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Abstract

 This dissertation arises from a close relationship of experience and proximity 
with the Douro landscapes and, inherently, their architectures. This way, the object 
selected as a starting point, the Quinta da D. Moura, inserted along the slopes of the 
Tedo river valley, was the proposed motto for an approach to these realities that are 
fading with time. A possible intervention is proposed, with the intention of revitalizing 
landscape and territorial dynamics (with the river and neighboring villages) that have 
been noticed with more vehemence within the property.

 Starting from a very strong connection with the environment, the proposed 
analysis develops in a constant search for the premises that relate to the direct context 
of the farm, but also recovering strengths visible on a broader scale of the territory. 
Doing this, the object of study was not felt as a frontier for the proposed analysis, but 
rather as an incentive to a more consequent observation of the villages of Goujoim 
and Lugar da Ribeira do Tedo.

 In accordance with the strategy that is being delimited, the ruin assumes 
itself as the starting point for the project, being its exploitation directed to the 
constructive aspects and background that it holds. In this regard, this is an element 
that marks the passage of time, adopting a differentiating element into the context 
in which it is inserted, and also acting like a memory revival piece of the spaces and 
environments around it. It is, however, also a front which becomes necessary to deal 
with and which has encouraged parallel analyses of reference projects, inserting its 
conception developed according to several practical notions, from its rehabilitation, 
expansion or even complete preservation.

 This way, despite the intervention proposing a new dynamic logic within the 
project's terrain, it seeks to reinforce moments that have been identified in its actual 
condition. It essentially preserves a notion of heritage, not only about what was built, 
but of the collective memory and of distinct quality, such as those of Água do Tedo.

 "[the rural house] forces us to go beyond the recoveries or renovations 
of a traditional technique into the human fulcrum it testifies, that is, to that which 
transforms an inert building, an evocative object only, into a living and socially 
revealing work: its web of memories and social life that it urges and from where it is 
born."1

Keywords:
Territory; Landscape; Paths; Vernacular Architecture; Ruin; Water; Construction

1 PRISTA, Pedro, 2014, Terra, Palha, Cal: ensaios de antropologia sobre materiais de construção 

vernacular em Portugal, pág. 33.  



Resumo

 A presente dissertação surge de uma relação muito direta de vivência e 
proximidade com as paisagens durienses e, de modo inerente, das suas arquiteturas. 
Desta forma, o objeto selecionado como ponto de partida, a Quinta da D. Moura, 
inserindo-se ao longo das vertentes do vale do rio Tedo, foi o mote proposto para uma 
abordagem destas realidades que se veem desvanecer com o tempo. Propõe-se uma 
possível intervenção com o intuito de revitalizar dinâmicas paisagísticas e territoriais 
(com o rio e povoações vizinhas) que se registaram com mais veemência dentro da 
propriedade.

 Partindo de uma ligação muito forte com o meio natural, a análise proposta 
desenvolve-se numa procura constante das premissas que se relacionam com o 
contexto direto à Quinta, mas também recuperando forças que se leem numa escala 
já mais abrangente do território. Desta forma, não se sentiu o objeto de estudo 
como uma fronteira para a análise proposta, mas sim um incentivo a um olhar mais 
consequente e ligado às povoações de Goujoim e Lugar da Ribeira do Tedo.

 Em conformidade com a estratégia que vai sendo delimitada, a ruína 
assume-se como ponto de partida para o projeto, sendo a sua exploração direcionada 
para os aspetos e saberes construtivos que a mesma detém. Neste sentido, este é um 
elemento que demarca a passagem do tempo, adotando um traço forte no contexto 
em que se insere, e comportando igualmente a função de memória dos espaços e 
ambientes em seu redor. É, no entanto, também uma frente com a qual se torna 
necessário saber lidar e que incentivou análises paralelas de projetos de referência, 
inserindo a sua conceção desenvolvida segundo diversas noções práticas, passando 
pela sua reabilitação, ampliação ou completa preservação.

 Deste modo, apesar da intervenção propor uma nova lógica dinâmica 
dentro do terreno do projeto, procura reforçar momentos que se identificaram na 
sua condição presente. Preserva-se essencialmente uma noção de património, não 
apenas relativo ao construído, mas da memória coletiva e de qualidade distintas, 
como as da Água do Tedo.

 “[a casa rural] obriga-nos a ir mais além das recuperações ou renovos de 
uma técnica tradicional, para ir até ao fulcro humano de que ela é testemunho, ou 
seja, até aquilo que transforma uma edificação inerte, de objeto evocativo apenas, em 
obra viva e socialmente reveladora: a sua teia de memórias e vida social que ela urge 
e de onde nasce.”1 

Palavras-Chave:

Território; Paisagem; Percursos; Arquitetura Vernácula; Ruína; Água; Construção

1 PRISTA, Pedro, 2014, Terra, Palha, Cal: ensaios de antropologia sobre materiais de construção 
vernacular em Portugal, pág. 33. 
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Introdução

 A presente dissertação resulta da procura de um caso de estudo inerente a 
uma vertente prática, que permitisse a construção de uma resposta concreta para um 
desafio em contexto real, algo que nesta fase de conclusão de curso pareceria fazer 
sentido como um momento de síntese do percurso realizado. Deste modo, a escolha 
do objeto de estudo baseia-se numa relação de proximidade com as paisagens do 
Douro, simultaneamente sinalizada por uma inquietação pessoal de dar a conhecer 
momentos particulares aqui vivenciados, e assim resultando na seleção da Quinta da 
D. Moura para a proposta de intervenção.

 O objeto de estudo aqui apresentado remete-nos para uma pequena 
povoação em Armamar, Goujoim. Apesar de se ter partido desta localidade, dada 
a relevância que apresenta enquanto aldeia preservada e vestígio de uma vivência 
ainda muito ligada a lógicas do passado rural, focou-se a proposta em torno da 
propriedade da D. Moura pela presença que potenciava na lógica de reconhecimento 
da povoação. Assim, esta insere-se como registo individual das arquiteturas vernáculas 
da região, onde se conhecem qualidades não só no volume construído preexistente, 
mas também dentro das estruturas intrínsecas ao terreno. Efeito da nascente de 
águas com propriedades medicinais dentro dos seus contornos, a Quinta tornou-se 
conhecida e a sua história foi sendo divulgada, de modo que, apesar de apenas se 
recolher relatos inteiramente relacionados com a lógica termal e medicinal a elas 
inerente, a sua memória preservou-se até ao presente. 

 Após uma exploração inicial dos objetos selecionados é possível identificar 
os conceitos inerentes à conjuntura colocada segundo o contexto envolvente. 
Deste modo, os objetivos para o trabalho deixam de ser apenas a análise proposta 
relativamente ao tema, transformando-se na necessidade de pensar o projeto como 
espaço para refletir sobre os assuntos colocados.

 Desta forma, a presente dissertação é estruturada com base no percurso do 
próprio processo projetual, representando diversos momentos de reflexão e pondo 
em evidência temas inerentes ao próprio objeto - igualmente intrínsecos à sua posição 
no território duriense. Assim sendo, representa estágios de trabalho que suscitaram 
posições indispensáveis de dúvida pessoal, mas também resultando em etapas de 
crescimento e sem as quais não era possível chegar à proposta apresentada. 

 Deste modo, enumeram-se ao longo da sua estrutura diversas fases de 
trabalho que, simultaneamente, se apresentam como momentos-chave de síntese 
para os temas que foram sendo convocados no decorrer da investigação. Pretende-se 
que esta estrutura consiga de uma forma mais imediata demonstrar os temas que, por 
proximidade ao objeto de estudo, ou por uma maior sensibilidade pessoal, se tornaram 
fundamentais para pensar o projeto. Os primeiros capítulos Lugar e Construção de 
Referências, resultam de momentos prévios de reconhecimento e análise, mas que 
simultaneamente auxiliam a definição do propósito de projeto. 

Objeto
Objetivos

Motivações

Método e Estrutura
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 Estes temas convocados compõem o corpo principal do trabalho, organizados 
segundo uma estrutura essencialmente tripartida, no entanto, esta lógica é 
simultaneamente confrontada com dois pontos-chave de trabalho, num momento de 
introdução e exposição do problema, que acontece dentro do capítulo inicial, e como 
conclusão do mesmo, o Andaimo e Projeto, que apresenta a proposta de projeto a 
que se chegou. Optou-se por apresentar a solução de projeto por último, apesar de 
este ter sido o ponto de partida do estudo, resultando num momento de síntese do 
processo e dos conceitos que foram apresentados ao longo do corpo do trabalho. 

