 

Através da pesquisa de toda a informação recolhida, do levantamento 

rigoroso do objecto de estudo, do trabalho em campo, bem como o recurso a 

levantamento fotográfico, pretende-se apresentar uma proposta que se enquadre 

com exigências de conforto habitacionais respeitando o meio natural onde se 

insere. 
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ESTRUTURA 

Esta dissertação é composta por cinco capítulos, organizados em quatro 

fases distintas. 

A primeira fase, de génese teórica e fundamentada, composta pelo 

primeiro e segundo capítulos, pretende expor os moldes como este trabalho se 

organiza, introduzindo e contextualizando o objecto de estudo: os Palheiros da 

Praia da Tocha. Pretende ainda um enquadramento genérico da madeira enquanto 

material natural e construtivo, estudando de forma geral todas as especificidades 

de uma construção em madeira e, de forma particular, no caso de Portugal.  

A segunda parte é composta pelo terceiro capítulo, onde se pretende 

demonstrar a variedade de soluções construtivas em madeira existentes 

actualmente, existindo de forma adjacente o processo evolutivo deste tipo de 

construção, desde a utilização de madeira maciça nos primórdios da civilização 

até à pré-fabricação. 

A terceira, relacionada e de grande apoio à elaboração da quarta fase, tem 

como base um carácter mais teórico e de pesquisa, relacionada com o núcleo 

central desta investigação. A terceira fase corresponde ao quarto capítulo, onde se 

centra o estudo da construção em madeira na costa litoral centro, mais 

particularmente nos palheiros existentes na Praia da Tocha. Deste modo, pretende-

se uma constante aproximação ao objecto de estudo concreto, contextualizando 

inicialmente os palheiros a nível nacional, ao litoral central português e, 

finalmente, à Praia da Tocha. Visando a história e a importância destas 

construções na criação de aldeias piscatórias ao longo da costa portuguesa, 

fazendo referência à sua origem - a arte xávega - para posteriormente se centrar no 

local de intervenção: a Praia da Tocha. Neste pretende-se um estudo mais 

aprofundado, percebendo a evolução do seu povoado, dos palheiros e detalhando 

o sistema construtivo adoptado neste local. 

A quarta e última fase divide-se em duas partes: a primeira resulta do 

trabalho de campo, onde surgem desenhos de levantamento, desenhos rigorosos e 
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o detalhe do sistema construtivo existente, bem como descrições e fotografias 

reais que forneçam as principais características, de forma a perceber quais manter 

ou alterar na proposta de projecto, que constitui a segunda fase. Esta última 

pretende a elaboração de uma proposta projectual para o local, visando a ideia de 

pertença, da continuação da construção em madeira e de conciliar a história com 

os métodos/sistemas construtivos actuais. Baseia-se num processo de ideias-chave 

e desenhos, de forma a definir o seu carácter final, volumetria, respeito pela pré-

existência, organização interior e sistema construtivo que melhor se adapte.  
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Figura 5.2 Estrutura em CaixaFigura 5.1 Estrutura em A

Figura 4. Construções vegetais



 A MADEIRA ENQUANTO MATERIAL CONSTRUTIVO 

 O uso da madeira como elemento construtivo surge nos primórdios da 

civilização, quando o Homem se depara com a necessidade de criar um abrigo. A 

utilização deste material prende-se com a sua existência na natureza, com as suas 

propriedades físicas, mecânicas e químicas, e fácil manuseio que torna a madeira 

um material capaz de satisfazer diversas necessidades e gostos, consoante a 

espécie da árvore escolhida, o modo como é cortada e trabalhada. A madeira 

torna-se, assim, num dos materiais de excelência para a construção, com 

aplicações totais ou na forma de elementos singulares na concepção de uma 

estrutura. 

 “Quando o homem abandonou a gruta, a madeira tornou-se a matéria-

prima fundamental na construção dos seus abrigos” . No início, eram estruturas 7

bastantes rudimentares em que “bastava uma armação de troncos e ramos cobertos 

com folhas ou cascas de árvores”  unidos por elementos também estes de origem 8

vegetal. (Figura 4) Com o passar do tempo, quando o Homem passa a ser 

sedentário, este adquire o conhecimento de novos materiais, ferramentas e 

técnicas que possibilitam novos sistemas de ligação entre as diferentes peças de 

madeira e, mais tarde, a sua conjugação com outros tipos de materiais, por razões 

estéticas ou funcionais. Este avanço permitiu a construção de melhores e maiores 

construções, com sistemas construtivos mais complexos, permitindo a 

permanência da madeira como matéria-prima ao longo do tempo. 

 Foi na Idade Média  que se desenvolveram sistemas construtivos capazes 9

de sobreviver até à actualidade, “os mais usados são denominados estruturas em A 

(Figura 5.1), e estruturas em caixa (Figura 5.2), estas eram preenchidas nos 

espaços existentes na madeira com areia ou argila, empregando um entrelaçado de 

  AMARO, Rui Alexandre Santos. Construção pré-fabricada em madeira para reservas naturais: um 7

empreendimento de Turismo de Natureza na Ilha da Fuzeta (Armona). Portimão: Instituto superior Manuel 
Teixeira Gomes, 2016. P. 8
 Idem P. 88

 Idem P. 139
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ripas e tecido firmemente preso à estrutura, pelo interior e pelo exterior” , 10

conhecido em Portugal por “taipas” no Porto e por “gaiolas” em Lisboa. 

 Mais tarde, com a Revolução Industrial e o aparecimento de novos 

materiais, como o aço e o betão, a utilização da madeira como material estrutural 

torna-se menos frequente e cai em desuso, passando apenas a ser empregue em 

revestimentos e objectos decorativos. Em Portugal, existe o preconceito de que a 

madeira era um material efémero e menos nobre.  

 No entanto, anos mais tarde, potenciados pelo avanço da tecnologia, 

surgem no mercado novos produtos obtidos a partir da madeira, sendo possível 

controlar as suas limitações enquanto material natural e orgânico. Surgem 

produtos derivados adequados às novas exigências construtivas que, aliados à 

crescente preocupação com o meio ambiente, parecem ser a resposta a fim de 

possibilitar o retorno da construção em madeira, resultando num novo ciclo para 

este material.  

 De facto, a madeira, quando aplicada de forma consciente, é um material 

amigo do ambiente, isto é, o seu processo de fabrico - a plantação de árvores - 

apresenta um balanço positivo na poluição do meio ambiente, quando comparada 

com os principais materiais usados actualmente na construção, facto que se deve 

às características naturais das árvores, que libertam oxigénio e consomem dióxido 

de carbono presente na atmosfera. Aliado a este factor, é importante referir que a 

madeira é um material renovável e reutilizável. No entanto, nenhuma construção é 

totalmente livre de poluição associada, pelo que é importante ter uma atitude 

consciente no acto de projectar. 

 Enquanto material natural e orgânico, a madeira apresenta características e 

especificidades únicas, de tal modo que para uma construção em madeira se tornar 

eficiente é necessário o conhecimento antecipado das suas propriedades físicas, 

químicas e mecânicas, bem como os processos de degradação e os meios de 

protecção existentes no mercado. 

 AMARO, Rui Alexandre Santos. Construção pré-fabricada em madeira para reservas naturais: um 10

empreendimento de Turismo de Natureza na Ilha da Fuzeta (Armona). Portimão: Instituto superior Manuel 
Teixeira Gomes, 2016. P. 13
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 O primeiro tema a abordar é a escolha da árvore. Esta deve ser entendida 

como um organismo único e, por isso, com comportamentos diferentes em 

ambientes distintos, sendo de especial importância a escolha antecipada da espécie 

adequada ao local e ao tipo de construção. De uma forma sucinta, a árvore é 

composta por três partes: a raiz, o fuste e a copa. É do fuste que se extrai a 

matéria-prima, composta por vegetais lenhosos formados por diferentes camadas 

que resultam num material heterogéneo.  

 “Como matéria-prima, além de apresentar-se como uma solução de grande 

durabilidade” , se utilizada em construções que visam o cumprimento das boas 11

práticas de uma construção, apresenta uma elevada resistência enquanto material 

estrutural, principalmente em relação à leveza do material que permite a redução 

do tamanho dos elementos. Outras características favoráveis à escolha deste 

material são a sua versatilidade de formas, tamanho, cores e texturas, resultando 

num ambiente agradável e confortável. O fácil manuseio e facilidade de 

substituição das peças degradadas facilita a sua conjugação, podendo ser 

combinada com diversos materiais, resultando numa solução mista, quer por 

razões estéticas quer por razões funcionais. A madeira é também “um material 

resistente à água salgada, à oxidação e a outros agentes corrosivos” . Quando 12

arejada, seca e devidamente tratada é um material bastante durável, um bom 

isolador térmico, acústico e eléctrico e, em situações limite, como o fogo ou 

sismos, o seu desempenho é bom.  

 A madeira, ao contrário de materiais não naturais, sofre sob a influência do 

ambiente em que se encontra. Um dos principais aspectos a ter em conta é o grau 

de humidade presente, pois é este o grande potenciador de futuros problemas 

numa construção em madeira. O grau de humidade e a luz solar provocam a 

alteração a nível estético - forma ou cor - dos elementos em madeira. Estes efeitos 

por parte do sol traduzem-se, muitas vezes, num desgaste de cor, apresentando 

  NEVES, Yadira Coromoto Dias (2016). Além da cultura: uma casa, um projecto, três soluções. Uma 11

avaliação arquitectónica sob o ponto de vista energético. Porto: Prova final para obtenção de licenciatura em 
Arquitectura, FAUP. P. 29

 CACHIM, Paulo Barreto. Construção em Madeira - a Madeira como Material de Construção. 2ªed. Porto. 12

2014. P. 3
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uma tonalidade acinzentada , ainda que estes em nada comprometam a resposta 13

da madeira enquanto material construtivo. Já o teor de humidade provoca 

variações de forma e tamanho, que comprometem a madeira a nível estético e, em 

alguns casos, altera momentaneamente a resposta mecânica deste material , 14

potenciando a existência de agentes biológicos.  

 Deste modo, “quando a madeira permanece em condições de elevada 

humidade por longos períodos, pode sofrer ataques por fungos ou por térmitas 

subterrâneas que dela se alimentam” , afectando o seu comportamento enquanto 15

material construtivo. Estes agentes biológicos são a causa mais frequente para a 

ruptura parcial ou total das estruturas em madeira, devendo por isso existir 

manutenção e protecção dos diversos elementos no acto da construção - “Os 

fungos de podridão, carunchos e térmitas são alguns dos agentes que se destacam 

pela sua importância na deterioração do material lenhoso” . 16

Carunchos 

 São insectos que atacam a madeira geralmente quando seca. No entanto, é 

possível também o ataque em elevados valores de humidade. A presença destes 

insectos é caracterizada pela existência de orifícios circulares e/ou elípticos que 

formam galerias (Figura 55), geralmente na camada exterior do borne , 17

originando a perda de resistência do elemento em madeira. 

 Existindo várias espécies, o mais frequente em Portugal é o “Hylotrupes 

bajulus (caruncho grande) que ataca madeira das resinosas” . Dado à variedade e 18

 “Estas alterações são devidas à ação dos raios ultra – violeta que provocam uma decomposição química dos 13

compostos do material lenhoso, correspondem apenas a uma deterioração superficial, mais a nível estético e 
sem consequência apreciável no comportamento físico do material”, in BRITO, Silvino (2014). A Taipa: 
otimização de uma técnica antiga como solução de futuro.

 Uma vez reposto o teor de humidade inicial a madeira volta a recuperar as suas características iniciais 14

sendo, por isso, importante no acto de projectar em madeira deixar alguma folga entre os elementos de modo 
a permitir essa alteração de tamanho.

 BRITO, Silvino (2014). A Taipa: otimização de uma técnica antiga como solução de futuro. Leiria: Prova 15

final para obtenção de licenciatura em Design de Produto, Politécnico de Leiria. P. 52
 Idem P. 5216

 Borne é zona a partir da medula -núcleo central do tronco- até à casca, que contem um conjunto de células 17

vivas.
 BRITO, Silvino (2014). A Taipa: otimização de uma técnica antiga como solução de futuro. Leiria: Prova 18

final para obtenção de licenciatura em Design de Produto, Politécnico de Leiria. P. 55
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tendo em conta que as perdas das características da madeira estão relacionadas 

com o tipo especifico de caruncho, torna-se essencial para a eficácia do tratamento 

saber o tipo certo do insecto.  

Térmitas 

 O ataque destes insectos é frequente em ambientes húmidos e, em 

especial, no contacto com o solo. Tal como o caso anterior, é detectável pela 

formação de galerias no exterior dos elementos de madeira ou, também, pela 

ocorrência de enxameações que provocam a perda das características originais da 

madeira. 

 São insectos que vivem em colónias e o seu ataque é por norma detectado 

já tardiamente, motivo pelo qual constituem um problema de difícil resolução. 

Quando detectado, as medidas a adoptar devem ser ponderadas caso a caso, 

podendo envolver o tratamento local das madeiras ou, em casos mais gravosos, a 

substituição das peças em madeira. 

Fungos 

 O desenvolvimento de Fungos está directamente relacionado com o teor de 

humidade existente. Estes alimentam-se diretamente da parede celular da madeira, 

originando a perda de resistência e de peso, processo vulgarmente chamado de 

podridão / bolor, facilmente identificado pelas alterações de aspeto e de cor que 

provoca. (Figura 54) 

 As soluções para combater este processo geralmente implicam a 

necessidade de substituir o elemento danificado, embora, em alguns casos, passe 

pela eliminação das fontes de humidade ou pela secagem da madeira. 

 Em suma, a madeira enquanto material construtivo depende da espécie de 

árvore adoptada que, por sua vez, demonstra uma grande variedade de 

propriedades físicas, mecânicas e químicas - factores determinados pelas 

condições climáticas a que estão sujeitas e pela direcção longitudinal e/ou 

transversal do tronco. O bom uso da madeira, isto é, o acautelamento de todas as  
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Figura 6. Snake Houses . Pedras Salgadas . 2011 . Arq. Modular System



especificidades e tratamentos necessários enquanto material natural, garante uma 

versatilidade de usos adequada a qualquer tipo de construção. Deste modo, “a 

madeira assume actualmente uma importância crescente na arquitetura moderna, 

quer seja em habitação, em projetos de lazer e/ou entretenimento ou em 

infraestruturas de turismo” , visto ser uma resposta à arquitectura actual que 19

pretende ser mais consciente e sustentável. (Figura 6) 

 NEVES, Yadira Coromoto Dias (2016). Além da cultura: uma casa, um projecto, três soluções. Uma 19

avaliação arquitectónica sob o ponto de vista energético. Porto: Prova final para obtenção de licenciatura em 
Arquitectura, FAUP. P. 30
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MADEIRAS DE PRODUÇÃO NACIONAL 

 

 Portugal, à semelhança de outros países europeus ou da América do Norte, 

teve uma História e períodos de construção em madeira bastante relevantes, 

exemplo disso é o objecto de estudo desta dissertação: os palheiros do litoral 

central português.  