 Num primeiro momento, estes tópicos foram sendo propostos de uma 
forma mais linear e, apesar de inevitavelmente relacionados, acabavam por ficar mais 
fechados entre si, consequentemente perdendo-se paralelismo e relações importantes 
ao trabalho prático. Neste sentido, os vários capítulos forma organizados partindo 
de uma decisão posterior, visando a melhor apresentação deste percurso e os seus 
conteúdos, não necessariamente correspondendo à lógica cronológica com que estes 
surgiram ou se formularam como peças de compreensão de toda a dinâmica global do 
trabalho. Pretendia-se assim uma relação mais íntima entre o projeto proposto com as 
diferentes escalas que o objeto nos apresentou. 

 O primeiro capítulo apresentado – I. Lugar -, coincide com o ponto de partida 
do estudo, tendo-se arrancado pelo processo de aproximação a circunstâncias físicas 
do lugar de envolvência ao projeto. Simultaneamente, insere uma lógica espacial que 
vai afunilando a sua definição ao nível das escalas de observação sobre o território. 
Numa primeira etapa expõem-se premissas relativas à paisagem duriense, contudo, 
que se encontram desde logo intimamente ligadas à definição da morfologia do vale 
do Tedo, transversal ao Douro, e onde num momento posterior apresentamos a 
localização da Quinta. 

 Define-se então o primeiro estágio de contacto com o objeto, como forma 
de uma introdução inicial às primeiras informações encontradas, deste modo, dando 
a conhecer à partida a base proposta - a Quinta da Dona Moura - que suscitou a 
proposta de intervenção. Expõem-se os factos que se conseguiram reunir acerca deste 
edificado, assim, transmitindo instintivamente suportes iniciais de onde despontam 
várias linhas de trabalho para as restantes etapas.
 
 Num ponto intermédio, olha-se para a construção da paisagem partindo 
já concretamente da povoação de Goujoim. Neste momento, insere-se uma noção 
mais histórica do território, no sentido de datar os vários avanços da ocupação 
humana e desenvolvimento das povoações mencionadas. Assim, procurando algum 
esclarecimento relativamente aos processos ambientais e sociais que colaboraram na 
sua construção, referenciando o posicionamento característico da Quinta. Por fim, 
retoma-se esta noção de percursos de um modo lateral, ou seja, identificando rotas 
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pedestres e redes viárias secundarizadas que articulam os diferentes momentos de 
dinamismo e fixação neste contexto. De certa forma, este último momento resulta 
de uma síntese, retomando a escala mais abrangente do território anteriormente 
exposta, e situando a Quinta da D. Moura relativamente a Goujoim e outros pontos de 
destaque, sempre segundo uma lógica dinâmica no território, de interações mútuas e 
influências. 

 O segundo capítulo – II. Construção de Referências -, torna-se pertinente 
como contraponto a uma primeira análise mais territorial, inserindo casos concretos 
onde retiramos relações diretas para a construção do processo de projeto. 

 A primeira referência apresentada retoma a povoação já apresentada de 
Goujoim, entendendo-se este ponto precisamente motivado pelas visitas à pequena 
localidade, e de onde surgiu a vontade em escolher uma obra para intervenção 
dentro deste contexto local. Procura-se essencialmente dar a conhecer registos de 
uma realidade progressivamente esquecida e isolada, onde as vivências de outrora se 
registam hoje apenas na memória dos habitantes que ainda prevalecem, assim como 
se leem nas ruínas das suas habitações. 

 Neste sentido, dado o caso concreto em mãos, o tema de estudo da 
arquitetura vernácula tornou-se incontornável. No entanto, o que se verifica é uma 
vasta produção de referências sobre o tema, que não se refletem em informação 
complementar ou nova, mas sim na reprodução do mesmo conteúdo segundo novos 
autores. Esta realidade foi um dos motivos que incentivou a que a pesquisa teórica 
não ficasse apenas pelas referências escritas encontradas, procurando ir além destas 
bases até ao encontro de um caso prático local. Torna-se importante abordar este 
tema segundo o território escolhido, mais especificamente, retomando o caso de 
estudo de Goujoim como mote onde identificamos os tópicos já levantados. Propôs-
se então a realização de um levantamento fotográfico e desenhado da povoação – 
estudo que designamos como Caderno de Campo da arquitetura vernácula -, onde se 
inserem cores, formas e texturas, assim como a memória construtiva da região, onde 
se observam métodos e materiais tradicionais de construção.

 Sem de alguma forma quebrar a continuidade com o tema anterior, 
procurou-se agora encontrar referências contemporâneas que pudessem auxiliar a 
compreensão de algumas questões que se foram assomando no desenvolvimento 
paralelo de projeto, nomeadamente a nível construtivo. Neste sentido, elegeu-se a 
análise de três casos práticos, da autoria do arquiteto Eduardo Souto Moura. Através 
destes exemplos é possível identificar estratégias de processo rondando o tema central 
da ruína e situações de implantação em áreas de declive acentuado. Decorrendo 
desta análise inicial foram sendo apontadas diversas caraterísticas comuns ao terreno 
de projeto. Desta forma, este estudo situa-se como um auxiliar prático, apresentando 



soluções viáveis não só a nível construtivo, como concetual.

 Houve a possibilidade de um contacto direto com o dono da propriedade, 
desde logo conseguindo absorver a sua posição e entusiasmo relativamente a uma 
intervenção no edificado em ruínas, contudo, mantendo-se em aberto a vertente 
funcional e prática desta proposta. Ora, sendo este um exercício autoproposto, as 
intenções remetem para uma análise mais atenta das diversas potencialidades deste 
conjunto, colocando em evidência as suas virtudes materiais e não descurando as 
atividades que outrora se desenvolviam. Apenas tendo em conta estas frentes, seria 
possível assumir uma posição forte relativamente ao destino da Quinta da D. Moura.

 Deste modo, num terceiro momento centra-se a procura de definição de um 
programa para a intervenção. Um programa específico para a proposta só foi possível 
com o desenvolver do processo, contudo, perceberam-se desde logo determinadas 
áreas a definir e requerimentos necessários. A memória inerente ao próprio edificado 
permitiu uma noção mais concreta do tema que se pretende abordar, procurando 
preservar e reavivar as circunstâncias únicas do terreno de projeto. Neste sentido, 
selecionou-se o Hotel Rural de Longroiva, da autoria do arquiteto Luís Rebelo de 
Andrade, que apresenta uma solução de reabilitação de um edifico balnear devoluto 
e ampliação para um novo complexo turístico. Em todo o conjunto destaca-se a forte 
relação entre a arquitetura desenvolvida e os aspetos fortes do lugar de implantação. 
A escolha da obra de referência advém de diversos pontos onde se identificam 
similaridades com o caso em estudo desta dissertação. Contudo, destaca-se sobretudo 
a noção adquirida de um projeto que surge e se desenvolve a partir do lugar, tomando 
sempre as suas condicionantes como desafios e linhas de trabalho. Elegendo como 
ponto de partida a construção existente no local, o arquiteto adapta o seu interior e 
desenvolve novos momentos onde se observam diferentes relações espaciais ao longo 
do percorrer do projeto, articulando elementos de conexão entre a preexistência e 
o edificado construído de raiz, assim como momentos de pausa e contemplação da 
paisagem envolvente.

 Fazendo uso do estudo prévio do projeto e posterior visita ao local, foi 
possível tecer noções próprias relativamente a questões programáticas, tipológicas e 
funcionais do complexo. Deste modo, o objetivo é conseguir eleger quais os elementos 
de maior importância e, partindo dos espaços essenciais ao funcionamento do 
complexo turístico e termal, elaborar um programa para o trabalho em mãos, criado 
em concordância com as necessidades especificas do projeto em curso.

 O último capítulo – III. Andaimo e Projeto -, resulta assim de uma síntese de 
todas estas etapas anteriormente expostas, que se foram construindo paralelamente 
com o desenrolar do processo de projeto. A ordem de apresentação desta última fase 
será novamente guiada seguindo a estrutura acima descrita.  A noção do Lugar, exposta 
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no primeiro capítulo, surge agora remetendo em específico para o lugar do projeto, 
onde se retomam simultaneamente trajetórias pedonais e espaciais já apresentadas. 
Do mesmo modo, insere-se novamente o sítio do projeto, continuando a análise do 
construído apresentada anteriormente apenas numa primeira aproximação, sendo 
neste momento aprofundando já o seu entendimento apresentando os métodos de 
trabalho para o levantamento das ruínas e terreno da Quinta.