Genericamente a madeira era utilizada essencialmente em estruturas como 

coberturas de edifícios ou armazéns. Devido ao terramoto de 1755, que devastou a 

baixa de Lisboa, a madeira ganha novo destaque construtivo, surgindo a gaiola 

pombalina como resposta anti-sísmica. Este sistema consistiu na “construção de 

uma moldura de madeira rectangular que era contraventada com uma cruz 

diagonal e uma cruz vertical”  que, posteriormente, era preenchida com alvenaria 20

de pedra formando as paredes exteriores da habitação. 

 No entanto, a construção em madeira em Portugal foi, ao longo do tempo, 

vista como uma estrutura mais frágil que carece de manutenção periódica, facto 

que resultou no seu desuso como opção estrutural de construção. Este tipo de 

edificação passa a ser aplicada “em contextos específicos, quase exclusivos, de 

programas públicos tradicionais ou na construção de habitação para a classe média 

e alta, sendo que uma grande parte desta tecnologia é unicamente aplicada em 

sistemas parciais que complementam a construção tradicional (revestimento, 

estrutura, tectos, divisórias, etc.).”  Constata-se então que, em Portugal, parece 21

ainda existir um material dominante para cada tipo de edificação, sendo que a 

madeira é eleita nos casos onde se pretende a rapidez de construção, a economia 

de custos e a facilidade de montagem e desmontagem da obra.  

 A resposta da madeira às exigências construtivas actuais associadas à 

necessidade crescente de garantir a sustentabilidade da construção tornam a 

madeira uma opção viável para um futuro mais responsável, revelando-se uma 

 CACHIM, Paulo Barreto. Construção em Madeira - a Madeira como Material de Construção. 2ªed. Porto. 20

2014. P. 38
 NEVES, Yadira Coromoto Dias (2016). Além da cultura: uma casa, um projecto, três soluções. Uma 21

avaliação arquitectónica sob o ponto de vista energético. Porto: Prova final para obtenção de licenciatura em 
Arquitectura, FAUP. P. 27
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alternativa viável e económica. No entanto, em comparação com outros países, 

esta realidade é ainda escassa em Portugal. Encontra-se também em desvantagem 

quando comparada a estruturas de aço, betão ou alvenaria no nosso país. 

 Essa desvantagem é justificada, segundo o autor Paulo Cachim, pela 

“pouca qualidade da madeira produzida em Portugal para aplicações estruturais, a 

falta de certificação da madeira existente e a falta de normalização no que se 

refere ao cálculo deste tipo de estruturas” . No entanto, com a “normalização 22

europeia para cálculo de estruturas e, em particular o aparecimento do Eurocódigo 

5, “EN 1995-1-1:2004 -Eurocode 5:design of timbre structures -Part 1-1: General 

- common rules and rules for buildings”” , aliada ao surgimento de disciplinas de 23

estruturas em madeira nos cursos de Engenharia Civil e Arquitectura, esta começa 

a ter maior número de adeptos. Actualmente, já existem empresas em Portugal 

destinadas à produção de elementos estruturais em madeira, embora com madeira 

importada.  

 Deste modo, o próximo avanço expectável neste sector seria a produção 

nacional, uma vez que o território português é ocupado em grande parte por 

plantações florestais. “Em Portugal, segundo dados de 2013 do inventário florestal 

nacional, a área florestal é de aproximadamente 3305 mil hectares, representando 

uma ocupação do solo de aproximadamente 37.1% do território” , área composta 24

tanto por árvores resinosas  como folhosas . Segundo o mesmo estudo, ao longo 25 26

de quinze anos (1995-2010), a área florestal em Portugal tem sofrido alterações, 

quer em número quer em predominância de espécies. (Figura 7) De forma geral, 

as resinosas ocupam 31% da área plantada em Portugal, enquanto que as folhosas 

apresentam um maior número, com 69%. Das primeiras destaca-se o pinheiro- 

 CACHIM, Paulo Barreto. Construção em Madeira - a Madeira como Material de Construção. 2ªed. Porto. 22

2014. P. 40
 Idem P. 4023

 CACHIM, Paulo Barreto. Construção em Madeira - a Madeira como Material de Construção. 2ªed. Porto. 24

2014. P. 4
 Árvore conífera, presente em grande número no hemisfério norte, a sua madeira é geralmente denominada 25

por madeira branca (softwood) e utilizada, em grande parte, na estrutura de um edifício.
 Árvore dicotilenóneas, presente em menor número e com um valor económico superior face às resinosas, a 26

sua madeira é geralmente denominada por madeira dura (hardwood) aplicada em funções não estruturas, 
como revestimentos, mobiliários, peças mais decorativas. 
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relativa entre resinosas e folhosas, é possível ob-
servar que as primeiras constituem cerca de 310/o

do total das espécies florestais produzidas, sendo
os restantes 69% folhosas. Nas folhosas, a espécie
predominante é o eucalipto (2670), seguido do so-

breiro (230lo) e da azinheira (1170). O pinheiro-bra-
vo representa cerca de 75o/o do total de todas as

resinosas existentes em Portugal. Verificou-se en-
tre 1995 e 2010 um aumento significativo da área

de pinheiro-manso.
A Figura 2 compara a ocupação florestal do

solo na Europa por paÍses e por regioes, de acor-

do com dados da FAO. No contexto da União
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em Portugal Continental (áreas totais por espécie
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União, com ocupaçÕes que vão dos 3 (Malta) aos

7470 (Finlândia).

No contexto da Europa, considerada na sua

globalidade, observa-se uma clara diferença entre
o norte e o centro, com o norte a ter uma taxa de
ocupação florestal cerca de duas vezes superior ao

centro da Europa. De salientar igualmente o enor-
me peso que em termos florestais tem a Federação

Russa, representando cerca de 8070 da área flores-

tal dos países europeus.
Nas Figuras 3,4 e 5 apresentam-se as estatís-

ticas de produção de madeira redonda, serrada e

de painéis de aglomerados de madeira nas dlferen-

tes zonas do globo em 1980, 2000 e 2012, segun-
do dados da FAO, observando-se que, em geral, a

Europa é um exportador de madeira e seus deri-
vados, enquanto a Asia (e em particular a China) é

a região do globo com maiores necessidades. As

previsões para o consumo dos diversos produtos
são de crescimento para todas as regiÕes do plane-

ta. Contudo, a zona com maior potencial de cres-

cimento na produção de madeira e derivados é,

indiscutivelmente, a do sudoeste asiático, sendo
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bravo que, até 1995, predominava as plantações e o pinheiro manso que no 

período compreendido entre 2005 a 2010 aumentou; das folhosas, destaca-se o 

castanheiro e o eucalipto, no qual é notório o crescente interesse e investimento na 

sua plantação. Além destas espécies, a mancha florestal portuguesa é composta 

por diversas resinosas e folhosas, entre as quais o sobreiro, a azinheira, o 

carvalho, acácias, entre outras.  

 Dado à variedade existente em Portugal, destacam-se as três espécies com 

maior número: o Pinheiro bravo, o Eucalipto e o Castanheiro. O Pinheiro bravo, 

espécie originária da Europa e Mediterrâneo, de dimensões que atingem os 20 

metros de altura, é abundante na costa litoral centro, a norte do rio Tejo, onde 

surgiu espontaneamente. No entanto, actualmente pode ser encontrado em todo o 

território português. A sua madeira, de tom castanho-avermelhado, macia, pesada 

e pouco flexível tem aplicações variadas, desde carpintaria à construção civil ou 

naval. O Eucalipto, árvore de fácil adaptação ambiental e de crescimento rápido, 

originária da Oceânia, foi trazida para Portugal devido ao aspecto económico que 

lhe é adjacente: produção de celulose. O Castanheiro, originário do Mediterrâneo 

e Ásia, pode atingir alturas entre 20 a 30 metros. A sua madeira branda e de fácil 

manuseio proporciona diversas aplicações tais como: carpintaria, contraplacados, 

etc.. 

 Deste modo, é visível um crescente interesse pela construção de madeira 

em Portugal derivado das questões expostas. No entanto, o seu elevado potencial  

como material estrutural ainda carece de investimento. 
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III.  DA CONSTRUÇÃO 
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Figura 9. Pavilhão Atlântico

Figura 10. Bryggen Bergen

Figura 8. Ponte em Bassano del Grappa - Palladio



SISTEMAS CONSTRUTIVOS COM BASE NO USO DA MADEIRA 

 A madeira tem sido, ao longo do tempo, um material utilizado pelo 

Homem em diversas circunstâncias quer em grandes estruturas - pontes, 

pavilhões, meios de transporte, entre outros - (Figura 8 e 9), quer num contexto 

mais urbano, em habitações - estrutura, revestimento, mobiliário, caixilhos, etc.. 

(Figura 10) 

 A evolução tecnológica permitiu à madeira um novo ciclo e uma nova 

forma de se adaptar às exigências construtivas actuais. Nos primórdios, o Homem 

trabalhava as árvores de pequenas dimensões, uma vez que disponha de poucos 

meios e ferramentas. Com o surgimento de metais, as ferramentas até então 

frágeis e pequenas, ganham nova forma e resistência, o que permitiu ao Homem 

serrar a madeira de árvores de maiores dimensões. Aliado a este facto, o avanço 

tecnológico possibilitou também novas ligações entre as diferentes peças, como a 

cola, pregos ou processos mecânicos que permitiram maior versatilidade na 

construção. 

  Com o progressivo avanço tecnológico, nos finais do século XX ,  surgem 27

os derivados de madeira que ampliam e potenciam o seu uso, reduzindo as suas 

limitações enquanto material orgânico e natural. De acordo com Rui Amaro 

(2016), “comparativamente à madeira maciça, os derivados de madeira, possuem 

uma maior capacidade de suporte de carga, tornando a estrutura não só mais 

resistente à sua própria carga como também aos ventos e terramotos e muitas das 

vezes, torna-se economicamente mais acessível” .  28

 A construção actual não se prende apenas com o acto de construir por si 

só, mas também com um modo de construir mais responsável, consciente e 

preocupado com o meio ambiente, seja a madeira maciça ou os seus derivados, 

este material apresenta-se como uma boa resposta para tal preocupação. 

 CACHIM, Paulo Barreto. Construção em Madeira - a Madeira como Material de Construção. 2ªed. Porto. 27

2014. P. 15
 AMARO, Rui Alexandre Santos. Construção pré-fabricada em madeira para reservas naturais: um 28

empreendimento de Turismo de Natureza na Ilha da Fuzeta (Armona). Portimão: Instituto superior Manuel 
Teixeira Gomes, 2016. P. 16
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 A madeira é um material disponível na natureza e renovável, em oposição 

aos materiais como o betão. O seu processo de transformação é relativamente 

simples, rápido e económico, sem grande necessidade de energia para a serragem 

das peças e tratamento das mesmas. Este processo permite a utilização de 

“desperdícios” de duas formas distintas: as peças de menor dimensão, resultantes 

do corte da madeira, podem ser aproveitadas para elementos construtivos; os 

“restos”, recorrendo a processos de colagem ou prensagem, possibilitam a 

formação dos derivados de madeira. Desta forma, a madeira é considerada um 

material “amigo do ambiente”, com uma pegada ecológica bastante baixa quando 

utilizada com moderação e com particular atenção à variedade disponível, visando 

evitar desflorestações ou desequilíbrios no meio ambiente.  

 Actualmente existe uma grande variedade de produtos em madeira que se 

podem dividir em três grupos: a madeira maciça, os aglomerados de madeira e os 

produtos estruturais. 

Madeira Maciça 

 Esta pode ser encontrada de duas formas: redonda e serrada.  

 A primeira, de forma cilíndrica, é extraída directamente dos troncos e/ou 

ramos e trabalhada de acordo com o diâmetro desejado, sendo apenas retirada a 

casca. A segunda é obtida com a serragem do tronco, de forma a obter secções 

rectangulares ou quadradas.  

 De acordo com Rui Amaro (2016), a madeira serrada “acaba por ter uma 

função estrutural superior à madeira de forma redonda, sendo mais frequente o 

uso da forma quadrada como pilares e a forma retangular como vigas” , embora 29

também seja comum ser empregue com outros usos. 

 AMARO, Rui Alexandre Santos. Construção pré-fabricada em madeira para reservas naturais: um 29

empreendimento de Turismo de Natureza na Ilha da Fuzeta (Armona). Portimão: Instituto superior Manuel 
Teixeira Gomes, 2016. P. 17
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Aglomerados de madeira 

 Genericamente, dividem-se em quatro: os contraplacados, painéis de 

partículas de madeira (MDP), painéis de fibras de madeira de média densidade 

(MDF) e painéis de partículas longas e orientadas (OSB). Estes estão disponíveis 

em forma de placa de diferentes medidas e formas, de modo a abranger um maior 

número de usos.  

 O contraplacado, constituído por três elementos - a folha, a alma e a cola -  

é produzido com folhas, em número ímpar, sob pressão, e pode conter também 

desperdícios e aparas resultantes de outros produtos de madeira. Este derivado, 

devido à disposição das fibras existentes na madeira, apresenta uma maior 

resistência à flexão , maior homogeneidade e maior estabilidade estrutural do que 30

a madeira maciça. No entanto, apresenta uma elasticidade e peso semelhantes a 

esta. 

 O MDP, sendo um derivado totalmente feito a partir de madeira reciclada, 

com aparas de resíduos de processos de serração, é destinado a diversos usos, 

sendo mais comum o uso no mobiliário, uma vez que em contacto com um grau 

de humidade elevado pode perder as características desejadas. 