 Para além desta referência programática surgiu também a necessidade de 
estudar, ainda que não tão aprofundadamente, outras obras de referência onde a 
componente termal ou balnear adquirisse algum destaque. Neste sentido, a seleção 
passou por apenas uma obra internacional, as Termas de Vals de Peter Zumthor, 
projeto desenvolvido de raiz pelo arquiteto; e várias obras em contexto português de 
reabilitações de edifícios balneares devolutos ou fechados.

 Num momento intermédio, e ainda antes de dar a conhecer a proposta de 
intervenção, atenta-se a exposição do que foram as diversas fases do processo do 
projeto, assim como as estratégias iniciais definidas para a globalidade da propriedade. 
Num primeiro momento esta análise permitiu o entendimento das diversas dinâmicas 
dentro da propriedade, noções que são fundamentais para uma proposta mais 
completa e fundamentada. 

 O remate de todos os temas expostos culmina assim no projeto de reabilitação 
da Quinta da D. Moura. Esta é uma solução proposta onde se refletem mais ou menos 
diretamente todas as noções apresentadas ao longo do corpo de trabalho, e sem as 
quais a definição desta proposta não seria possível.  

17





I
LUGAR

DA PAISAGEM, DA ÁGUA E DO EDIFÍCIO



Nota ao presente capítulo:

Os mapas apresentados que não apresentam fonte foram produzidos pela autora,  as imagens da mesma autoria estão 
referenciadas segundo o código AA2020 (Ana Azevedo, ano).
As restantes figuras e imagens estão devidamente referenciadas e foram sujeitas a edição por parte da autora.
As citações em língua estrangeira foram traduzidas livremente pela autora, de modo a conseguir uma leitura mais contínua 
e simplificada do documento.
Ao longo do texto recorre-se ao uso de abreviaturas como R.D.D. (Região Demarcada do Douro) e A.D.V. (Alto Douro 
Vinhateiro.



1.1. [TERRITÓRIO] LUGAR DA PAISAGEM

I
Geografia regional das paisagens

A identidade do lugar

Construção da paisagem humanizada

Elementos que moldam a paisagem
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1.1.

 Enquanto elemento singular de análise, o caso de estudo engloba de forma 
inevitável noções qualificativas relativamente à região onde se encontra inserido. 
Assim sendo, pensar a área territorial duriense, em específico, torna-se um primeiro 
passo para a compreensão do edifício dentro de uma lógica global ao seu contexto 
envolvente. Desta forma, permitindo simultaneamente estudar e identificar a sua 
posição no território como parte integrante de uma atmosfera paisagística.
 
 Pretende-se que esta análise, iniciada por escalas mais abrangentes a nível 
geográfico, seja consequente para a localização do objeto, a Quinta da Dona Moura, 
compreendendo o seu lugar específico dentro da região onde se enquadra. Num 
primeiro momento, a aproximação é feita partindo de uma escala territorial e, portanto, 
compreendendo questões abrangentes a uma área vasta, não especificas para o local 
de projeto, no entanto, estas são reflexões necessárias para um entendimento global 
da realidade onde se pretende trabalhar.

 “A paisagem é um sistema dinâmico, onde os diferentes factores naturais 
e culturais interagem e evoluem em conjunto, determinando e sendo determinados 
pela estrutura global, o que resulta numa configuração particular, nomeadamente 
de relevo, coberto vegetal, uso do solo e povoamento, que lhe confere uma certa 
unidade e à qual corresponde um determinado carácter.” 2 

 Na região duriense transmontana continua percetível o saber construtivo da 
terra, enraizado nas tradições do seu povo, e atuando de forma concordante com o 
panorama natural característico da região. Apesar de não se pretender enveredar por 
uma análise exaustiva do tema que, de modo geral, tendo sido bastante estudado 
por autores como Amorim Girão e Orlando Ribeiro, procura-se ainda assim algumas 
considerações indispensáveis relativamente ao entendimento destas realidades. 
Desta maneira, construindo uma primeira aproximação à observação da paisagem 
local e reconhecendo especificidades não só caraterísticas do Lugar da Ribeira de 
Goujoim, mas que se estendem também à vasta área territorial que se desenvolveu 
na influência direta do Douro. 

 O estudo das condições naturais torna-se importante de modo a melhor 
se conseguir tecer premissas que auxiliem na formulação da identidade local e, 
simultaneamente, abrindo já caminhos para integrar novas dinâmicas, mantendo 
sempre em vista a preservação das tradições caraterizadoras da região e das suas 
povoações. 

 Apesar de o grande foco da dissertação se restringir à povoação de 
Goujoim, pretende-se situar em especial o vale do Tedo como premissa fortemente 

2 Cancela d’Abreu, A., Pinto Correia, T. e Oliveira, R. (2004) Contributos para a identificação e 
caracterização da paisagem em Portugal. Vol. I. Lisboa: DGOT. pp.32.

Geografia regional das 
paisagens

_ Território ETIM lat. 
Territorium: grande área ou 
extensão de terra delimitada, 
parte da terra ou de uma terra 
sob jurisdição. 

2. Planta de localização e 
enquadramento. 
o vale do Douro, relevo e 
principais rios afluentes
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caraterizadora das particularidades do sítio de implantação da Quinta da D. Moura. 
Deste modo, parte-se de uma primeira aproximação ao Douro, enquanto rio e 
região, compreendendo a sua influência expressa no território, as suas dinâmicas e 
particularidades e, assim, inserindo comparativamente o rio Tedo como seu afluente.
Para uma compreensão global acerca das questões naturais, selecionou-se o geógrafo 
Orlando Ribeiro como referência base, fundamental para este entendimento, 
contudo, cruzando as suas conclusões com outros autores como Mário Moutinho e 
também com fundamentos sobre este âmbito presentes no Inquérito à Arquitetura 
Popular Portuguesa. No entanto, sempre procurando manter presente que as 
conclusões tecidas pelo autor merecem alguma reflexão tendo em conta uma visão 
contemporânea da realidade, nomeadamente no que respeita os desenvolvimentos 
económicos e sociais ocorridos no país - que consequentemente influenciam a 
evolução geográfica dos assentamentos humanos. Neste sentido apresenta-se ainda 
a perceção de José Mattoso sobre o território português. 

 Não obstante, o recurso aos estudos de Orlando Ribeiro sobre o território 
português permitiu uma compreensão abrangente a diversos níveis do real. 
Principalmente, destaca-se a sensibilidade do geógrafo para a concessão de limites 
geográficos do país segundo regiões, mantendo-se intimamente determinados por 
questões de base natural, intrínsecas à sua paisagem e acentuando a falta de unidade 
do território português.

 “Havendo de repartir Portugal, as divisões principais serão dadas pelo 
contraste entre as influências mediterrâneas e atlânticas e, nestas, pela sua atenuação 
com o afastamento litoral.” 3 

 Considera-se como ponto de partida a divisão tripartida do país apresentada 
por O. Ribeiro, em 1945, diferindo as regiões Norte Atlântico, Norte Trasmontano e 
zona Sul; bastante representativas das realidades paisagísticas do país e, desta forma, 
fundamentando uma distinção mais intuitiva para além da oposição entre o Norte e 
Sul do país. Também no Inquérito à Arquitectura Popular se verifica esta disparidade 
dentro da extensão do Douro em território português, desta forma subdividindo a 
região norte em duas zonas de análise: “Minho” e “Trás-os-Montes”. 4 

 Ambas as propostas, semelhantes na interpretação apresentada, denotam 
como base de análise a distribuição díspar do relevo e da altitude no território, tal como 
o contraste sentido entre influências mediterrâneas e atlânticas. Ora, o Norte litoral 
beneficia de efeitos do clima atlântico, onde se verificam as maiores precipitações do 
país e temperaturas relativamente amenas ou longo do ano. Já de encontro às áreas 
montanhosas do Norte, passando a Serra do Marão e na relação com o vale do Douro, 

3 Ribeiro, O. (1991). Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico. Lisboa: Sá da Costa Editora. pp. 
172.
4 Segundo o APP: zona 1, “Minho” de influência atlântica e zona 2, “Trás-os-Montes” de 
influências mediterrâneas.

3. 
mapa de divisões geográficas 
no país e unidades de paisagem
4. e 5. 
mapas da zona 1 (Minho) e 
zona 2 (Trás-os-Montes e Alto 
Douro), A.P.P. 
a vermelho, Goujoim
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as chuvas são mais moderadas. A influência mediterrânea faz-se sentir com grandes 
picos de temperatura, muito elevadas no verão, com precipitações fracas ou quase 
nulas, em contraste com um inverno bastante frio e chuvoso. 