 De forma similar surge o MDF, composto por fibras de madeira 

provenientes de desperdícios, diferindo no entanto do acima referido pela junção 

de resina através de um processo termomecânico, originando um material de 

superfície lisa, existindo a possibilidade de alterar a textura e cor consoante o 

desejado para diferentes usos .  31

 O último referido, conhecido por OSB, é obtido através da sobreposição 

de três camadas de folhas de madeira, orientadas perpendicularmente. O OSB 

apresenta boas características em termos de elasticidade e de resistência à flexão, 

bem como um bom comportamento face à humidade. Estas características 

possibilitam a sua utilização em variadas situações a um preço reduzido, seja na 

 Capacidade da madeira às forças exercidas por uma carga vertical. 30

 “por exemplo, MDF standard, MDF resistente à humidade, MDF pavimentos, MDF moldável, entre 31

outros.” In BRITO, Silvino. A Taipa: otimização de uma técnica antiga como solução de futuro.
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sua aplicação em elementos estruturais ou em revestimentos, uma vez que 

também oferece vantagens em termos térmicos. 

 Produtos estruturais 

 Em oposição aos aglomerados de madeira, os produtos estruturais, desde a 

madeira lamelada-colada, madeira lamelada-colada cruzada, LVL , PSL  ao 32 33

LSL , são concebidos com o intuito de serem aplicados na estrutura de um 34

edifício por serem peças de grande dimensão com boas propriedades mecânicas. 

 Tal como os restantes derivados da madeira maciça, também estes não 

necessitam do abate de uma nova árvore para a sua produção. São obtidos através 

de fibras orientadas segundo o eixo da própria peça, traduzindo-se nma maior 

homogeneidade, maior estabilidade, reduzindo a variação de forma pela qual a 

madeira maciça é caracterizada. 

Deste modo, com o surgimento de novos materiais, a construção em 

madeira ganha nova forma e os seus sistemas construtivos uma grande variedade 

de opções.  

 Actualmente, a construção em madeira é pensada previamente e todos os 

elementos que a constituem são produzidos em fábrica, optimizando o uso do 

material, conferindo rapidez e menor custo à construção. “A seleção do tipo de 

edificação e a demarcação dos parâmetros mais adequados para a mesma, 

nomeadamente a tipologia construtiva, os materiais a utilizar, entre outros valores, 

pode contribuir para o desenvolvimento futuro de melhores soluções construtivas, 

permitindo dar resposta à população de modo a garantir uma correta combinação 

entre estes elementos oferecendo conforto, eficiência, qualidade e economia” .  35

 LVL, Laminated veneer lumber. Madeira laminada com folhas finas.32

 PSL, produto de madeira formado com camadas de fios/flocos de madeira com orientações específicas.33

 LSL, Laminated strand lumber. Composto por partículas de madeira orientadas paralelamente.34

 NEVES, Yadira Coromoto Dias (2016). Além da cultura: uma casa, um projecto, três soluções. Uma 35

avaliação arquitectónica sob o ponto de vista energético. Porto: Prova final para obtenção de licenciatura em 
Arquitectura, FAUP. P. 24
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Esta grande variedade, flexibilidade e adaptabilidade da madeira maciça e 

seus derivados são a resposta acessível à maior parte dos consumidores, 

considerando que as mesmas peças dispostas de forma diferente dão origem a 

inúmeras possibilidades de construção, adaptando-se assim ao gosto do 

consumidor final. 
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PRÉ-FABRICAÇÃO | NORMALIZAÇÃO | CONSTRUÇÃO 

MODULAR 

 

 A arquitectura é uma arte que necessita adaptar-se às diversas épocas e 

costumes associados a cada uma delas. No início do século XX devido ao avanço 

tecnológico deste período, a arquitectura precisou de apreender e adaptar-se a 

conceitos como industrialização, normalização e pré-fabricação.  

Devido ao grande aumento das soluções pré-fabricadas na actualidade, 

surge a necessidade de explicação do conceito de pré-fabricação. Este tipo de 

construção tem vindo a ganhar destaque nos mercados nacionais e internacionais 

por fornecer, num espaço curto de tempo, soluções eficazes com um design 

facilmente moldável ao cliente e acessível às massas. “O recurso a materiais leves 

e menos dispendiosos parece ser um caminho para a criação de uma arquitectura 

que vá ao encontro das necessidades do utilizador, atendendo ao facto de que, 

num mundo flexível e em constante mudança, estas mesmas necessidade variam 

consoante o estágio de vida do utente.”  36

 Com a Revolução Industrial, a pré-fabricação foi ganhando novos adeptos 

devido à elevada precisão das peças e estandardização dos módulos. “No início do 

século XX, nos Estados Unidos da América grande parte da população passou a 

comprar as suas habitações em catálogos” . Este avanço tecnológico promoveu a 37

evolução das sociedades, métodos e técnicas, na procura de melhores soluções. 

Com o surgimento das linhas de montagem que possibilitavam em tempo reduzido 

uma maior oferta de soluções, a pré-fabricação em madeira surge como uma 

resposta de igual custo a outras soluções, e permite a personalização da construção 

sem comprometer o conforto e a qualidade exigidas actualmente. 

 Sendo a madeira um material de fácil manuseamento e reciclável, em 

termos económicos o processo de fabrico e montagem é relativamente acessível à 

maioria dos clientes. No entanto este processo tem adjacente a sua deslocação, 

 CARVALHO, Pedro José (2012). Sistema Modular: Habitacional  amovível de de baixo custo. Prova final 36

para obtenção de licenciatura em Arquitectura, Escola Superior Gallaecia. P. 10
 Idem 37
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sendo por isso importante pensar na proximidade entre a fábrica e o local de 

intervenção na fase de projecto, de modo a evitar custos elevados de deslocação. 

 O processo de uma construção pré-fabricada inicia-se em fábrica, com 

peças padronizadas que permitem a possibilidade de inúmeras conjugações, 

tornando-se essencial o desenho antecipado da construção, bem como de todos os 

seus componentes, para que na obra seja apenas necessária a sua montagem. Uma 

vez que todo o processo ocorre em fábrica, é fácil ultrapassar as questões 

relacionadas com a construção convencional, pois todos os elementos são 

produzidos em ambientes controlados, livres de efeitos e atrasos provocados por 

condições climatéricas, o que permite o controlo de qualidade da madeira, de 

modo a que as peças não sofram deterioração e contaminação por parte dos 

agentes referidos anteriormente. Aliado a este controlo, as peças são submetidas a 

testes de qualidade rigorosos de modo a controlar e garantir a melhor resposta 

funcional do material. 

 De modo a garantir a qualidade, propriedades e estabilidade da madeira no 

seu processo de fabrico, foi necessária a normalização dos ensaios e testes a que 

este material está sujeito, de forma a comparar e normalizar os diferentes 

resultados. Assim, surge a criação de normas reguladoras europeias sobre o 

material, a sua utilização e durabilidade. Aos países europeus compete a 

publicação e adaptação das normas gerais aos contextos específicos.  

 Em Portugal, o LNEC  assume a função de adoptar as normas europeias e 38

publicá-las em paralelo com “Fichas de madeira para a construção cujo objectivo 

é dar indicações sobre as propriedades da madeira face à utilização prevista e os 

parâmetros a especificar” . 39

  Neste contexto de pré-fabricação surge a construção modular 

(Figura 11), com maior incidência no sector de habitação. Estas casas são 

geralmente de estrutura autoportante, onde todos os seus elementos são feitos em 

fábrica por modelos standard que, conjugados, permitem uma ampla variedade de  

 LNEC, Laboratório Nacional de Engenharia Civil38

  COUTINHO, Joana de Sousa. (1999). Materiais de Construção I. Trabalho académico da FEUP, 39

disponível em https://paginas.fe.up.pt/~jcouti/Madeiras%2099.pdf
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Figura 11. Sublime Comporta . Country House Retreat . 2015 . Arq. Modular System . 



formas e tamanhos, consoante a necessidade. Este tipo de construção combina 

módulos predefinidos e elaborados em fábricas certificadas para posterior 

transporte, montagem e acabamentos finais no local pretendido. Esta versatilidade 

de inúmeras possibilidades de conjugação dos módulos permite adaptar-se a 

diversas situações, apresentando desenhos mais ou menos contemporâneos e 

modernos consoante o desejado. “As paredes podem ser simples ou duplas, com 

ou sem isolamento, e são construídas através da sobreposição e encaixe de 

pranchas de madeira (…) sendo sempre utilizadas madeiras nobres duras para 

paredes e estruturas, e brandas ou médias para outros elementos como móveis e 

esquadrias. A cobertura apresenta uma armação de madeira, sob os quais se 

encontra o isolamento (…). Já o pavimento pode ser feito em qualquer material, 

sendo preferencial o uso da madeira (…). Nas janelas e portas é comum 

possuírem caixilharia de alumínio e vidro duplo, sendo utilizado contraplacado de 

madeira para as portas internas. Estima-se que a durabilidade de uma casa em 

madeira seja igual ou superior a uma casa de alvenaria tradicional, requerendo 

apenas uma manutenção externa geral do verniz a cada 2 a 3 anos, e interna a cada 

15 a 20 anos aproximadamente.”  40

 NEVES, Yadira Coromoto Dias (2016). Além da cultura: uma casa, um projecto, três soluções. Uma 40

avaliação arquitectónica sob o ponto de vista energético. Porto: Prova final para obtenção de licenciatura em 
Arquitectura, FAUP. P. 29
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Figura 12. Ganvié. Benin, África.  
UNESCO World Heritage Tentative List, 1996 in the Cultural category.

Figura 13. Casa Adpropeixe . 2008. Gêres . Arq. Carlos Castanheira e Clara Bastai.



A CONSTRUÇÃO EM PALAFITA 

 Devido a ser um aspecto construtivo bastante característico e 

predominante nos palheiros em análise, fundamentalmente entre Espinho e Vieira 

de Leira, surge a necessidade de uma breve descrição do termo palafita . 41

 Os primeiros exemplos de palafitas remontam ao período de 5000 a 1800 

a.C. , pautados por certa fragilidade que, ao longo do tempo, deu lugar à solidez 42

que actualmente é visível. Este tipo de construção está relacionada, na sua 

maioria, com a proximidade de água no local devido à sua importância para a 

subsistência das populações.  

 As palafitas são construções assentes sobre estacas que permitem a 

elevação e consequente protecção do edifício. Surgem da necessidade de construir 

sobre a água, no entanto, são também usadas, como no caso do objecto de estudo, 

para a protecção do movimento de areias, de modo a evitar o assoreamento das 

habitações dos pescadores. “O processo construtivo destas tipologias ganhou 

forma de duas maneiras distintas por todo o mundo: umas, em que as estacas 

levantam os edifícios estabelecendo a sua própria estrutura; outras, em que as 

estacas levantam uma plataforma, onde depois são construídas as casas” . 43

 O seu carácter funcional proporcionou e proporciona a sua aplicação em 

diversos continentes. Tal como o objecto de estudo, os palheiros da Praia da Tocha 

e os restantes palheiros localizados no resto do país, são construções palafíticas 

que conservam valores culturais semelhantes entre si, tanto nos materiais usados 

como na sua relação com a água. (Figura 12) 

 Em Portugal, além dos palheiros, são exemplo deste tipo de construção os 

espigueiros. Actualmente devido à possibilidade de construir e de adaptar as 

construções a ambientes e meios mais agressivos, como perto e/ou sobre água, nas 

 [Do it. Palafita, ´paus fixados´.] 1. Estacaria que sustenta as habitações lacustres. 2. Designação comum a 41

essas habitações.
 “RIBEIRO, Vanessa Marques (2011). Construções sobre palafitas: Do Inquérito à Arquitectura Regional à 42

Contemporaneidade. Lisboa: Prova final para obtenção de licenciatura em Arquitectura, ISCTE-IUL. P. 9
 Idem. P. 1143
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encostas, etc., recorre-se cada vez mais às palafitas. A título de exemplo surge a 

casa Adpropeixe, no Gerês, do Arquitecto Carlos Castanheira. (Figura 13) 
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Como vive esta gente?  

Vive com simplicidade nos Palheiros, casa ideal para pescadores…  

É construída sobre espeques na areia, com tábuas de pinho e um forro por dentro 

aplainado (…)  

cheiram que consolam, quando novas, a resina, a árvore descascada e a monte;  

ressoam como um velho búzio e são leves, agasalhadas, transparentes (…)  

por dentro conservam uma frescura extraordinária, e quando se abre uma janela,  

 

abre-se para o infinito…  44

 

 BRANDÃO, Raul. Os pescadores. Porto: Porto Editora, 2004.44
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Figura 14. Mapa tipologias



CONTEXTUALIZAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES DE MADEIRA NA 

COSTA PORTUGUESA 

De forma a analisar e aprofundar o conhecimento sobre estas construções 

em madeira - os palheiros, torna-se essencial a leitura de duas publicações 

anteriores a esta dissertação: Palheiros do Litoral Central Português (1964) de 

Ernesto Veiga de Oliveira e Fernando Galhano, em conjunto com a dissertação 

para obtenção de grau no ano lectivo 2006/2007 denominada Edifícios de 

Construção Tradicional em Madeira - o exemplo dos Palheiros do Litoral Central 

Português de Daniel Moutinho. Ambas elaboraram um levantamento dos 

palheiros existentes no litoral central português. A primeira surge como um 

inventário onde os autores definem as tipologias dos diversos palheiros 

encontrados; a segunda, pretendeu fazer uma actualização da publicação de 1964, 

fazendo um levantamento intensivo de todos os palheiros existentes propondo a 

sua classificação quanto ao estado de evolução a nível construtivo. 

A costa litoral portuguesa era pontuada por aglomerados de pequenas 

construções, na sua maioria executadas integralmente em madeira, de formas e 

funções adequadas ao local onde se inseriam. Surgiram num contexto relacionado 

com a actividade económica existente, existindo vestígios de construções de apoio 

à agricultura, à pastorícia e à pesca. São as construções associadas a esta última 

actividade que predominam no estudo desta dissertação.  

 A pesca foi uma das razões da formação de muitas povoações existentes 

no litoral português, devido à necessidade dos pescadores se fixarem e terem 

edifícios de apoio. A norte do Douro, as construções existentes são denominadas 

por barracos, mais tarde substituídos por casas de pedra, com carácter 

definitivo ; de Espinho a Vieira de Leiria, surge o palheiro de tabuado, de planta 45

quadrangular ou rectangular; a sul, aos palheiros juntam-se às cabanas até ao 

Algarve, zona onde apenas se refere a existência de cabanas. (Figura 14) 

 RIBEIRO, Vanessa Marques (2011). Construções sobre palafitas: Do Inquérito à Arquitectura Regional à 45

Contemporaneidade. Lisboa: Prova final para obtenção de licenciatura em Arquitectura, ISCTE-IUL. P. 31
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 A terminologia destas construções varia consoante autores e localização. 

No entanto, na presente dissertação opta-se por designar estas habitações como 

palheiros. Tal opção é justificada pelo consenso encontrado na bibliografia 

consultada e do antigo nome do local em estudo, os Palheiros da Tocha. “Não se 

conhece a origem deste nome, contudo, poderá estar relacionada com a palha, 

material usado em tempos na sua construção”  sendo que “os primeiros exemplos 46

de palheiros no litoral, datam do século XIII” . Estas construções foram visadas 47

em diversos estudos que permitem fazer um percurso evolutivo recente, onde é 

possível verificar alterações em termos de forma, materiais e técnicas aplicadas. 

 Os palheiros são construções que visavam responder a um propósito 

específico, o de ser abrigo para os pescadores e suas famílias e ainda para guardar 

os apetrechos relacionados com a pesca. Com o passar dos anos algumas destas 

construções foram destruídas, outras mantêm-se até aos dias de hoje. No entanto, 

na sua maioria, apesar da envolvente física se ter alterado, os elementos que os 

diferenciam ainda estão presentes e reflectem uma história de um povo que 

procurava novos portos para as suas redes em busca de novas oportunidades.  

 A madeira, material único na construção, era imposta pela presença de 

pinhal nas proximidades e pela dificuldade de transporte de outros materiais a 

estes centros piscatórios. A construção em madeira “está certa para as condições 

naturais da região” , “o pinho, em contacto com o ar salino, torna-se mais 48

resistente”  tornando a escolha deste material bastante eficaz por requerer uma 49

menor quantidade de material e pela leveza que o caracteriza. Tornando a 

construção em madeira acessível aos pescadores, quer seja pela proximidade quer 

em termos económicos, razão pela qual este modelo de construção integral em 

madeira, desde as estacas, paredes e a cobertura, se ter generalizado e ter 

perdurado até à actualidade. 

 MOUTINHO, Daniel Fernando Oliveira (2007) - Edifícios de construção tradicional em madeira, o 46

exemplo dos palheiros do litoral central português. Prova Final para obtenção de licenciatura em 
Arquitectura, FAUP, [ano lectivo 2006/2007]. P. 7

 Idem. P. 2347

 Idem. P. 3848

 Idem. P. 3849
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De norte a sul do país -“nas diversas zonas que se seguem umas às outras 

ao longo da nossa costa a casa de madeira mostra tipos muito diferenciados, mas 

mesmo, dentro de cada uma delas, aparecem importantes variações do tipo 

regional principal” . Em zonas em que o areal era deserto, surgiram exemplos de 50

povoações que se dedicavam à pesca, edificando e humanizando a paisagem com 

pequenas construções de apoio à vida piscatória. Eram implantadas no areal de 

forma dispersa, originando aglomerados de casario de madeira elevados sobre 

estacas com o “objectivo de protecção do movimento das areias e das águas 

revoltas do mar” . (Figura 15) 51

 Genericamente, os palheiros de origem numa planta rectangular coberta 

por telhados de duas águas, sendo inicialmente a cobertura revestida com 

elementos naturais, como o colmo, passando mais tarde, para a utilização da telha. 

Eram revestidos por um tabuado de madeira, disposto horizontal ou verticalmente, 

assentes em estacaria e, na sua maioria, eram acedidos por um escadaria que 

originava uma varanda exterior que continha o único ponto de acesso ao palheiro. 

(Figura 16)  

 A actividade piscatória estava sujeita às condições do mar. Sendo o 

sustento de muitas famílias nos meses de verão, tornava-se difícil a sua 

subsistência nos restantes meses, forçando o Homem a procurar novos destinos, 

rumando a sul do país, com a esperança de novas oportunidades e actividades que, 

aliadas à pesca, garantissem o sustento da família todo o ano. Com as dificuldades 

sentidas neste sector ao longo dos anos, os palheiros foram sendo ocupados por 

banhistas ou foram destruídos para dar lugar a novas construções que requeressem 

menor manutenção e cuidado. 

 OLIVEIRA, Ernesto Veiga de; GALHANO, Fernando. Palheiros do litoral central português. Lisboa: 50

Instituto de Alta Cultura, Centro de estudos de Etnologia Peninsular, 1964. P. 7
 RIBEIRO, Vanessa Marques (2011). Construções sobre palafitas: Do Inquérito à Arquitectura Regional à 51

Contemporaneidade. Lisboa: Prova final para obtenção de licenciatura em Arquitectura, ISCTE-IUL. P. 16 
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Figura 16. Acesso Elevado

Figura 15. Palheiros Palafíticos



OS PALHEIROS NA COSTA LITORAL CENTRO 

 Numa “faixa de areias quaternárias, sem acidentes geográficos, baías ou 

qualquer tipo de reentrâncias que pudessem servir de abrigo aos pescadores e suas 

embarcações” , surgem os palheiros que percorrem uma extensão de cem 52

quilómetros, desde Espinho à Praia de Vieira de Leiria. “Entre as praias de 

rochedos esparsos do norte e as arribas do sul” , zona representada no Inquérito à 53

Arquitectura Regional por Zona 4, que abrange Estremadura, Ribatejo e Beira 

Litoral, delimitada pela costa e por uma linha que a separa do interior do país. 

(Figura 17)  

 As pequenas construções que surgem como resposta às necessidades 

sentidas por este povo ligado à pesca, transformam lentamente a paisagem, até 

então caracterizada por dunas de areia branca que se estendiam para o interior, 

dando lugar a pinhais plantados com o intuito de protecção das povoações 

interiores existentes. Deste modo, entre largos lanços de areia adensam-se 

construções de madeira dispersos no areal de forma irregular mas que ao longo do 

tempo foram traçando os arruamentos que hoje conhecemos. “Estas instalações, 

mormente nos seus primórdios, serviam na sua maioria apenas de abrigo ou 

habitações temporárias a essa gente, durante o período da safra  ou dos banhos, 54

porque fora dessa quadra nada havia ali para fazer, que aguentasse a vida” . 55

Deste modo, as praias do litoral mudavam de aspecto no inverno, voltando ao 

silêncio que ainda hoje as caracteriza, em contraste com a agitação nos meses da 

safra e verão. 

 A construção de palheiros era inicialmente bastante rudimentar, servindo 

apenas de habitação temporária ou de arrumos, de traça simples, com poucos 

recursos, variando de forma consoante a necessidade sentida. Anos mais tarde,  

 RIBEIRO, Vanessa Marques (2011). Construções sobre palafitas: Do Inquérito à Arquitectura Regional à 52

Contemporaneidade. Lisboa: Prova final para obtenção de licenciatura em Arquitectura, ISCTE-IUL. P. 20
 OLIVEIRA, Ernesto Veiga de; GALHANO, Fernando. Palheiros do litoral central português. Lisboa: 53

Instituto de Alta Cultura, Centro de estudos de Etnologia Peninsular, 1964. P. 9
 “2. Período do ano em que se faz a pesca (Ex.: safra do sável). In Dicionário da língua portuguesa54

 OLIVEIRA, Ernesto Veiga de; GALHANO, Fernando. Palheiros do litoral central português. Lisboa: 55

Instituto de Alta Cultura, Centro de estudos de Etnologia Peninsular, 1964. P. 11
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Figura 17. Zona 4

Figura 18. Palheiros de dois pisos - Costa Nova



com a fixação dos pescadores nas praias do litoral, devido ao melhoramento de 

vias e condições para a prática da agricultura, aliada à crescente procura de peixe, 

os palheiros ganham nova força. Existem por isso, palheiros de apenas um piso 

mas também exemplares com dois ou mais pisos acima da estacaria que lhe é 

característica. (Figura 18) A sua relação com o exterior era limitada à porta de 

acesso e aos vãos de reduzida dimensão e número, que eram apenas os possíveis 

tanto do ponto de vista dos recursos como do ponto de vista da construção. Além 

das características referidas anteriormente, como a varanda, escadaria de acesso e 

estacaria à vista, os palheiros eram compostos por zona de cozinha e sala junto à 

entrada e por “alcovas” , variando o seu número consoante a necessidade e 56

dimensão do palheiro. 

 No decorrer do século XVIII, “mas sobretudo a partir dos meados do 

século seguinte, começam todos estes lugares a ser procurados por gentes que vão 

a banhos, no verão” , alugando as pequenas construções aos pescadores para 57

férias ou, em alguns casos, a construirem os seus próprios palheiros, aumentando 

cada vez mais os pequenos aglomerados, formando novos arruamentos e pequenas 

povoações que estão na origem das praias que hoje conhecemos. 

 Tomando como base o livro de Ernesto Veiga Oliveira e Fernando 

Galhano, referido anteriormente, é possível aprofundar e distinguir alguns 

exemplos de forma, disposição e sistemas construtivos adoptados pelos 

pescadores em diferentes regiões que denotam a variedade existente. Os autores 

organizam essa variedade do litoral central português em cinco tipos: Tipo 

Furadouro, Tipo Mira, Tipo Vieira, Tipo Esmoriz e Palheiros sobre muros. 

  O primeiro, Tipo do Furadouro (Figura 19), usado desde Espinho a São 

Jacinto, recorre ao sistema de pau a pique, “sistema mais antigo e tradicional da 

construção dos palheiros” , com estacaria em pinho enterrada directamente na 58

 “espaços para dormir de reduzida dimensão” In RIBEIRO, Vanessa Marques. Construções sobre palafitas: 56

Do Inquérito à Arquitectura Regional à Contemporaneidade. P. 32
 OLIVEIRA, Ernesto Veiga de; GALHANO, Fernando. Palheiros do litoral central português. Lisboa: 57

Instituto de Alta Cultura, Centro de estudos de Etnologia Peninsular, 1964. P. 13
  OLIVEIRA, Ernesto Veiga de; GALHANO, Fernando. Palheiros do litoral central português. Lisboa: 58

Instituto de Alta Cultura, Centro de estudos de Etnologia Peninsular, 1964. P. 103
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areia, com estacas afastadas entre si cerca de cinquenta centímetros (Furadouro, 

Torreira, S. Jacinto) até um metro (Esmoriz e Cortegaça), em que o único 

travamento é o frechal  do telhado. Mais tarde, o pinho é substituído pelo 59

carvalho e o palheiro passa a ser encabeçado, na sua base, com estacas que 

apoiam numa pedra ladeira enterrada de modo a que a construção não ceda. O 

telhado, como tradicionalmente acontecia, era de duas águas e pouco inclinado, 

coberto actualmente pela telha caleira, que substituiu a palha ou estorno. O 

tabuado inicial destes palheiros era disposto na horizontal, pregado nos prumos 

existentes e recorria a mata-juntas verticais nos topos das tábuas horizontais. 

Posteriormente, surgiu o tabuado vertical com tábuas verticais sobrepostas. Sendo, 

por isso, recorrente no Furadouro existirem palheiros de tabuado misto, no piso 

térreo revestido com tabuado horizontal e no piso superior com tabuado vertical.  

 Os palheiros eram deixados muitas vezes na cor da madeira que os 

revestia, no entanto o uso da cor também poderia acontecer com recurso a cores 

contrastantes, como o vermelho de fundo e os caixilhos e molduras de portas a 

branco. Ao contrário dos palheiros da Praia da Tocha, os pertencentes ao Tipo 

Furadouro, não são exemplo perfeito da construção palafítica. São habitações 

encerradas, de planta quadrangular em que, na sua maioria, o pavimento era 

improvisado com terra batida ou junco. Neste tipo era comum o piso superior  

conter varandas em fachadas opostas, preenchendo a sua totalidade. 

 No Tipo de Mira (Figura 20), que abrange a região entre Costa Nova e 

Leirosa, existe o sistema de estacaria independente, onde a estrutura do edifício 

assenta numa grade / caixilho quadrangular de traves ou pranchões de grande 

dimensão que, por sua vez, se apoia na estacaria em pinho. Diz-se de “estacaria 

independente” uma vez que a estacaria que suporta a casa propriamente dita é 

externa e independente desta, facilitando a substituição de alguma peça, no caso 

de ser necessário. 

 “Frechal, nome masculino. 1. Viga em que se pregam os caibros à beira do telhado. 2. Cada uma das vigas 59

horizontais sobre que se levantam os frontais de cada pavimento.” In https://dicionario.priberam.org/frechal

70



 Neste exemplo de estacaria à vista, sob forma palafítica em que a 

habitação se eleva do solo, os barrotes são pregados à grade e têm a dimensão 

determinada pela altura do palheiro, uma vez que “sobem” até ao frechal do 

telhado que, por norma, é de apenas um piso. São construções também elas de 

telhados de duas águas, pouco inclinados, actualmente com telha caleira ou 

marselha que substitui o tabuado, junco ou palha com que eram cobertos 

anteriormente. Contemplavam aberturas em fachadas opostas, deixando as 

empenas voltadas para os palheiros vizinhos encerradas, contando a fachada 

principal com uma varanda de acesso, como é exemplo o objecto de estudo. 

 Entre Pedrogão e a Praia de Vieira surge o Tipo Vieira (Figura 21), que se 

subdivide em dois: a) de aspecto palafítico; b) revestidos até ao solo. O aspecto 

palafítico era resultado do uso de estacas altas que elevavam a habitação, mas em 

sistema de pau a pique, isto é, os prumos serviam de estrutura, prolongando-se até 

à areia, enterrados directamente nesta, distantes entre si necessitavam de barrotes 

horizontais para a consolidação e travamento da estrutura. O tabuado de 

revestimento era pregado nestes barrotes de reforço da estrutura, resultando na sua 

disposição vertical. O segundo tipo, revestido até ao solo, difere do Tipo 

Furadouro pelo distanciamento existente entre a estrutura, neste caso os prumos 

apenas existiam nos cantos da construção ou, quando necessário, a meio destes e a 

meio do edifício. Este tipo necessitava de barrotes horizontais para reforço da 

construção resultando, uma vez mais, no tabuado vertical. 