 O estudo dos terrenos revela também uma elevada diversidade ao longo do 
país. De uma forma geral, na região Norte que nos importa forcar, a predominância 
é de extensões xistosas, “que afloram nas Beiras e vale do Douro”5. Associados ao 
elevado declive dos vales montanhosos sobressaem também grandes afloramentos 
graníticos, sendo percetível uma mudança na paisagem rochosa à medida que 
a altitude aumenta, distanciando-se da bacia do Douro em proximidade com as 
eminências montanhosas, como se observa em torno do núcleo central do concelho 
de Armamar. 

 “A diferentes tipos de rocha, correspondem naturalmente formas de relevo e 
modelados diversos, bem como tipos de ocupação humana e consequentemente tipos 
de arquitetura distintos.” 6 

 No Norte transmontano, onde as acessibilidades eram difíceis, observamos 
os aglomerados habitacionais concentrados, ora associados às baixas altitudes nas 
margens dos cursos de água, situação mais escassa e dispersiva - associada normalmente 
a uma relação de proximidade com estradas e caminhos principais que acompanham 
o delimite das curvas de nível -; ora de encontro a posições estratégicas no que toca 
à implantação nos declives montanhosos – lugares de influencia marcadamente 
castrense -; 7 é também recorrente a sua fixação em certas zonas de planície que 
neste contexto se inserem por entre as elevações, normalmente aparecendo apenas 
acima dos 400m de altura. Como se observerá mais atentamente no decorrer da 
investigação, situamos a povoação de Goujoim no intermédio destas considerações, 
desenvolvendo-se por entre as altitudes de 500m e 600m, implantando-se na encosta 
montanhosa de forma sobranceira ao vale do Tedo.

 No Inquérito da Arquitetura Popular Portuguesa, de 1961, encontramos 
uma outra importante subdivisão, agora já focada na região norte transmontana: 
“Diferença de altitude, diferença de clima, que as expressões Terra Fria e Terra Quente 
tão bem evidenciam.” 8  

 O relevo e a altitude influenciam de forma sistemática o clima, de modo que, 
as grandes diferenciações da temperatura surgem associadas às elevadas altitudes 
das montanhas a Nordeste, a Terra Fria, em contraste com as cotas baixas por onde 
se encaixam o rio Douro e seus principais afluentes, a Terra Quente. No entanto, esta 

5 Brito, R. (1994). Portugal, O Perfil Geográfico, Lisboa: Editorial Estampa, pp. 30. 
6 Moutinho, M. (1979). A Arquitetura Popular Portuguesa. Lisboa: Estampa. pp. 13
8  Ribeiro, O. (1991). Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico, vol. II, pp. 150. 
8 A.A.P. (2004 [1961]). Arquitectura Popular em Portugal (zona 2 – Trás-os-Montes e Alto Douro 

e zona 3 – Beiras), vol. I (4ª Edição). Lisboa: Ordem dos Arquitectos.

6. 
esboço litológico em Portugal 
Continental
7. 
mapa das variações isotérmicas 
em Portugal Continental

8. 
mapa da pluviosidade em 
Portugal Continental
9. 
mapa do relevo em Portugal 
Continental
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distinção não se manifesta apenas associada à variação de temperatura, caraterizando 
também a influência destes traços na distribuição da vegetação e da agricultura na 
região. 
 Na Terra Quente, onde situamos Goujoim, o manto vegetal toma feições 
de caraterísticas mediterrâneas, cobrindo-se com extensas matas de sobreiros, 
castanheiros e pinheiros, assim como plantações de árvores de fruto, das mais 
comuns a maça de montanha, a laranjeira, a figueira e a amendoeira. No entanto, o 
grande marco na paisagem passa pelo cultivo extensivo da vinha e dos olivais, apesar 
de não se verificar em mesmo número como se observa nas margens xistosas do vale 
do Douro.

 Ora, se a altitude influencia aspetos importantes do clima como a 
pluviosidade e as temperaturas, o relevo, por sua vez, condiciona a circulação humana 
e a exploração do solo. É o conjunto de todos estes fatores naturais que José Mattoso 
carateriza como ‘indícios de permanência’, pois são as particularidades fixas dos locais 
e regiões que têm vindo constantemente a impor ao homem as mesmas condições de 
vida.
 “Tomados em conjunto [altitude, relevo e a natureza do solo], determinam o 
grau de atracção ou de repulsão que a terra exerce sobre as comunidades humanas 
e consequentemente sobre os caracteres de cada região.” 9

 Na área de influência do Douro estas questões representam premissas 
fundamentais para a ocupação do território, pois formulam situações de vivência 
em condições difíceis. Neste vale encaixado cria-se um microclima de caraterísticas 
mediterrâneas, onde o terreno xistoso reflete e acentua a secura sentida no verão,10 
apenas a proliferação da videira e da oliveira permitiram tornar rentáveis, e até 
excecionais, estes terrenos acidentados. Nas margens ribeirinhas a impressibilidade 
dos cursos de água tendeu a desmotivar a fixação das populações, no entanto, chega 
a oferecer um caminho mais regular para a definição dos percursos humanos.11 Na 
zona próxima de análise, os núcleos de Régua e Pinhão são as grandes exceções a 
esta regra, implantando-se na relação direta com o Douro e consolidando-se como 
importantes portos de trocas e circulação marítima. 

 No caso de Goujoim, como futuramente se irá apresentar, o vale transversal 
do Tedo comporta muitas das particularidades estudadas no Douro, apesar de se 
verificar já algumas diferenças principalmente a nível da qualidade dos solos - sendo 

9 Ribeiro, O. (1991). Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico, vol. II, pp. 34. 
10 “A este imenso recôncavo já não chegam as messas húmidas do Atlântico. Por isso, no Verão, 

acumula-se aí um calo tão intenso, que o clima adquire características muito especiais.” in 
Daveau, S. e Mattoso, J. (2017). Portugal: o sabor da terra. Um retrato histórico e geográfico 
por regiões. 5ª edição. Maia: Círculo de Leitores. pp. 189.
11 Daveau, S. e Mattosos, J. (2017). Portugal: o sabor da terra. Um retrato histórico e geográfico 

por regiões. 5ª edição. Maia: Círculo de Leitores. 

10. 
geologia, divisão entre a Terra 
Fria e Terra Quente
a vermelho, Goujoim

11. 
vista sob a cidade da Régua, 
segundo a margem norte do rio 
Douro
12. 
vista superior sob a vila do 
Pinhão, segundo a margem 
norte do rio Douro
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nesta área já predominante as superfícies graníticas. No que diz respeito à fixação dos 
povos, tema que será abordado mais a diante, as vertentes montanhosas favorecem 
diversas aproximações ao longo do tempo, quer no refúgio das cotas mais altas, de 
acesso controlado ou de encontro ao vale profundo.

 Neste sentido, o conceito de lugar veio adquirindo ao longo do processo de 
estudo momentos diferentes, onde o entendimento dele depreendido surge associado 
às diversas escalas de contemplação do território, ou de espaços em concreto, que 
igualmente comportam especificidades diversas. Torna-se assim necessário expor as 
várias vertentes que este termo nos apresenta de modo a clarificar a estratégia de 
aproximação ao objeto. 
 
 Lugar da Ribeira de Goujoim, onde situamos a Quinta da Moura, apresenta 
um local complementar à localidade de Goujoim, que apesar de área integrante desta, 
se desenvolveu na relação excecional com a ribeira do Tedo, linha de água com a 
qual contacta. Assim, nesta situação, o lugar da Ribeira não identifica apenas a sua 
posição espacial no território, desenvolvendo-se na relação com o elemento natural 
de destaque presente – água -, como também espaço pertencente de uma povoação 
que cresceu associada a esta condição específica.

No entanto, de um ponto de vista mais generalista, importa também considerar o 
conceito enquanto um momento espacial sem grande definição, situando uma 
posição geográfica que não aborda limites ou uma localização específica. Esta situação 
acontece por vezes retratando momentos paisagísticos no território, ou locais que 
não se conhecem o suficiente para delimitar.

 O caso concreto do lugar do objeto (lugar de projeto), como muitas vezes 
é pensado, engloba particularidades que remetem para o terreno onde se encontra 
implantado, mas que naturalmente não são condicionados por estes mesmos 
limites. Deste modo, desenvolve-se uma continuidade indispensável entre o lugar 
da paisagem, que compreende questões intrínsecas ao ambiente natural da área 
norte transmontana do país, afunilando a análise em direção à Região Demarcada 
do Douro (RDD), área de interesse elevado e, finalmente, estudando a inserção do 
vale do Tedo neste contexto específico; numa outra perspetiva, insere-se o lugar do 
edifício, enquanto terreno particular de limites concretos e, por fim, a simbologia 
atribuída a cada um destes sítios. Este último momento é, contudo, o que levanta 
mais problemas na sua definição, pois não pode propriamente ser delimitado apenas 
recorrendo a elementos físicos do espaço. 