 Em Esmoriz e Cortegaça encontra-se outra variante do aspecto palafítico - 

Tipo de Esmoriz - (Figura 22). Os palheiros aqui existentes assentam sobre 

estacaria, aberta e à vista, assenta em duas grade e não em apenas uma como no 

Tipo de Mira. A dupla grade que suportava o pavimento e estrutura da habitação, 

era composta por vigas paralelas que, por sua vez, assentam em esteios 

independentes de pedra ou cimento - os moirões. Nestes palheiros surgem 

exemplos de telhados de duas e quatro águas e de tabuado, geralmente vertical 

com mata-juntas. 
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Figura 19. Tipo Furadouro

Figura 20. Tipo Mira

Figura 21. Tipo Vieira

Figura 22. Tipo Esmoriz



 Por último, os palheiros sobre muros são resultante da evolução tipológica 

a que estas construções estiveram sujeitas ao longo do tempo. A estacaria de 

madeira é substituída por outros materiais como pedra, cimento, alvenaria de 

tijolo ou blocos de betão, originando um edifício em madeira que assenta sobre 

um muro, mais ou menos alto, que permite o encerramento do piso térreo para 

aproveitamento de área servindo de arrumos ou, mais recentemente, de garagem. 

 Em conjunto ao exposto acima é importante referir as três fases evolutivas 

sugeridas por Daniel Moutinho na sua dissertação, onde divide os palheiros do 

litoral central português consoante o estado evolutivo das suas fundações: 1. 

Estádio Primitivo, 2. Estádio Intermédio e 3. Estádio Final. O primeiro, datado 

entre finais do século XVI e finais do século XIX, reporta as construções dos 

palheiros directamente sobre as dunas, provocando o seu soterramento pelo 

movimento de areias; o segundo, entre finais do século XIX e meados do século 

XX, deriva da evolução do anterior resultando na elevação dos palheiros 

conferindo-lhes o seu aspecto palafítico, que tanto os caracterizava; por último, o 

Estádio final, consiste numa fase mais recente, em que as fundações, 

anteriormente em estacaria, foram substituídas e encerradas.  60

 MOUTINHO, Daniel Fernando Oliveira (2007) - Edifícios de construção tradicional em madeira, o 60

exemplo dos palheiros do litoral central português. Prova Final para obtenção de licenciatura em 
Arquitectura, FAUP, [ano lectivo 2006/2007]. P. 7
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Figura 23. A pesca de arrasto



A ARTE XÁVEGA 

 “A história da arte xávega é também a história do povoamento do litoral 

português”  e, consequentemente, da Praia da Tocha e seus palheiros. “Este tipo 61

de pesca, de cercar os cardumes perto da costa e alar as redes para terra”  (Figura 62

23), vulgarmente chamada por arte xávega, xávega ou pesca de arrasto, é 

introduzida por espanhóis - galegos e catalães - a partir do século XVIII  na costa 63

portuguesa. 

 “O grande areal que vai de Espinho a Vieira de Leiria era praticamente 

deserto e rodeado de terras inférteis até ao dia em que chegaram os pescadores da 

arte xávega” , que largaram as suas redes, ergueram os seus palheiros, cultivaram 64

a terra e fundaram assim as primeiras povoações costeiras. 

 Inicialmente, “até meados do século XX os homens só vivem ali durante a 

safra e os palheiros são tão pequenos que mal cabe neles a esteira de palha que 

serve de cama” , no entanto, com a facilidade de construção destas habitações e 65

da conjugação da agricultura com a pesca, em 1860 , já havia moradores que 66

viviam o ano inteiro nestas povoações.  

 “Os pescadores tinham uma maneira de ser e um falar próprios”  67

marcados pela migração frequente em busca de novas paragens, de tragédias no 

mar e em terra, contavam com a força colectiva de braços para puxarem as redes e 

com a esperança que o tempo permitisse a pesca que, habitualmente, ocorria de 

Abril a Outubro. 

 É no século XIX que a arte xávega atinge o maior número de companhas  68

 LOPES, Helena; LOPES, Paulo Nuno. A Safra. Lisboa: Livros Horizonte, 1995. P. 18 61

 Idem. P. 1862

 RIBEIRO, Vanessa Marques (2011). Construções sobre palafitas: Do Inquérito à Arquitectura Regional à 63

Contemporaneidade. Lisboa: Prova final para obtenção de licenciatura em Arquitectura, ISCTE-IUL. P. 15
 LOPES, Helena; LOPES, Paulo Nuno. A Safra. Lisboa: Livros Horizonte, 1995. P. 1864

 Idem. P. 4865

 Idem. P. 4866

 Idem. P. 767

 “1. Grupo de homens que se ocupam numa mesma faina marítima. 2. Conjunto dos marinheiros. = 68

Marinhagem, Maruja. 3. Companhia” In Dicionário da Língua Portuguesa 
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e de homens associados a este tipo de pesca devido à abundância de sardinha na 

costa, ao surgimento de fábricas de conserva que “aumentam a procura e fazem 

subir muito o preço do peixe”  e à construção de novas estradas que permitem o 69

fácil acesso do interior até estas povoações, facilitando o comércio. Aliada a todos 

estes factores, houve também redução de impostos e um crescimento da 

população do nosso país durante este período, obrigando alguns agricultores do 

interior a juntarem-se aos pescadores por falta de terra - “a terra não chega para 

todos” - contribuindo para o crescimento e desenvolvimento das praias. “Em 70

finais do século XIX trabalhavam nas companhas de arte xávega mais de 7000 

pessoas, não contando o pessoal que ajudava a puxar as redes, as mulheres que 

carregavam o peixe, o salgavam e vendiam pelos casais, os mercantéis, 

negociantes e demais que viviam à conta da pesca” .  71

 No entanto, com a existência de traineiras, arrastões e surgimento de leis 

que regulam a pesca, os pescadores de arte xávega apanham muito menos peixe, 

havendo também no mercado existente peixe importado a preços mais 

competitivos que, aliados à progressiva subida de impostos, se verifica a redução 

e/ou extinção de companhas de arte xávega, sendo que “de Mira até Espinho 

contam-se 40” .  72

 Assim, na Praia da Tocha, como em outras praias onde ainda é possível 

observar este tipo de pesca embora modernizada, onde os barcos em formato de 

meia-lua ganharam motor e rodas no casco. (Figura 24) O formato em meia-lua, 

de fundo chato e arqueado, “de proa e popa elevados, bordos altos”  (Figura 25) 73

que permitiam “deslizar e embater na areia” , mantêm-se por aguentarem a 74

rebentação, protegendo o barco de se virar e protegendo da água os pescadores, as 

cordas e outros materiais presentes. Os braços do povo, gradualmente foram 

 LOPES, Helena; LOPES, Paulo Nuno. A Safra. Lisboa: Livros Horizonte, 1995. P. 6369

 Idem. P. 6370

 LOPES, Helena; LOPES, Paulo Nuno. A Safra. Lisboa: Livros Horizonte, 1995. P. 771

 Idem. P.872

 ANDRADE, Alice. Praia da Tocha: Palheiros da Tocha. Tocha: Associação de Moradores da Praia da 73

Tocha, 2001. P. 22
 LOPES, Helena; LOPES, Paulo Nuno. A Safra. Lisboa: Livros Horizonte, 1995. P. 6474
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substituídos por tractores que mais facilmente conseguiam puxar as redes para 

terra, reduzindo assim o número de homens necessários ao processo. 

 A arte xávega continua a ser uma arte colectiva que anteriormente 

necessitava de um grande número de pessoas e de esforço conjunto. Hoje em dia 

necessita de menos gente - “oito homens no barco e ficam uns 10 em terra, porque 

há sempre trabalho a fazer: recolher as redes estendidas na areia a secar, varar o 

barco no alto da praia, alar as redes para terra, escolher o peixe e voltar a 

aparelhar o barco com cordas e redes para o próximo lanço” .  75

 A xávega é a tradição e a origem da razão de ser de muitas comunidades 

do nosso país, imposta por “homens e mulheres que continuam a lutar por uma 

vida que sempre foi a deles” - a pesca.  

 LOPES, Helena; LOPES, Paulo Nuno. A Safra. Lisboa: Livros Horizonte, 1995. P. 875
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Figura 25. Barcos Meia-Lua

Figura 24. Modernização da Arte Xávega



A PRAIA DA TOCHA 

  a. História e caracterização da vila, Tocha 

 

 A vila, pertencente à região da Gândara , deve o seu nome à palavra 76

espanhola Atocha, relacionada com a Nossa Senhora. Há registos deste lugar 

desde a década de sessenta do século XVII , embora com nomes distintos. 77

“Domínio de extensos areais, de incultos, de matos e baldios, a Gândara (terra 

areenta) manteve-se praticamente despovoada até ao final da Idade Média” . 78

Também a vila da Tocha, tal como a Praia da Tocha, deve a sua ocupação aos 

Homens do norte que procuravam a sul novas oportunidades de trabalho. 

A história desta freguesia inicia-se no século XVI e desenvolve-se em três 

fases: a primeira, sob o domínio do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra; a 

segunda, na época liberal, onde a freguesia se forma enquanto entidade 

administrativa, bem como a alteração de concelho para o de Cantanhede, que se 

mantém até aos dias de hoje; por último, a terceira fase é marcada por um 

desenvolvimento desde a década de setenta até à actualidade, que conferiu à até 

então freguesia, o estatuto de vila. 

 Entre árvores de grande altura e terrenos hoje cultivados, surge a pequena 

vila, organizada a partir do largo central, de forma triangular, que contém o lugar 

de culto à Nossa Senhora da Tocha - actual igreja matriz - e um amplo espaço ao 

ar livre onde se realizam as feiras semanais - essenciais para a economia desta vila 

e das circundantes freguesias - bem como actividades religiosas e de lazer. (Figura 

26) 

 Inicialmente, como anteriormente referido, os terrenos eram arenosos e 

baldios, no entanto, com o gado transumante foi possível a fertilização da terra 

que, anos mais tarde, possibilitou a cultura de novas espécies, factor que aliado 

 “1. Terreno arenoso em que cresce tojo, esteva, etc. 2. Tipo de vegetação xenófila, geralmente rasteira. 76

=Charneca. 3. Areal que fica descoberto durante a estiagem” In Dicionário da Língua Portuguesa.
 NETO, Margarida Sobral. Tocha - Uma história com futuro. Palimage, 2013. P. 1377

 Idem. P. 1378
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aos fluxos migratórios existentes, implementou a cultura do milho e da batata, 

espécies originárias da América. A pecuária, as culturas de milho, da batata, feijão, 

produtos agrícolas e árvores de fruto destinados ao sustento da família, foram e  

são os pilares da economia da Gândara e da vila da Tocha, que “foi, ao longo do 

século XVIII, uma terra de oportunidades para muitos jovens e famílias que aí se 

fixaram” . 79

As primeiras habitações a surgirem na vila era construídas com adobos. 

Actualmente, as construções surgem com novos materiais e formas, existindo no 

centro da Tocha habitações plurifamiliares, embora na sua maioria, sejam 

habitações unifamiliares. Além dos palheiros da Praia da Tocha, existe outro tipo 

de construção que se destaca nesta região: “a casa gandaresa”. (Figura 27) 

Também esta pode variar consoante a localidade da Gândara onde se localiza. Na 

Tocha, a casa gandaresa alinha-se longitudinalmente com a estrada, pela 

existência de uma fachada constituída pela sequência janela-porta-janela, que 

corresponde a uma sala centrada e duas divisórias, uma de cada lado que 

geralmente eram os quartos. Em torno do pátio tardoz surgem os currais, 

capoeiras e instalações relacionadas com os animais da família. 

  NETO, Margarida Sobral. Tocha - Uma história com futuro. Palimage, 2013. P. 9079
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Figura 26. Agitação da Feira no largo da Tocha

Figura 27. Casa Gandaresa



 b. Aproximação do povoado e sua evolução 

 

 Situada num cenário de transição entre dois ambientes naturais distintos - 

pinhal e areal extensos, a Praia da Tocha deve a sua existência e formação aos 

pescadores vindos do litoral norte - Ovar, Murtosa e Ílhavo - “por volta do século 

XVIII, início do século XIX, aparecem os primeiros povoadores, verdadeiros 

colonos”  que, “contrariando as forças da natureza, fixam a instabilidade”  neste 80 81

povoado não muito antigo, onde levantam estacas de madeira e criam os seus 

abrigos para a época da safra – os Palheiros.  

 Os palheiros, ao longo da costa, demonstram características semelhantes, 

embora com diferenças consoante o local de construção. Assim, a Praia da Tocha 

é caracterizada pelos seus palheiros de cor negra, que formam a primeira linha de 

residência do local. Inicialmente, estas construções foram dispostas e adaptadas 

volumetricamente às necessidades dos pescadores, umas no areal outras nas zonas 

mais elevadas das dunas, sobranceiras ao mar. (Figura 28) Estas construções, 

inicialmente bastante rudimentares construídas com materiais e saberes regionais, 

cumpriram a sua função: de abrigar os pescadores, de servirem de armazéns de 

salga e/ou de arrumos para os artefactos da arte xávega que, até aos dias de hoje, 

se mantém activa nesta povoação.  

 A xávega aqui praticada é diferente da praticada no resto do país e, 

consequentemente, os seus barcos (formato referido anteriormente) reflectem esta 

adaptação. Estes “sujeitam-se a manobras difíceis e violentas, tanto à ‘largada’ 

como à ‘chegada’”  pelas condições naturais deste litoral “de areias e duna, de 82

contorno quase rectilíneo, e com um ligeiro declive de entrada pelo mar dentro” . 83

 RIBEIRO, Vanessa Marques (2011). Construções sobre palafitas: Do Inquérito à Arquitectura Regional à 80

Contemporaneidade. Lisboa: Prova final para obtenção de licenciatura em Arquitectura, ISCTE-IUL. P. 57
 ANDRADE, Alice. Praia da Tocha: Palheiros da Tocha. Tocha: Associação de Moradores da Praia da 81

Tocha, 2001. P. 12
 Idem. P. 2282

 Idem. P. 2183
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Figura 28. Palheiros nas Dunas

Figura 29. As Gandaresas



A formação da Praia da Tocha data do início do século XIX , inicialmente 84

povoada por pescadores aos quais se juntaram os agricultores gandareses, 

edificando as primeiras habitações deste pequeno povoado. Inicialmente, este 

local era habitado por pescadores e agricultores apenas nos meses que permitiam a 

pesca - de abril a outubro - sendo obrigados a migrar no inverno para outros 

locais. Nesta estação apenas residiam ali os “empregados aduaneiros e suas 

famílias” . Esta dualidade, entre a agitação dos pescadores junto dos veraneantes 85

que buscam sol e o silêncio do inverno, ainda hoje é visível, pois “durante o 

inverno a praia adquire outra dimensão, fica mais deserta, mais disponível e a 

natureza ganha outras proporções” . 86

A Praia da Tocha é, deste modo, exemplo da humanização da paisagem por 

parte do Homem, que se fixou junto à costa, moldando-a e implantado tradições 

que se adaptam a um “meio natural, agreste e isolado das terras do interior” . 87

(Figura 29) 

 “Povo marcado nas mãos e rostos pelo sol, gente devota, de negros 

hábitos, habituada ao fatalismo do mar alto e que fez dos palheiros a sua casa” , 88

pescadores que, com o passar do tempo, devido às difíceis condições para a pesca 

num mercado cada vez mais universal e competitivo, se viu forçado a migrar outra 

vez para novos horizontes, deixando a arte xávega, que deu origem a este 

povoado, perdendo a sua importância e adeptos deixando, esta praia cada vez mais 

como paragem de veraneio.  