 No caso específico em mãos, na Quinta da D. Moura, ou mais alargadamente, 
na região duriense, o lugar remete-nos para outras noções significativas do seu 
espaço que, apesar de atualmente poder não preservar essas mesmas propriedades 
de outrora, se continuam a ler relembrando essa mesma simbologia e memória.

_ Lugar 1. País, cidade, 
povoação, região não 
especificada 1.1 área de limites 
definidos ou indefinidos 1.2 
parte do espaço que ocupa 
ou poderia ocupar uma coisa 
1.3 área apropriada para ser 
ocupada por pessoa ou coisa.

_ Sítio 1. Lugar ocupado 
por um corpo qualquer 2. 
Terreno próprio para quais 
construções; qualquer local, 
lugar 3. Qualquer pequena área 
especifica de um país, região 
ou cidade; localidade, aldeia, 
povoação 4. Lugar assinalado 
por alguma circunstância 
importante.

13. Mapa de enquadramento. 
R.D.D., rio Douro e principais 
afluentes
a vermelho, Goujoim
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 “A abordagem interdisciplinar e holística da ecologia da paisagem, 
desenvolvida há algumas décadas, veio reforçar e desenvolver o conceito de paisagem 
como um sistema (…) complexo, dinâmico, onde vários factores naturais e culturais se 
influenciam mutuamente e se modificam ao longo do tempo, determinando e sendo 
determinado pela estrutura global.” 12

 O termo paisagem é um fenómeno muito abrangente, compreendendo 
realidades concretas complexas. Enquanto paisagem natural, este termo engloba 
desde características provenientes da qualidade dos solos, o clima, do seu manto 
vegetal, dos cursos de água, assim como de outros fatores naturais não controlados 
pelo homem que têm já vindo a expor. Contudo, é necessário compreender a 
totalidade de todos estes elementos concretos presentes, dos quais se identificam 
particularidades materiais e formas, com cores e texturas próprias, de modo a se 
determinar a essência de determinado lugar, por outras palavras, a atmosfera da sua 
paisagem. 13

 Um lugar humanizado vê as feições naturais da sua paisagem transformadas, 
sendo as possibilidades de intervenção neste ambiente evidentemente determinadas 
pelas circunstâncias do próprio espaço ou território, o que pode assim favorecer 
diferentes aproximações. Desta forma, a identidade da interação humana pressupõe 
assim uma primeira compreensão do loci do lugar.

 “O genius loci [espírito do lugar] manifesta-se como localização, configuração 
espacial e articulação caraterizadora. Todos esses aspetos, em certa medida, devem 
ser preservados, pois são os objetos da orientação e identificação do homem.” 14

 De modo a compreender qual essência de determinado lugar, deve-se então 
primeiramente entender quais as premissas que realmente definem e caraterizam a 
sua identidade. Estas são apresentadas por Schulz como a sua localização excecional 
no território; a morfologia dos assentamentos; ou algum modo de articulação espacial 
caraterístico do espaço que define. Neste último ponto, o autor entende como 
articulação o posicionamento de forma caraterística entre construções, ou a relação 
que estas possam desenvolver com a sua envolvente mais próxima. Todavia, estes 
aspetos não contribuem em igual peso para a construção da noção de lugar, pois 
são naturalmente condicionados pelas estruturas básicas do território, elementos 
do campo da geografia que foram já estudados, de modo que as intervenções que 
observamos surgem em resposta a estas singularidades.

12 Abreu, A., Pinto-Correia, T. e Oliveira, R. (2001). Identificação de Unidades de Paisagem: 

Metodologia aplicada a Portugal Continental [Versão Eletrónica]. FINISTERRA, 72, pp. 197. 
13 Norberg-Schulz, C. (1980). Genius-Loci: towards a phenomenology of architecture. New York: 

Rizzoli. pp. 6. 
14 Idem. Ibidem. pp. 180.

A identidade do lugar

14. 
vista aérea (de topo) sob o vale 
do Tedo, contornos do rio na 
extensão imediata antes do 
encontro com o Douro
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 linha férrea (Régua- 
Pinhão/Pocinho)

 quinta 

 capela

 Enquanto paisagem cultural excecional, inscrita na Lista do Património 
Mundial, a região do Douro compreende estas noções de forma singular, tendo 
contribuindo sistematicamente para a formação da sua identidade local, resultado 
de um trabalho multissecular combinando natureza com a presença humana, num 
território de feições particulares. O ambiente desta paisagem destaca-se visualmente 
pelo trabalho dos declives montanhosos, aleado ao emprego das rochas locais 
como material primário de construção. Apesar destes traços surgirem por resposta 
a necessidades sociais e económicas da população rural, foram-se desenvolvendo 
caraterizando a identidade construtiva da região e o seu património edificado. 

 “É uma paisagem cultural evolutiva viva, testemunho notável de uma 
tradição cultural antiga, e, simultaneamente, de uma civilização viva, centrada na 
vitivinicultura de qualidade, desenvolvida em condições ambientais difíceis.” 15

 Desta forma, a construção da realidade baseia-se não só no ambiente 
natural em que se insere, e da sua localização peculiar, como também surgindo por 
resposta às necessidades específicas da sociedade local, simultaneamente refletindo 
e influenciando a sua cultura e, naturalmente, originando distintos modos de vida e 
fixação das populações. Consequentemente, a construção de novas infraestruturas, 
disseminação da cultura da vinha a uma escala territorial e a implantação de pequenas 
localidades em pontos estratégicos foi também acentuando e estruturando, ao longo 
do tempo, as características morfológicas deste conjunto paisagístico.

 Com um olhar atento sob a área de Goujoim, a modelação característica 
do terreno ofereceu à população diferentes momentos de implantação. O núcleo 
principal da localidade fez uso das encostas, regularizando os percursos à medida que 
esta se foi desenvolvendo e introduzindo novas dinâmicas no território ao longo do 
tempo, contudo, paralelamente, surge uma povoação anexa que cresce na margem 
oposta do vale do Tedo. O Lugar da Ribeira de Goujoim, como o próprio nome indica, 
beneficia de uma forte relação com o curso de água e, deste modo, enraíza-se no 
solo a partir de uma articulação inevitável com este elemento. Estando implantada 
na fundura do vale, cujos declives se verificam significativamente mais ingremes do 
que se observa no núcleo de Goujoim, esta povoação desenvolve-se ao longo de uma 
única rua, acidentada e sinuosa, mas mantendo a mesma estrutura aglomerada que é 
característica comum a este território.

 No entanto, apesar de as circunstâncias características do lugar serem 
intrínsecas na sua compreensão, esta definição elaborada comporta igualmente para 
a presença imprescindível de um sujeito, que observa a sua realidade e a interpreta, 
compreende e transforma de acordo com as suas necessidades.

15 Bianchi-de-Aguiar, F., Dias, J.M., Andresen, T., et al. (2000). Candidatura do Alto Douro 
Vinhateiro a Património Mundial. Zamora: Fundação Rei Afonso Henriques. pp.7

15. Planta de localização e 
enquadramento. 
o vale do Tedo

mancha a claro 
área acima dos 500m de 
altitude
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 Segundo Norberg-Schulz a criação dos locais humanizados surge segundo 
três relações básicas entre o homem e a natureza. A primeira ‘observação’ traduz 
as situações mais básicas de resposta, sugeridas através da morfologia do próprio 
território - “onde a natureza indica uma direção, ele [o homem] cria uma caminho”16;  
seguidamente, através da ‘complementação’ do espaço, o ser humano adiciona o que 
falta ao lugar; por fim, dá-se a sua ‘simbolização’, traduzindo o significado inerente 
do meio natural para uma construção, introduz-se aqui também o valor cultural desta 
mesma ação, resultando de uma intenção significativa que pode ainda de parte de 
visão mais complexa e global ao espaço.
  
 “Em geral, podemos concluir que o lugar é o ponto de partida e também 
o objetivo da nossa investigação estrutural; no início o lugar é apresentado como 
uma totalidade dada, espontaneamente vivida, no final aparece como um mundo 
estruturado, iluminado pela análise dos aspetos do espaço e do caráter.”17 

 As soluções vernaculares são as mais simplistas observadas, passando pela 
adaptação direta do espaço natural disposto, e constituindo-se como a base de uma 
arquitetura identitária da região. No caso de um vale definido, como o do Douro ou 
Tedo, esta vontade transmite-se formando uma linha que acompanha a direção da 
terra – das curvas de nível -, ou seja, ao longo do caminho natural de comunicação entre 
as cotas. No entanto, quando as colinas dão lugar às montanhas, estes assentamentos 
procuram aproveitar as encostas nos pontos mais regularizados. 18 

16 Norberg-Schulz, C. (1980). Genius-Loci: towards a phenomenology of architecture. New York: 
Rizzoli. pp. 17.
17 Idem. Ibidem. pp. 18. 
18 Idem. Ibidem. pp. 17.

16. 
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transformação das magens
17. 
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norte) sob o vale do Tedo e foz 
de encontro com o Douro
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 A investigação até este momento estruturada permitiu evidenciar bases de 
análise para a correta perceção do ambiente natural da região, importando agora 
enveredar por uma reflexão que ponha em evidência os elementos singulares do lugar, 
assim permitindo uma melhor caraterização da construção do seu espaço humanizado, 
que no caso prático em mãos importa estudar mais aprofundadamente. Desta forma, 
é igualmente de relevância entender o processo de observação desta paisagem a 
partir de um nível sensorial – ação que permanece intrínseca ao observador. Este 
paralelismo com a análise apresentada até este momento torna-se necessário, pois, 
pretende-se chegar a uma compreensão do lugar além das caraterísticas físicas da 
sua paisagem, estudando também a sua influência enraizada a um nível que se torna 
inclusivo para a população, num espaço que elegem como seu. 

 “O lugar representa a participação da arquitetura na verdade. O lugar é a 
manifestação concreta da morada do homem, e a sua identidade depende de sua 
pertença a lugares.” 19 

 De modo a conseguir um entendimento aprofundado e dinâmico desta 
realidade deve-se, portanto, compreender a evolução do lugar, ou paisagem, através 
das questões elementares ao mesmo, assim como as suas transformações ao longo do 
tempo, questões que englobam naturalmente a presença de povos e culturas nestes 
espaços. A Região Demarcada do Douro20 apresenta-se como um espaço humanizado 
por excelência, transmitindo gerações da presença do homem duriense que trabalhou 
arduamente as suas encostas e, apesar das duras condições climáticas, a transformou 
em seu proveito. Apresentando-se como um caso notável de uma tradição regional de 
produção de vinho, refletindo fortemente uma das principais atividades humanas nas 
suas terras ao longo do tempo - “(...) de ocupação muito antiga, desde a Pré-História, 
o vale do Douro constituiu um corredor de povos e culturas, que, pelo menos desde a 
época da romanização, desenvolveram a cultura da vinha.” 21

 Apesar de o terreno onde se localiza a Quinta da Dona Moura se inserir já no 
limite da delimitação atual, esta região apresenta, neste sentido, uma área extensa de 
condições semelhantes que importa observar mais aprofundadamente. O vale do rio 
Tedo, que define intrinsecamente a geomorfologia do lugar de implantação da Quinta, 
neste ponto apresenta-se como um curso de água de dimensões consideravelmente 
mais reduzidas, onde o seu leito tem apenas a proporção de um ribeiro. Contudo, 
sendo afluente do rio Douro, naturalmente partilha particularidades com a bacia 
hidrográfica deste curso principal. Na foz do Tedo, a sua largura é consideravelmente 
maior e a sua morfologia bastante sinuosa, inserindo-se por entre as encostas que o 
definem e permitindo a penetração das condições naturais nele verificadas pelo vale 
adjacente adentro.

19 Norberg-Schulz, C. (1980). Genius-Loci: towards a phenomenology of architecture. New York: 
Rizzoli. pp. 6. 
20 Classificada pela UNESCO, em 14 de dezembro de 2001, como Património da Humanidade.
21 Bianchi-de-Aguiar, F., Dias, J.M., Andresen, T., et al. (2000). Candidatura do Alto Douro 

Vinhateiro a Património Mundial. Zamora: Fundação Rei Afonso Henriques. 

Construção da paisagem 
humanizada

19. Os limites da R.D.D.
as respetivas sub-regiões e a 
área correspondente ao  Alto 
Douro Vinhateiro

18.
esquema relativo aos diferentes  
períodos de fixação na Região 
Dermarcada do Douro



I. LUGAR

40

20. 

21. 

22. 

23. 

Esquemas modificados pela autora com 
base nos mapas do Museu do Douro

I. LUGAR

40



[TERRITÓRIO] LUGAR DA PAISAGEM

41

1.1.

 Em termos geográficos, delimita-se o estudo à paisagem da R.D.D., que 
traduz uma área de quase 250.000 hectares, englobando essencialmente a extensão 
do rio Douro em território português. O relevo da região é fortemente caraterizado 
pelos declives acentuados e vales montanhosos onde o rio Douro e seus afluentes se 
encaixam, normalmente situando-se em cotas superiores a 200m. Como se observa, 
“(…) os valores mais baixos de altimetria localizam-se nas margens do Douro e os mais 
elevados na serra do Marrão.” 22

 Para além destes traços particulares, caraterizadores da imagem morfológica 
global, como já foi observado, também a geologia e o clima potenciam diretamente o 
uso dos solos, sendo determinantes para estruturação humana dos lugares. O conjunto 
de todos estes fatores foi fundamental para a construção da paisagem duriense, pois 
fortemente devido à pobreza dos solos e condições climáticas difíceis que a vinha 
se instalou com cultura primária na região. No entanto, ainda dentro da extensão 
da R.D.D. existem sub-regiões que clarificam singularidades especificas derivadas dos 
fatores acima descritos, desta forma constituindo-se como subunidades dentro da 
morfologia primária do conjunto paisagístico.

 Baixo Corgo é a sub-região mais ocidental e onde as raízes da vinha histórica 
são mais marcantes.23 Nesta área a cultura da vinha é predominante, dominando as 
encostas das montanhas que aqui apresentam um menor declive. Apesar de ser a 
menor das regiões, é a que denota uma maior percentagem de ocupação do solo 
com a plantação da vinha.24 Este facto condiciona fortemente a paisagem, atribuindo-
lhe uma leitura mais repartida segundo longas faixas, que correspondem ao desenho 
complexo dos patamares das vinhas.

 A Ribeira do Tedo encontra-se imediatamente após o limite sul da R.D.D. no 
concelho de Armamar e, do mesmo modo, situa-se também na extremidade de Cima 
Corgo, sub-região imediata se continuando o percurso descrito pelo rio Douro, e que 
abrange já o concelho de Tabuaço. Esta sub-região encontra-se mais protegida da 
influência direta do Marrão, adquirindo um clima de características mediterrâneas. É 
também aquela cujas particularidades melhor se aplicam ao momento geográfico que 
nos importa situar. 

Comparativamente à secção anteriormente descrita, o calor e a secura são mais 
acentuados, no entanto, os níveis de precipitação não são tão elevados. Novamente 
observa-se uma predominância na cultura da vinha, contudo, nesta zona os declives 
são mais acidentados, principalmente na relação com as vertentes do vale, originando 

22 Bateira, C., eta t. (2011). Cartografia da suscetibilidade a movimentos de vertente na RDD. 

Porto: Universidade Lusófona. pp.5
23 Andresen, T., Rebelo J. (2013). Avaliação do Estado de Conservação do Bem Alto Douro 

Vinhateiro - Paisagem Cultural Evolutiva Viva, Estudos de Base – Relatório Final. Porto: CIBIO 

UP/UTAD. 
24  cruzeirosnodouro.pt 

20., 21., 22. e 23.
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24. Andresen, T. e Rebelo J., 2013. pp. 75
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parcelas de maior proporção. É também comum observarem-se bordaduras25  de 
árvores de fruto, principalmente oliveiras para balizar as diferentes propriedades, 
assim lendo diferentes manchas de vegetação ao longo das encostas - as vinhas 
representam a área menos densificada; no intermédio posicionam-se as faixas 
de árvores de fruto; e, por fim, as matas autóctones, densamente preenchidas - 
contrariamente às vertentes do Douro, onde a vinha domina a cultura do solo.

 As quintas no Alto Douro são elementos de referência importantes na 
paisagem, apresentando-se como unidades de estruturação do território circundante 
e integrando todos os elementos de construção da paisagem até ao momento 
referidos. Desenvolvendo-se como unidades de produção agrícola e, para além dos 
elementos edificados,26 introduzem igualmente ao seu conjunto uma extensa área de 
vinha e olival.

 “É assim uma forma de organização do território, cuja estrutura traduz uma 
estratégia implementada pelo homem, ao longo dos séculos, em harmonia com o 
meio ambiente.” 27

 Nesta paisagem deteta-se uma grande diversidade de quintas, relatando 
épocas históricas distintas, assim como diferentes posições relativamente à relação 
com o meio envolvente. Na região de Baixo Corgo, como a proliferação da vinha se 
iniciou mais cedo e os acessos são mais facilitados, há também um maior número de 
quintas, contudo de proporções mais reduzidas.28 Já em Cima Corgo, pelo contrário, 
estas estruturas assumem uma maior dimensão, sendo os edifícios do conjunto 
maiores e mais isolados. 