 Deste modo, os palheiros dos pescadores tornaram-se em habitações de 

férias que, aliados à crescente exigência de conforto e espaço, dão lugar a um 

palheiro de fabrico mais cuidado e com novas volumetrias, onde os vãos ganham 

novas dimensões, as estacas são substituídas por pilares de cimento e/ou betão e o 

 Embora alguns autores defendem a sua formação em épocas anteriores.84

 NETO, Margarida Sobral. Tocha - Uma história com futuro. Palimage, 2013. P. 12585

 Idem. P. 3586

  ANDRADE, Alice. Praia da Tocha: Palheiros da Tocha. Tocha: Associação de Moradores da Praia da 87

Tocha, 2001. P. 18
 Palheiros da Praia da Tocha | A Safra da Faina. Direcção: Paulo Delgado e Paulo Fajardo. Associação de 88

Moradores da Praia da Tocha. 2016. DVD
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carácter palafítico à vista é encerrado para maior aproveitamento de área. 

Verificando-se modificações na fisionomia do povoado, que acabariam por alterar 

o seu carácter original. Os palheiros vão perdendo lugar num povoado onde 

surgem novas volumetrias e novos materiais. 

Nos anos 30 é rasgada a primeira via de comunicação entre a praia e a vila 

da Tocha, facto que facilitou o transporte de outros materiais de construção vindos 

do interior do País, até então transportados entre dunas e pinhais. Assim, ainda 

que de forma lenta, começam as modificações e expansão da Praia da Tocha, 

devido ao crescente interesse neste centro piscatório para a construção de casas 

em alvenaria para habitações de férias. 

Passados trinta anos, “os anos 60 dão início à configuração do novo 

traçado do povoado, são definidos os primeiros arruamentos que obrigam alguns 

palheiros, construídos ao sabor da duna e dos ventos, a deslocarem-se” . Na 89

década de 70, em substituição ao petróleo, surge a luz eléctrica, a água canalizada 

e os esgotos. Nos finais desta época, a maioria dos palheiros localizados no areal 

são retirados para a zona norte da praia. Nos anos 80, com a crescente procura 

para habitações de férias existe a expansão da povoação para norte, surgindo os 

primeiros blocos de habitação vertical, que contribuíram significativamente para a 

alteração da caracterização do povoado. 

Anos mais tarde, expande-se a área sul com habitações unifamilares e 

surge o mercado central que, de certo modo, tentam recuperar a tradição dos 

palheiros usando a madeira como material preferencial para o seu revestimento, 

reflectindo uma nova atitude e preocupação com o património e história deste 

povoado. 

Nas últimas décadas a praia sofre um crescimento acelerado 

essencialmente relacionado com o turismo. O intuito de atrair maior número de 

pessoas e melhoria das condições dos residentes, gera modificações neste local: 1. 

ampliação e criação de espaços de lazer, como o Parque de Merendas, envolvido 

 ANDRADE, Alice. Praia da Tocha: Palheiros da Tocha. Tocha: Associação de Moradores da Praia da 89

Tocha, 2001. P. 22

88



em áreas verdes, composto por espaços para a prática de desporto - um circuito de 

manutenção, uma pista de bicicleta e um campo de futebol e ténis; 2. a 

requalificação do campismo, anteriormente praticado nas dunas, que dispõe agora 

de uma área própria para o efeito e de edifícios de apoio. O aumento da área 

vigiada, a preservação e limpeza das dunas e qualidade do mar, bem como a 

protecção do pinhal circundante, são temas que, actualmente, são debatidos e de 

crescente preocupação pela população residente e veraneante. (Figura 30) Com 

este intuito, é recuperada a tradição antiga - a “Catraia”, surgindo um movimento 

com o mesmo topónimo formado pela Associação dos Moradores da Praia da 

Tocha. 

 A “Catraia” surge numa época marcada pelas dificuldades económicas 

sentidas na região. Este conceito consiste na recolha de matéria-prima e/ou 

objectos depositados ao longo do extenso areal, que permitissem com recurso à 

imaginação, a sua reutilização. Este processo de recolha e reaproveitamento serviu 

para o revestimento de alguns palheiros, uma vez que a madeira que os revestia 

era encontrada na areia desta forma. “Ir à Catraia” foi perdendo o seu significado 

utilitário com o tempo devido à melhoria das condições de vida deste povo. No 

entanto, o seu aspecto ecológico levou a muitos artistas da região a adoptarem este 

método para a criação das suas obras, como exemplo temos as “esculturas e 

castiçais de Rosa e Gair, concebidas a partir de materiais recolhidos à beira-

mar” . Aliado a este aspecto ecológico, surge então o “movimento Catraia” que 90

propõe dias de limpeza da praia, de reflorestação do pinhal e actividades que 

promovem e dinamizam esta praia, melhorando as condições de vida dos 

moradores.(Figura 31) 

 ANDRADE, Alice. Praia da Tocha: Palheiros da Tocha. Tocha: Associação de Moradores da Praia da 90

Tocha, 2001. P. 49
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Figura 30. A Catraia | Recolha de depósitos no areal

Figura 31. A Catraia | Pintura de mural



  c. Os palheiros vestidos de negro 

  1. Contexto | características |  evolução 

 

 Os palheiros, de uma materialidade e forma de construir próprias, são 

exemplos da relação ímpar entre um lugar e a sua arquitectura, transportando 

consigo a história de tradições e costumes de um povo. A sua origem surge para a 

satisfação das necessidades impostas pela a arte xávega - “nasceram e viveram até 

as primeiras décadas do século XX, praticamente em função da pesca” . 91

“As tábuas de um bom pinheiro,  

 A serra bem afiada, 

E as mãos de um carpinteiro … 

E a obra fica acabada. 

Está pronto o meu palheiro. 

Quanto encanto! Que pureza! 

Quanta doçura e enlevo! 

A graça e singeleza 

São tantas que até me atrevo 

A ver nele a natureza!”  92

Estas construções retratam uma solução que o Homem adoptou, usando 

materiais naturais e regionais, para satisfazer as suas necessidades. Resultando 

numa construção singela, modesta e acima de tudo funcional, com um aspecto 

“quase natural”, adaptando-se perfeitamente ao meio envolvente, transmitindo a 

sensação de pertença ao local. 

 ANDRADE, Alice. Praia da Tocha: Palheiros da Tocha. Tocha: Associação de Moradores da Praia da 91

Tocha, 2001. P. 21
 Poema “Palheiros da Tocha”, Serrano d’Aljuriça - In ANDRADE, Alice. Praia da Tocha: Palheiros da 92

Tocha. P. 18
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Figura 32. Construção Palafita



Caracterizados pela estacaria que suporta e protege as habitações das 

intempéries, cobertos por telhados de duas águas, de cor negra, de fachada e 

dimensões modestas, com entrada única a partir da escadaria que se destaca na 

frente da construção, os palheiros da Praia da Tocha, ao contrário de outras praias 

do litoral central português, conservam, na sua maioria, os traços originais que 

conferem a este lugar um carácter singular. 

Sendo, durante muitos anos, a residência sazonal dos pescadores, os 

palheiros eram inicialmente bastante rudimentares e de pequenas dimensões , 93

factor que aliado à leveza característica das construções em madeira, permitia, 

caso necessário, a deslocação ou substituição das estacas que o suportavam.  

As estacas, “umas mais baixas, outras tão altas que podiam atingir os dois 

metros”  eram, por norma, de secção circular. Em casos mais avançados 94

adquiriam secção rectangular, o que permitia a construção sobre um solo arenoso 

e de pouca estabilidade, transformando a Praia da Tocha num exemplo de 

construção palafita. (Figura 32) 

O uso da madeira justifica-se pela facilidade com que se obtém, devido à 

proximidade do pinhal da Caniceira  e, consequentemente, baixo custo de 95

construção, resultando num objecto feito integralmente  de madeira. 

As habitações de dimensão reduzida poderiam ter uma área de 5m2 e pé 

direito de dois metros de altura. Os palheiros eram organizadas de forma a 

preservar a vida privada da vida pública. A zona de refeições e de estar - zona 

pública - era voltada para a rua que lhe dava acesso, enquanto os quartos eram 

voltados para as traseiras das habitações.  

A fachada principal, voltada para a rua, era simples e modesta, com as 

aberturas mínimas. Esta poderia ser na sequência mais comum composta por 

janela-porta-janela e, em casos de menor dimensão, porta-janela ou apenas a porta  

 Em oposição, na Praia da Mira - praia vizinha - houve exemplares de construções com três andares. 93

 RIBEIRO, Vanessa Marques (2011). Construções sobre palafitas: Do Inquérito à Arquitectura Regional à 94

Contemporaneidade. Lisboa: Prova final para obtenção de licenciatura em Arquitectura, ISCTE-IUL. P. 61
 Pinhal denso, com área de 1.500 hectares, que protege a Praia da Tocha. Foi plantado por residentes ao 95

longo do tempo para proteção e travamento das dunas. Actualmente, é um bem do Estado Português. 
Informações baseadas do livro de Margarida Sobral Neto (2013). Tocha: uma história com Futuro. P. 146
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Figura 34. Palheiro vestido negro

Figura 33. Diferentes Acessos



de entrada. Era também frequente a existência de aberturas em fachadas opostas 

que correspondia aos quartos existentes. 

A porta de entrada era destacada, em alguns casos, com o recurso a uma 

tábua de madeira horizontal e serrada em arco. Esta forma arqueada no seu topo 

era, além da cor, o único elemento decorativo presente nestas humildes 

habitações.  

O acesso ao palheiro dependia, inicialmente, da altura da duna. Deste 

modo, há exemplos que dispunham de uma pequena rampa e outros de uma 

escadaria que, por sua vez, formava uma espécie de varanda. Em casos raros, as 

habitações também poderiam dispor de duas varandas opostas, uma acedida pela 

rua e outra apenas pelo interior do palheiro. (Figura 33)  

Os palheiros da Praia da Tocha eram, geralmente, pintados com óleo 

queimado , implementando uma tonalidade negra à madeira de pinho. Esta 96

característica distingue esta praia das restantes que, por norma, usavam cores 

como branco, azul, amarelo etc.. Por esta razão, os palheiros da Tocha são 

vulgarmente conhecidos por “palheiros vestidos de negro” , tonalidade que até 97

hoje se mantém. (Figura 34) 

O revestimento de tabuado de madeira era, inicialmente, disposto na 

horizontal de forma sobreposta - trincado - sendo substituído, anos mais tarde, por 

uma disposição vertical com o recurso a mata-juntas - justaposto.  

 A disposição e ocupação interior variava consoante as dimensões dos 

palheiros. Os maiores, possuíam um “corredor” central que permitia o acesso a 

quatro compartimentos, dois de cada lado; os menores, disponham de uma 

divisória de forma a criar dois compartimentos, de forma e tamanho variáveis. 

(Figura 35)  

A divisória de maior relevância era a cozinha, contendo, na maioria, um 

borralho  num canto da habitação. A “chaminé”, quando existente, era  98

 Pintura eficaz na protecção da madeira.96

 A tonalidade negra é característica da região da Gândara, além dos palheiros da Praia da Tocha também os 97

trajes gandareses são totalmente negros.
 “caixa de madeira assente no chão, cheia de barro”, In RIBEIRO, Vanessa Marques (2011). Construções 98

sobre palafitas: Do Inquérito à Arquitectura Regional à Contemporaneidade. P. 61
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Figura 36. Arruamentos

Figura 35. Formas e disposição



improvisada com duas telhas levantadas para permitir a saída de fumo. Os 

sanitários, muito distintos do que actualmente entendemos ser, poderiam ser no 

interior ou numa varanda exterior, reduzindo-se a um “cubículo, com um cano de 

tábuas que mergulhava no areal” . 99

Deste modo, os palheiros, ainda que rudimentares, foram as primeiras 

habitações e formaram, ainda que de forma irregular, os primeiros arruamentos da 

Praia da Tocha. Eram arruamentos largos de areia, paralelos ao mar, em alturas 

distintas marcadas pelas dunas onde surgiram estas pequenas construções isoladas 

umas das outras, geralmente, sem janelas entre elas. (Figura 36) 

 Aliado à falta de interesse, condições para a prática da pesca e com 

a crescente população veraneante, surgem novos materiais disponíveis a um preço 

competitivo, que face à madeira, permitem uma manutenção mais espaçada no 

tempo. Factor esse que permite menor disponibilidade de tempo dos seus 

proprietários.  

A construção em madeira, sendo um material orgânico e natural, requer 

manutenção periódica fomentando, em alguns casos, a ideia de ser um material 

menos nobre e de carácter efémero. Deste modo, o primeiro sinal de mudança é a 

substituição da estacaria de madeira por outros materiais considerados mais 

confiáveis e duráveis, levando ao encerramento do piso térreo. “Para um maior 

aproveitamento do espaço, o lugar das estacas (substituídas por pilares de cimento 

ou betão) é fechado, enquanto que outros são já construídos sobre um rés-do-chão 

de alvenaria ou tijolo.”  100

Este encerramento foi facilitado pela crescente vegetação plantada ao 

longo do tempo que acabou por fixar as dunas e proteger as habitações tornando 

dispensável a sua elevação. Também o crescimento da população e consequente 

malha urbana contribuiu para o encerramento do piso térreo sem medo de soterrar 

as construções. 