 No vale do Tedo, destaca-se o exemplo da Quinta do Tedo, de medida e 
importância já acrescidas. Contudo, a morfologia sinuosa deste vale adjacente, 
no encontro com o Douro, originou diversos pontos privilegiados sob a paisagem, 
situação que favoreceu a fixação recente de unidades hoteleiras como o Vila Galé 
Douro Vineyards - complexo que se desenvolveu na relação com a centenária Quinta 
de Val Moreia. 

25 “(…) são estruturas lineares arbóreas que integram a compartimentação da paisagem, 
constituídas por espécies autóctones, (…) plantadas nas estremas das parcelas e ao longo dos 
acessos de trabalho.” in Andresen, T., Rebelo J. (2013). Avaliação do Estado de Conservação do 
Bem Alto Douro Vinhateiro - Paisagem Cultural Evolutiva Viva, Estudos de Base – Relatório Final. 
Porto: CIBIO UP/UTAD. pp. 36.
26 O conjunto destas estruturas integra a casa principal para habitação, estruturas de apoio 
às atividades agrícolas – adegas e armazéns -, assim como pode também acolher visitantes e 
trabalhadores sazonais.
27 Andresen, T., Rebelo J. (2013). Avaliação do Estado de Conservação do Bem Alto Douro Vin-
hateiro - Paisagem Cultural Evolutiva Viva, Estudos de Base – Relatório Final. Porto: CIBIO UP/
UTAD.  pp. 72. 
28 Bianchi-de-Aguiar, F., Dias, J.M., Andresen, T., et al. (2000). Candidatura do Alto Douro Vin-
hateiro a Património Mundial. Zamora: Fundação Rei Afonso Henriques.

24. Mapa esquemático do Alto 
Douro Vinhateiro.
limite, principais rios e quintas

25. 
vista aerea sob a foz do rio Tedo 
com o Douro. Em baixo, o Vila 
Galé Douro Vineyards, e em 
cima, a Quinta do Tedo
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Apesar de a Quinta da Dona Moura não apresentar a mesma escala e força de 
estruturação da paisagem que vemos nestes exemplos apresentados, surgiu também 
como mote de dinamização da parcela onde se insere.

 O património vernacular, como está definido internacionalmente - Carta 
sobre o Património Vernacular, (ICOMOS) de 1999 -, é a tradução natural da tradição 
construtiva segundo a qual as comunidades apropriavam e habitavam o espaço. Como 
já foi sendo observado, este processo resulta de uma constantemente adaptação 
às condicionantes ambientais e sociais, sendo, portanto, um método contínuo ao 
longo do tempo. Apresenta-se como uma resposta direta às necessidades funcionais 
dos vários meios, transmitido de forma informal entre as gerações e sem um autor 
específico – daí ser vulgarmente designada como arquitetura sem arquitetos.

 “[património construído vernáculo] é a expressão fundamental da cultura de 
uma comunidade, do seu relacionamento com o seu território e, ao mesmo tempo, a 
expressão da diversidade da cultura mundial.” 29

 Na da região do Douro naturalmente é visível este processo, de forma 
que as estruturas das quais o homem se socorreu para a apropriação do solo, e as 
suas condicionantes, são também elementos a considerar no estudo do património 
vernáculo construído da região. Relativamente às paisagens das terras durienses, 
Álvaro Domingues carateriza a realidade recorrendo ao termo de Paisagem-
Património,30 o que constitui um caso excecional neste contexto, pois compreende 
um processo de transformação do território recorrendo a estruturas e construções 
de uma longa tradição construtiva popular. O autor considera, no entanto, que o 
valor deste contexto paisagístico acaba muitas vezes por ficar submerso segundo 
uma panorâmica visual generalizadora da realidade, algo que se conhece segundo 
a eleição de ‘elementos pitorescos tradicionais’ – “(…) socalcos, muros, arquitecturas 
vernaculares, ruínas, sítios arqueológicos, lugares excepcionais, simbologias, mitos…” 
31. 

 Desta forma, evitando incorrer num entendimento imediatista desta 
realidade, procura-se perceber o pouco mais incisivamente acerca do desenvolvimento 
destes elementos que caraterizam o panorama construído característico da região, 
assim como, de que modo estes vieram transformar os seus contornos. Todavia, neste 
contexto, não importa no momento focar em específico as construções vernaculares 
enquanto espaço de habitação ou constituintes das povoações, pois esses elementos 

29 ICOMOS (1999). Carta sobre o património vernacular. pp. 2. in Lopes, F. e Correia, M. (2004). 

Património Arquitectónico e Arqueológico: Cartas, Recomendações e Convenções Internacionais. 

Lisboa: Livros Horizonte.
30 Domingues, A. (2001). Paisagem Revisitada [Versão Eletrónica]. FINISTERRA, 72: pp. 63.
31 Idem. Ibidem. pp. 64.

Elementos que moldam a 
paisagem
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serão abordados em específico relativamente a Goujoim. Importa sim entender 
as estruturas de transformação direta do terreno – as construções da vinha e das 
explorações agrícolas - e, neste sentido, compreendem-se as quintas enquanto 
unidades de estruturação e marcação do território. 

 “Na ocupação do solo poderemos distinguir esquematicamente várias faixas 
e vários tipos, quer se trate de manchas de cultivo, quer da situação das construções.”32

 Os muros e os socalcos são marcantes no caráter desta paisagem, sendo 
estruturas que primeiro ressaltam na observação das encostas e, consequentemente, 
tendo sido entendidos com valor cultural associado - representativo de um modo 
de construir emanado da própria comunidade.33 Estas estruturas foram, ao longo 
do tempo, introduzindo transformações no relevo natural das encostas durienses, 
recorrendo ao desenho de plataformas que traduzem as curvas de nível naturais das 
montanhas.
 A disseminação destas estruturas passou por três momentos principais 
de transformação da paisagem, fortemente marcados pela filoxera, que atingiu os 
vinhedos em meados do século XIX,34 e a posterior mecanização dos trabalhos que 
a carência de mão-de-obra obriga a introduzir. Uma breve introdução a estas fases-
chave permitirá um melhor conhecimento da evolução da imagem das encostas 
durienses. O método tradicional de organização do terreno representa o modelo 
do socalco pré-filoxérico, onde os muros de suporte de pedra são mais baixos e os 
terraços formados mais estreitos, apenas contando com uma ou duas fiadas de vinha35.  
Este foi o sistema que se desenvolveu até ao aparecimento da filoxera, no entanto, a 
devastação que esta doença originou levou ao abandono de muitas destas estruturas 
como mortórios (vinhas mortas), que na maioria dos casos foram reocupados por 
vegetação espontânea. Ainda é possível encontrar na paisagem alguns mortórios que 
voltaram a receber vinha, no entanto, no caso de recultivo destas estruturas, o mais 
comum era observar-se o plantio do olival ou amendoal.

 Após a propagação da filoxera, surgiu a necessidade de adaptar os sistemas 
de organização dos terrenos. As plantações seguiram agora novas especificidades, 
permitindo aos produtores ultrapassar as dificuldades causadas pela doença. 
Assim, recorreu-se à construção de um novo tipo de socalco, o pós-filoxera, onde 

32 A.A.P. (2004 [1961]). Arquitectura Popular em Portugal (zona 2 – Trás-os-Montes e Alto 

Douro e zona 3 – Beiras), vol. I (4ª Edição). Lisboa: Ordem dos Arquitectos. pp. 180.
33 Um dos princípios gerais construção vernacular definido na Carta sobre o património 
vernacular.
34 Andresen, T., Rebelo J. (2013). Avaliação do Estado de Conservação do Bem Alto Douro 
Vinhateiro - Paisagem Cultural Evolutiva Viva, Estudos de Base – Relatório Final. Porto: CIBIO 
UP/UTAD. 
35 Bianchi-de-Aguiar, F., Dias, J.M., Andresen, T., et al. (2000). Candidatura do Alto Douro 

Vinhateiro a Património Mundial. Zamora: Fundação Rei Afonso Henriques.
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se escavavam os desníveis mais profundos e os terraços eram mais largos, inserindo 
mais fiadas de videiras.36 Estas novas condicionantes originaram muros de suporte 
mais altos e retilíneos, deixando de acompanhar as curvas de nível das encostas e, 
consequentemente, em menor número que no modelo anterior. 