 RIBEIRO, Vanessa Marques (2011). Construções sobre palafitas: Do Inquérito à Arquitectura Regional à 99

Contemporaneidade. Lisboa: Prova final para obtenção de licenciatura em Arquitectura, ISCTE-IUL. P. 61
 ANDRADE, Alice. Praia da Tocha: Palheiros da Tocha. Tocha: Associação de Moradores da Praia da 100

Tocha, 2001. P. 37

97



Deste modo, os materiais locais dão lugar a materiais semi e/ou 

industriais, impostos pela busca de maior conforto e espaço, originando mudanças 

no aspecto dos palheiros e a construção de novas habitações em alvenaria. 

Actualmente, as imagens e predomínio dos palheiros vai-se perdendo numa nova 

realidade onde estes coabitam com outros tipos de construções mais modernas. No 

entanto, é visível a crescente preocupação e interesse pela sua recuperação e 

conservação entre os moradores deste pequeno povoado.  
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2.Sistema construtivo 

“Os sistemas construtivos em madeira, já eram bastante utilizados em 

Portugal, predominantes em aglomerados e conjuntos de edifícios ou de forma 

pontual.”  Os Palheiros da Praia da Tocha surgem inseridos neste tipo de 101

construção em que todos os elementos necessários à sua concepção são feitos em 

madeira. 

A zona habitável dos palheiros é elevada do solo com recurso a estacas de 

madeira de secção variável, dependendo da altura e local da duna onde o palheiro 

era inserido. Este sistema requer uma fundação que varia em sistemas de pau-a-

pique ou fundação independente . 102

Pau-a-pique consiste na fixação das estacas de madeira no solo, 

necessitando, primeiramente, de escavação e posterior aterro. As peças verticais 

fornecem suporte às vigas onde assenta o pavimento elevado da construção. A 

ligação das peças do pavimento variava consoante a dimensão do palheiro: 1. nos 

de maior dimensão, as tábuas eram pregadas entre duas estacas e colmatadas por 

uma junta exterior; 2. nos de menor dimensão, eram pregadas a todas as estacas 

existentes. 

O sistema independente deve o seu nome à fundação individualizada, isto 

é, conta com uma escavação onde estão as fundações, peça horizontal que suporta 

as estacas verticais em forma de perímetro ou em forma de grade. Este sistema 

requer a utilização de várias peças ortogonais para a consolidação da estrutura. 

As paredes exteriores eram construídas segundo um dos quatro sistemas 

existentes: simples, tarugado, enfunecado ou entramado. (Figura 37) No primeiro, 

as paredes não possuem qualquer tipo de reforço existindo apenas o frechal  103

inferior e superior; o segundo, além dos frenchais do anterior, conta com o reforço  

 RIBEIRO, Vanessa Marques (2011). Construções sobre palafitas: Do Inquérito à Arquitectura Regional à 101

Contemporaneidade. Lisboa: Prova final para obtenção de licenciatura em Arquitectura, ISCTE-IUL. P. 39
 Idem. P. 43102

 Viga de madeira que corre sobre a última fiada de uma parede e na qual assentam as pontas dos 103

vigamentos, os barrotes de um telhado ou as linhas de uma asna. In Vocabulário Técnico e Crítico de 
Arquitectura, 1996

99



 

 

 

 

 

 

 

100

Figura 38. Tabuados Exterior

Figura 37. Esquemas ilustrativos das paredes



de peças horizontais, pregadas ou entaladas, entre as peças verticais; no terceiro 

sistema recorre-se a escoras oblíquas em todas as paredes; e por último, no 

sistema entramado, pregam-se peças horizontais aos prumos verticais fortalecendo 

a parede e diminuindo o espaçamento entre estes elementos verticais. 

 Como referido anteriormente, os palheiros eram revestidos por um tabuado 

de madeira, inicialmente na horizontal e, mais tarde, na vertical. (Figura 38) O 

tabuado de madeira na horizontal requer a existência de tábuas de madeira na 

vertical, por norma, afastadas entre si sessenta centímetros, de modo a vedar e 

proteger os topos das tábuas horizontais e, consequentemente, garantir a 

segurança e travamento do revestimento nos topos e cantos da construção. Uma 

vez disposto o tabuado na vertical, era necessário o recurso a ripas mata-juntas, ou 

seja, as juntas das diferentes peças de madeira eram complementadas por ripas 

sobrepostas, evidenciando o ritmo existente. Na sua maioria eram postas em 

destaque pelo uso de cores contrastantes, neste caso era aplicado o branco em 

contraste como fundo negro do revestimento.  

 Em qualquer dos tabuados surgiam, nesta fachada simples, as aberturas 

das janelas e da porta de entrada, emolduradas com pequenas peças de madeira, 

normalmente pintadas também de branco, em contraste com a cor negra 

característica destas construções. (Figura 39) 

O interior, tal como a fachada, era simples e modesto, não contendo 

qualquer tipo de forro além do necessário à estrutura, com excepção em alguns 

quartos, onde se optava por forrar a divisão de forma a evitar a entrada de vento 

pelas frestas do tabuado existente. A ausência de forro é visível também no tecto. 

Assim a estrutura em madeira e as telhas que formavam o telhado de duas águas, 

característico destes palheiros, eram visíveis desde o interior do mesmo. 

 A cobertura em telha caleira ou marselha mantém o caráter original: duas 

águas e pouca inclinação. O telhado é, de forma generalizada, suportado de duas 

formas distintas. A primeira é composta por duas asnas intermédias apoiadas nas 

empenas, por sua vez compostas por uma estrutura de prumos e travessanhos. Este 

sistema permitia a criação de um pequeno sótão. (Figura 40). A segunda  
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Figura 39. Constraste

Figura 40. Estrutura Simples

Figura 41. Estrutura Reforçada



entende-se como evolução da primeira, uma vez que o princípio estrutural é 

semelhante. No entanto, devido a maiores dimensões nos palheiros, recorre-se à 

aplicação de prumos nas asnas, para maior apoio e segurança estrutural. (Figura 

41) 

 Em casos mais antigos ou precários, o remate da cobertura nas empenas 

não dispunha de qualquer tipo de saliência, não existindo tábua de testa em alguns 

casos, embora actualmente o remate possa ser verificado. 
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V.  DO PROJECTO      
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DESCRIÇÃO DO OBJECTO DE ESTUDO 
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Figura 43. Localização

Figura 42. Rua Dr. Francisco Guimaro



  a) Implantação 

O objecto de estudo localiza-se numa das ruas ortogonais à Avenida 

principal da Praia da Tocha, a Avenida dos Pescadores da Nossa Sra. da Tocha.  

 A Rua Dr. Francisco Guimaro, além do palheiro em estudo, contém 

palheiros reabilitados com estacaria à vista ou com o piso térreo encerrado e, 

ainda, habitações em alvenaria de dois pisos. (Figura 42) Deste modo, a rua é 

composta por uma diversidade de materiais, volumetrias e tipologias habitacionais 

constituindo a primeira linha de habitações junto à praia. (Figura 43) 
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Figura 44. O Palheiro
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 b) Levantamento 
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c) Desenhos Rigorosos 
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d) Sistema construtivo 

 O presente corte construtivo (P. 124 e 125), resulta da conjugação de 

visitas ao local e da bibliografia consultada, em particular, a dissertação de Daniel 

Moutinho anteriormente citada. 

 A fundação é elaborada com um muro contínuo de alvenaria em tijolo, 

reforçado nos cantos e meio da construção por pilares em blocos de betão. Todo o 

piso térreo é forrado com um reboco de regularização, de modo a proteger e tapar 

os materiais, o que dificulta a sua distinção e medição.  

 A habitação assenta sobre a estrutura de alvenaria e betão com o recurso a 

uma viga perimetral que por sua vez suporta vigas transversais e a estrutura das 

paredes. 

 O pavimento é constituído por vigas de apoio ao soalho e barrotes 

ortogonais a estas. 

 As paredes, de sistema tarugado, dispõem de frechal inferior e superior, 

aos quais se pregam os prumos verticais. Para maior reforço estrutural, contém 

travessanhos que distam dos frechais, em norma, um metro. No entanto, na 

existência de vãos, essa distância varia e a sua designação é atribuída consoante a 

sua função (exemplo: travessanho superior, de peitoril e de padieira).  

 O tabuado de madeira é disposto na vertical, pregado aos frechais e 

travessanhos existentes. Este sistema, como referido anteriormente, necessita de 

ripas mata-junta sobrepostas às tábuas de revestimento para sua protecção. As 

tábuas verticais variam na sua dimensão no objecto de estudo, estas apresentam 

largura entre 10 e 20 cm. e espessura de 3 cm. As ripas mata-juntas são, por norma 

de maior dimensões nos cantos da construção, variando de 3 a 8 cm de largura e 2 

a 3 de espessura. 

 Quanto ao interior, este é forrado com placas de grande dimensão pregadas 

numa segunda estrutura de ripas de madeira dispostas consoante a necessidade. 

Deste modo, a conjugação e disposição das ripas de apoio é diversa e varia em 

cada parede da divisão a que pertence. 
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 A cobertura de duas águas é assente em vigas que se apoiam nas empenas 

da construção. Estas, por sua vez, suportam vigas de maior dimensão, a linha. A 

inclinação é feita com recurso a ripas de madeira, a perna, que assentam no pau 

fileira e este no prumo central. As pernas dão suporte às ripas ortogonais que 

suportam a telha marselha. 

 A título de detalhe, a porta desta construção é rematada por alizares 

laterais e superior, que possuem valores entre 6 a 7 cm de largura com a mesma 

espessura das ripas mata-juntas. A janela contém também alizares exteriores e 

salientes e, num segundo plano, as travessuras e vidro. 
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Figura 46. Alçado posterior

Figura 45. Aproximação ao Palheiro



e) Estado de conservação 

O palheiro em estudo encontra-se no Estádio Final  uma vez que o 104

aspecto palafítico já não se encontra deixado à vista, tendo sido substituído por 

um muro de alvenaria que encerra o piso térreo. O seu encerramento permite a 

criação de uma área de arrumos em que o único ponto de acesso é uma pequena 

porta improvisada. (Figura 45) Esta é feita de tábuas de madeira justapostas, 

pregadas umas às outras com pouco mais de um metro de altura. Altura que se 

mantém também no seu interior. O piso térreo serve assim de suporte à habitação, 

elevada do solo pouco mais de um metro, com recurso a pilares de betão nos 

cantos da construção e a meio desta. (Planta piso térreo P.116) 

A habitação de dimensões reduzidas, dispõe sensivelmente de quatro 

metros de largura por quatro de profundidade, dispondo assim de dezasseis m2 de 

área. (Levantamento P.113) A fachada principal segue a sequência de janela-porta-

janela e a fachada oposta tem duas aberturas, correspondentes aos dois quartos 

existentes, mantendo as empenas encerradas. (Figuras 45 e 46) 

A fachada é reflexo do processo evolutivo a que o palheiro esteve sujeito 

ao longo do tempo, que se traduz na substituição da estacaria de madeira e 

consequente pavimentação da escada e varanda. No interior também existem 

mudanças, como o surgimento de forro das paredes e tecto, bem como o 

surgimento de divisórias. (Figura 47) O sanitário, de dimensões diminutas, serve 

de serviço não contendo zona de banho. Pelo o estudo efectuado e pela diferença 

de dimensões e materiais nesta parede divisória em relação às dos quartos, deduz-

se que seja uma adição posterior à construção do palheiro.  

A disposição interior mantém-se fiel aos palheiros originais. A sala e 

cozinha são voltadas para a rua que dá acesso ao palheiro e os dois 

compartimentos, de dimensão reduzida, voltados para a fachada oposta. (Planta 

piso superior P.117) A zona habitável do palheiro contém, aproximadamente, dois 

metros de pé direito. 

 Segundo as categorias sugeridas por Daniel Moutinho na sua dissertação.104

127



 

  

 

 

128

Figura 47. Divisórias

Figura 48. Cozinha



 A cozinha é composta por uma banca, um lavatório, armário de arrumação 

dos utensílios necessários e um borralho. (Figura 48) Este é um exemplar de 

borralho elevado construído com tijolo e suportado por ripas de madeira, onde os 

habitantes aqueciam e preparavam as suas refeições. Os quartos são pequenas 

divisões feitas posteriormente, com recurso a uma sub estrutura de forro e ripas de 

madeira. (Figura 49)  

O palheiro encontra-se em relativo estado de degradação. O muro de 

suporte e guarda das escadas já não fornecem o apoio devido (Figura 50), algumas 

peças do tabuado vertical precisam de substituição (Figura 51), os forros interiores 

apresentam um grau elevado de degradação devido à humidade neles existente 

(Figura 52), a estrutura da cobertura precisa de manutenção. (Figura 53) É visível 

que a estrutura cedeu ao longo do tempo sendo necessário o seu reforço. 
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Figura 50. Escadas de acesso e muro de suporte

Figura 49. Forro e estrutura
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Figura 51. Tabuado vertical
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Figura 52. Degradação

Figura 53. Cobertura
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Figura 54. Primeiros esboços



PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

a. Ideias, desenhos e materialidades 

Em conjunto com os desenhos apresentados, de carácter livre e rigoroso, 

pretende-se sintetizar e evidenciar um conjunto de questões que organizaram e 

formalizaram o pensamento ao longo deste processo. 

 A ideia de intervenção visa o respeito e preservação da história deste lugar 

e do palheiro, melhorando o conforto e a disposição interna, aproximando o 

palheiro às exigências actuais, sem perder o seu traço original e característico. O 

seu contributo histórico e cultural para o património deste povoado, a meu ver, 

deve manter-se o mais fiel possível.  

Neste sentido existem duas opções de intervenção: a reabilitação ou 

reconversão. A reabilitação, prende-se com a protecção do palheiro, conservando 

o seu uso e aspecto original, impedindo a sua degradação ou destruição; a 

reconversão é também uma prática e visão de protecção do património, no 

entanto, altera-se o uso do edificado para novos. Em qualquer dos casos pretende-

se que a alteração/intervenção seja consciente do património histórico e cultural 

destas construções, de modo a evitar as práticas de alteração que se têm vindo a 

propagar nos palheiros existentes. Estas recorrendo a novos materiais, estranhos 

ao modo de construir, história e aspecto original dos palheiros, aplicadas muitas 

vezes visando apenas a utilidade e carácter funcional de uma construção, são uma 

resposta imediata que não demonstra particular preocupação com o local a intervir 

nem a consideração de outras soluções que melhor se enquadrem neste povoado e 

às exigências actuais de conforto e habitabilidade. 

Aliada a esta vontade de preservação opta-se por reabilitar o palheiro. 

Surgem os primeiros esboços de intervenção (Figura 54) onde o primeiro desafio 

ao longo do processo, foi a de dar resposta num edificado de dimensões reduzidas, 

tanto a nível horizontal - de área, como a nível vertical - em altura. 
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Figura 55. Formulação da proposta inicial



 A Praia da Tocha tem-se destacado, nestes últimos anos, como 

lugar de veraneio. Aliado a este facto e à vontade de respeito pelo palheiro, surge 

a primeira ideia de intervenção no local, onde se pretendia manter a área e 

volumetria do edificado existente potenciando uma solução de habitação 

temporária, uma vez que a procura por habitações de período reduzido é uma 

tendência crescente neste local. 

A primeira solução desenhada (Figura 55) pretendia a reformulação da 

organização interna e espaço envolvente, aproveitando a estrutura e paredes 

exteriores, substituindo apenas as peças que necessitassem. (Alçado principal 

P.136) Um dos principais factores a ter em conta, em qualquer das soluções 

apresentadas, é o pé direito útil existente - sensivelmente 2 metros, (Cortes P.120) 

que não se enquadra nos padrões de habitabilidade actuais. Desta forma,  na 

primeira solução pretendia-se a remoção do tecto falso presente no palheiro, 

substituindo-o por outro na zona de entrada e a sua anulação na zona de lazer. 

(Corte longitudinal P.138) Quanto à disposição interna, a zona de entrada e de 

lazer eram separadas por uma pequena diferença de cotas. Esta permitia o 

aproveitamento parcial do piso térreo para maior altura interior. A zona de lazer  

Pretendia ser um espaço polivalente, devido à mesa e cama rebatíveis consoante a 

necessidade. Pretendia-se assim a criação de um espaço e ambiente para os 

diversos usos. (Planta P.138) 

A zona exterior dispunha de três tipos de pavimentos em diferentes cotas: 

a cota mais baixa, descoberta e de passagem; seguida de uma área verde; e a cota 

mais elevada contemplava uma zona de estar coberta que se relacionava com o 

interior do palheiro. (Corte longitudinal P.138) 

No entanto, o palheiro existente carece de espaço e de dimensões mínimas 

para o conforto actual exigido e expectável, sendo necessária a sua ampliação. 

Neste contexto surge a intenção de uma construção mais sólida e de 

carácter definitivo, que constituiu a segunda proposta. Esta pretendia responder à 

necessidade de espaço e conforto mas também de enquadramento na Rua Dr. 

Francisco Guímaro.  
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O palheiro existente, dispondo de sensivelmente 4.60 metros de altura, 

surge no intervalo de duas habitações com altura de dois pisos e estrutura do 

telhado (Figura 46), resultando na sensação de “não pertença” ao local. A 

volumetria dos edifícios existentes e o dimensionamento da rua foi deixado ao 

gosto dos proprietários ao longo do tempo. Os proprietários podiam alterar e 

dispor da construção conforme o seu gosto e necessidade. Desta forma, há 

palheiros que deixam de existir e outros ganham novas dimensões e materiais. 

Exemplo desse processo, não regulamentado e normalizado, é a construção à 

direita do palheiro. (Figura 56) No ano de 2017, antes de sofrer intervenção, a 

construção mantinha-se representativa dos palheiros da Praia da Tocha. No 

entanto, no decorrer de três anos esta característica alterou-se. Actualmente existe 

uma construção que apenas mantém o acesso escada-varanda e a madeira como 

material de revestimento da sua fachada principal. (Figura 57) Assim, a 

construção pré-existente e sua estrutura de madeira foram destruídas para dar 

lugar a um novo edifício de alvenaria em tijolo. É um exemplo da conjuntura que 

se vivia até 2017, que demonstrava alguma despreocupação da sociedade e 

entidades competentes neste povoado e, em particular, na sua história. 

Neste contexto - o de a proposta colmatar as diferenças de volumetrias 

vizinhas - surgiu um edifício de dois pisos, com zona privada no piso superior e 

zona comum no piso térreo. Pretendia-se preservar a fachada principal do 

palheiro, que constituía a zona de entrada no “novo” edificado. (Figura 58 e 

Alçado principal P. 141) Esta contemplava uma zona de trabalho e um sanitário de 

serviço, seguido das áreas comuns. A sala de estar e cozinha pretendiam criar um 

espaço de convívio amplo relacionado com uma pequena zona exterior. O piso 

superior albergava um sanitário completo e dois compartimentos; o de maior 

dimensão dispunha de uma varanda e seria o quarto principal da habitação; o de 

menor dimensão poderia assumir a função de quarto, escritório, entre outras. 

(Plantas P.142) 
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Figura 57. Volumetrias em 2020

Figura 56. Volumetrias em 2017
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Figura 58. Ideia de volumetria
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O novo edificado albergava todos as espaços necessários à vida quotidiana 

e solucionava as diferenças volumétricas exteriores, elevando-se à mesma cota 

que os edifícios de habitação vizinhos. Pretendia-se, com a segunda proposta, um 

desenho de alçado que denotasse a junção de características de tradição e moderno 

no mesmo edifício. O novo volume, também em madeira, assumia um papel 

secundário, revelando-se atrás da fachada original, que assumia o primeiro plano e 

contacto directo com a rua. (Alçado principal P.141) 

Após revisão e reflexão de ideias-chave e conceitos a manter na proposta 

de intervenção, a segunda solução apresentada revelou-se insuficiente no que 

refere ao respeito pela pré-existência. Não se pretende seguir a mesma linha de 

pensamento aplicada aos palheiros até aos dias de hoje, isto é, pretende-se uma 

solução que melhore o existente, dotando-o do espaço e conforto exigidos 

actualmente. Nesse sentido, tornou-se necessária outra forma de aproximação ao 

palheiro onde a destruição parcial da estrutura e edificado não seja solução. 

Surgiu a terceira proposta, que não pretende ser uma solução definitiva e 

comum a todos os palheiros. Pretende dar ao leitor, residentes e proprietários dos 

palheiros uma visão de solução e ampliação sem comprometer e alterar 

exteriormente o seu carácter original. 

A terceira proposta contempla dois volumes distintos: o palheiro original e 

um novo edificado. (Figura 58) Numa fase inicial, devido à possibilidade da 

criação de um novo volume, pensa-se neste com dois pisos a fim de colmatar as 

diferenças de alturas sentidas no local e adicionar área habitável ao palheiro 

existente. Porém, devido à falta de espaço para a execução de escadas com as 

medidas regulamentares sem fazer uma construção total na área de que dispõe o 

terreno, tal não se justifica. Opta-se por fazer uma construção, de um piso, 

também ela elevada do solo, mantendo a cota de acesso ao mesmo nível que o 

palheiro. (Corte longitudinal P.157) Neste sentido, surge o desenho do novo 

volume, distanciado do existente, que respeita o alinhamento das casas adjacentes. 

Resta então organizá-lo internamente da melhor forma possível, dividindo as áreas 

comuns das áreas privadas. (Figura 59) 
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Figura 59. Estudo de dois volumes

Figura 60. Estudo de organização interna



 Numa primeira hipótese, a zona comum surge no novo edificado por 

dispor de maior pé direito. No entanto, esta solução não pareceu equilibrada uma 

vez que a área é menor que a do edificado existente (Figura 60) e que a altura do 

pé direito deste pode ser combatida com a remoção do tecto falso existente. Deste 

modo, opta-se por criar, no palheiro original, as zonas comuns da habitação - 

cozinha e sala de estar - reservando ao novo edificado, por dispor de maior 

privacidade, o quarto e sanitário. (Planta P.146) Para a elaboração desta proposta é 

necessário remover as divisórias actuais do palheiro - de modo a tornando este 

espaço mais amplo e versátil - e aumentar a área de construção. 

Uma vez que, actualmente, é necessário manter a fachada principal do 

palheiro , incluindo o piso térreo e as escadas irregulares que o acedem, torna-se 105

necessária uma alternativa de acesso mais confortável e gradual. Desta forma a 

separação dos dois volumes e consequente ligação potencia, por um lado, um 

novo acesso e, por outro a divisão dos espaços consoante a sua função.  

Rectificando uma vez mais a coerência da proposta de intervenção, pensa-

se na possibilidade de diminuição da área a construir. Verifica-se que existe tal 

possibilidade, no entanto, a meu ver em nada favorece o projecto e conforto dos 

seus residentes. A redução de área era possível com a diminuição do sanitário e 

quarto, deixando livre 80cm do muro da construção vizinha, ou pela anulação do 

pequeno pátio na zona de entrada. Este tem o objectivo de minimizar a sensação 

possivelmente transmitida por um espaço de entrada tão reduzido, permitindo que 

este se relacione com o exterior prolongando-se e permitindo também a entrada de 

luz directa - ainda que reduzida devido à construção existente. 

Deste modo, a última alteração é feita no volume do palheiro original, 

anulando a zona de trabalho junto à entrada original e, dotando-o de uma zona 

polivalente que permite a confecção de alimentos, de comidas rápidas ou ainda, 

em caso de necessidade, de trabalho. 

 Norma recente imposta pela Câmara de Cantanhede, com o intuito de preservar os palheiros ainda 105

existentes.
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Figura 62. Combinação de alturas e coberturas

Figura 61. Estudo de organização interna
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Figura 63. Cabanas no Rio. Aires Mateus

Figura 64. Residence Huga. Arquitecto Grandio. Argentina



Quanto ao sistema construtivo adoptado, pretende-se de forma genérica 

manter o existente. (Corte construtivo P. 124 e 125) As alterações a ter em conta, 

além da substituição de forros interiores e peças que revelem grande estado de 

degradação, passa por proporcionar ao palheiro um maior conforto térmico, 

dotando-o de isolamento entre os prumos das paredes e na cobertura de duas 

águas. O novo volume dá continuação ao revestimento exterior, apresentando um 

tabuado vertical com recurso a mata-juntas e ao uso de telhado de duas águas. Em 

oposição, as zonas de serviço dispõem de uma cobertura plana. (Figura 62) 

Em última análise é importante referir alguns exemplos estudados ao 

longo deste processo que podem servir de inspiração a novas propostas. 
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Figura 65. DD16 - BIO-architects - Russia

Figura 66. Restauro residencial - Yoshichika Takagi + associates 
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Figura 67. Lido 501 Apartment - Atelier Aberto Arquitectura - Brasil





b. Proposta e seus desenhos rigorosos 
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CONCLUSÕES FINAIS 

As conclusões finais poderiam ser substituídas pelos desenhos de 

projecto e seu processo, por representarem, em conjunto com o trabalho e 

pesquisa anteriores, os conceitos e ideias defendidas nesta dissertação. 

Ainda assim, pretende-se ressalvar e sintetizar um conjunto de questões 

que reflectem a importância destas construções na Praia da Tocha. 

Deste modo pretende-se sintetizar os três elementos desta 

dissertação: a madeira, os palheiros e a minha experiência. 

A madeira, elemento fundamental nestes edifícios, é um material 

orgânico que nos é oferecido pela Natureza, razão pela qual foi usado para 

a construção dos palheiros. Com o passar do tempo, a sociedade foi  

desenvolvendo métodos que permite actualmente ultrapassar os eventuais 

defeitos que lhe possam ser atribuídos. Aliado a estes, as correntes 

ecológicas e a protecção do meio ambiente são questões cada vez mais em 

voga. Em Portugal, ainda que escassas, as construções integrais em 

madeira parecem ter um novo futuro e oportunidades, visto ser um 

material, que usado e replantado de forma consciente, é amigo do 

ambiente. 

Os palheiros são exemplo da relação directa entre a arquitectura e a 

história do lugar. Na sua génese, os palheiros foram concebidos com o 

intuito imediato da satisfação de necessidades por parte dos pescadores 

com recursos e saberes limitados. Bastante rudimentares inicialmente, 

dispondo de materiais e técnicas regionais, os palheiros transportam 

consigo a história destes povoadores - uma história cheia de tradições, 

costumes e falar próprios. Os palheiros foram a razão da formação das 

comunidades piscatórias ao longo da costa portuguesa, onde surgiram 

construções integrais em madeira. Embora as praias tenham alterado a sua 

fisionomia e aspecto originais, ganhando novos materiais e contornos ao 

longo do tempo, os palheiros ainda existentes são a herança de um povo, 
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de costumes e tradições que, ainda que de forma irregular, ditaram a 

disposição ruas como as conhecemos hoje. 

Pertencentes à arquitectura popular do nosso país, estas 

construções devem ser analisadas, mantidas e repensadas sob a influência 

do seu contributo para o património histórico e arquitectónico destas 

comunidades. 

Neste sentido, perante o cenário actual destas construções - que 

reflectem a passagem do tempo e denotam alterações inerentes à sua 

manutenção e aproximação aos tempos actuais - defende-se a reabilitação 

ou sua reconversão de forma mais consciente respeitando o património 

histórico e cultural destas construções. 

Os palheiros tiveram a sua origem num passado marcado por 

condições e limitações actualmente ultrapassadas, de forma que não se 

pretende uma construção e intervenção fundamentada apenas na história 

do lugar. A intervenção quando necessária, neste ou noutro local, deve 

atender às necessidades actuais recorrendo a avanços tecnológicos, formais 

e conceptuais. No entanto, a arquitectura, além do carácter funcional e 

utilitário, deve atender, ponderar e demonstrar preocupação com questões 

mais subjectivas tais como cultura, história, património e local de 

intervenção.  

Considerando que o processo evolutivo é necessário e 

imprescindível, quer a nível pessoal quer urbanístico, defende-se uma 

ponderação e resposta pensadas, conscientes e que visem todas as 

especificidades inerentes à construção e intervenção num local rico em 

valores culturais. 

Em género de conclusão, a minha experiência e aprendizagem ao 

longo deste estudo. Visto a Praia da Tocha ser um local ao qual tenho 

relações pessoais, esta ligação molda a minha visão enquanto estudante de 

arquitectura que pretende intervir neste local. 
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Defendo que cada palheiro tem a sua história e por isso deve ser 

tratado como caso único, no entanto, as preocupações de respeito e 

consideração pelo seu património devem ser tidas em conta. Assim, não se 

pretende uma proposta de carácter definitivo, pretende-se demonstrar que 

o projecto é também um meio para a evolução de mentalidades, 

apresentando esta posição, com esperança de demonstrar aos mais céticos 

que a madeira e os palheiros podem e devem sobreviver nos dias actuais. 
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