Por entre os socalcos definem-se pontos de comunicação recorrendo a rampas ou 
escadas, novamente construídas com as pedras recolhidas do saibramento. “(…) estas 
podem ser embutidas na espessura do muro, serem salientes e maciças, ou ainda 
serem formadas pela colocação de lajes salientes e transversais à parede, que formam 
os degraus, chamando-se a este tipo mais antigo de escada em salta cão”37.  Por via de 
facilitar a circulação e identificação destes momentos de transição, estas áreas eram 
por vezes caiadas a branco.

 Mais recentemente, e devido ao aumento do custo da mão-de-obra, a 
necessidade em mecanizar os terrenos acresceu, causando transformações nas 
técnicas de armação do terreno. Com a introdução das máquinas agrícolas para 
construção destes sistemas, o muro de suporte em pedra começou a ser suprimido, 
desenvolvendo-se vinhas com terraços mais largos e com taludes de terra. Estes 
patamares são por norma horizontais e os taludes acompanham a inclinação natural 
do terreno, sendo as alturas naturalmente variáveis.38 Surge também o sistema da 
vinha ao alto, que se dispõe segundo a linha de maior declive da encosta, organizando 
o terreno em plataformas uniformes e inclinadas. Em geral as machas de vinha são 
bastante mais extensas que nos modelos anteriores, separadas apenas recorrendo ao 
posicionamento estratégico de estradas de trabalho.39 

 Tal como os muros, com função de suporte de cargas verticais, participam 
na organização da paisagem duriense, também os caminhos de pedra são elementos 
tradicionais a ter em conta dentro do património vernáculo. Contrariamente ao 
exemplo anterior, estes percursos definem o espaço no plano do solo, recorrendo 
novamente aos materiais extraídos da terra. Neste contexto é frequente depararmo-
nos com caminho calcetados, nomeadamente dentro dos aglomerados populacionais, 
como o caso de Goujoim, exemplo onde estes percursos são ainda frequentemente 
murados - auxiliando na definição do espaço público, rua. São ainda de referir os 
caminhos que efetuavam a conexão entre os povoados – como de Goujoim a Lugar da 

36 Andresen, T., Rebelo J. (2013). Avaliação do Estado de Conservação do Bem Alto Douro 
Vinhateiro - Paisagem Cultural Evolutiva Viva, Estudos de Base – Relatório Final. Porto: CIBIO 
UP/UTAD. 
37 Idem. Ibidem. pp. 69
38 Bateira, C., eta t. (2011). Cartografia da suscetibilidade a movimentos de vertente na R.D.D. 

Porto: Universidade Lusófona.
39 Andresen, T., Rebelo J. (2013). Avaliação do Estado de Conservação do Bem Alto Douro Vin-
hateiro - Paisagem Cultural Evolutiva Viva, Estudos de Base – Relatório Final. Porto: CIBIO UP/
UTAD. 
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Ribeira -, apesar de atualmente muitos terem já sido alcatroados, perdendo-se a sua 
memória como elemento tradicional. É também comum encontrar estas estruturas 
ao longo de percursos que desciam em direção às margens do rio e posteriormente 
na sua travessia. A ponte que conecta a margem poente com o núcleo de Lugar da 
Ribeira de Goujoim é construída a granito, apesar de ter sido refeita após as cheias de 
1970 terem destruído a primeira edificada – “(…) feita de pesados pilares de cantaria 
e tabuleiro de ferro e madeira construída havia pouco tempo”.40  

 Todavia, apesar de o entendimento acerca destas estruturas permitir 
conhecer um pouco melhor a realidade ‘construída’ destas paisagens, torna-se 
fundamental cruzar estes entendimentos com uma análise acerca das pegadas 
habitacionais no território, situação que se desenvolve em paralelo com as estruturas 
dinâmicas mencionadas – estradas, caminhos e percursos, enquanto sistema de 
circulação e comunicação das populações; e muros, socalcos e plataformas, elementos 
de armação do terreno e de forte transformação na paisagem. 

Desta forma, a seguinte aproximação pretende apresentar uma introdução às fixações 
humanas no território, no entanto, afunilando já a área de análise em torno do núcleo 
de Goujoim e a área de inserção da Quinta da Dona Moura, tema central à investigação.

40 MONTEIRO, J. Gonçalves, 1999, Armamar: Terra e Gente. Edição da Câmara de Armamar. pp. 
179.
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 Chega-se a Goujoim através de um caminho sinuoso, contornando por entre 
terrenos de acentuado declive que terminam na margem esquerda do Tedo, no limite 
leste de Armamar. Desta localidade faz ainda parte o Lugar da Ribeira de Goujoim, 
um pequeno povoado próximo ao núcleo principal, situado na vertente oposta do rio 
Tedo, e ao qual pertence a parcela de terreno envolvente à Quinta da Dona Moura.

 A atual freguesia de Goujoim é a mais antiga do concelho de Armamar, 
incorporando inúmeros vestígios da passagem do tempo e momentos de diferentes 
ocupações do território, no entanto, apesar do elevado interesse no estudo das 
diversas estruturas e pegadas humanas encontradas ao longo desta área, não é ainda 
possível realizar uma compreensão coerente destes momentos sem levantar algumas 
incertezas. Todavia, socorrendo-nos de escritos históricos e monográficos do concelho, 
assim outros estudos com algumas premissas já mais conclusivas, atenta-se uma 
análise própria a esta área de elevado interesse histórico, deste modo, enquadrando 
e posicionando a Quinta da Dona Moura dentro desta conjetura estruturada.

 “O concelho de Armamar, debruçado na margem sul do Douro, revela-se 
pródigo em vestígios arqueológicos cujas cronologias asseguram e dilatam a ocupação 
humana ao longo deste rio.” 41 

 Procura-se estabilizar uma síntese que exponha os vários momentos de 
evolução da ocupação e organização neste território. Parte-se da presença, nas 
imediações ao povoado, do Castro de Goujoim, também designado por Castro do Mogo. 
Este importante vestígio situa-se na coroa de uma iminência rochosa sobranceira ao 
núcleo habitacional de Goujoim (Monte Castro), fazendo uso das incidências naturais 
do terreno em benefício de uma melhor implantação para o habitat. A plataforma 
central situa-se a cerca de 820 metros de altitude, estando naturalmente protegida 
na envolvente por elevações rochosas de 10 a 20 metros de altura.42 Não obstante, 
também se detetam duas linhas de muralhas, uma bem preservada, “com faces 
externas de aparelho regular, sendo particularmente reforçada nas zonas planas 
de mais fácil acesso”43 e unindo os afloramentos graníticos que limitam o recinto,  
utilizando-os como defesas naturais.44

41 Antunes, J. e Faria, P. (1997). Aspectos diacrónicos de um espaço entre Goujoim e S. Matinho 
das Chãs (Armamar). DOURO – Estudos & Documentos, 2: 25-33. pp. 25.
42 “Esta crista – com cotas que oscilam entre os 835, 840 e 850 m – substituiria eficazmente 
quaisquer arranjos artificiais de terrapleno, construção de muralha e abertura de fossos que 
habitualmente caracterizam um castro da mesma forma que proporcionava uma defesa de 
grande capacidade e fácil manutenção, subtraía o castro na paisagem, quase camuflando a sua 
localização e guardando-o do vento.” in Idem, ibidem.
43 Portaria nº 189/2013 de 9 de abril. Diário da República nº 69 – II Série. O Castro de Goujo-

im. Lisboa.
44 Proposta de classificação do Castro de Goujoim. Armamar: 2002.
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 Este assentamento fortificado remete para os primeiros testemunhos de 
ocupação humana na área, onde se conservam partes da muralha intactas e vestígios 
no seu interior de construções subcirculares.45 Através destes indícios arqueológicos, 
formula-se a hipótese de a povoação ter surgido de uma primeira implantação de 
raízes castrejas (Costa, M., 1979), que possivelmente foi mais tarde romanizada.46

 “Na coroa do monte, em um plató denominado Crasto, há vestígios de 
fortificações romanas, teem se aqui achado ferros de lanças e outras armas antigas e 
moedas romanas.” 47 

 No entanto, a importância do Castro de Goujoim não deve ser voltada apenas 
em torno das estruturas físicas que ainda se preservam, mas igualmente considerando 
com especial atenção as relações que o habitat estabeleceria com a paisagem 
envolvente, principalmente a nível da conceção arquitetónica e paisagística desta 
estrutura. Ora, em conjunto com a Serra da Piedade, a poente do recinto, situam as 
elevações mais altas da área e, portanto, atuando em concordância na compreensão 
dos significados deste núcleo fortificado, justificando a sua implantação em cotas altas 
e proeminentes à paisagem envolvente. Encontra-se também rodeado de terrenos 
com aptidão agrícola e espaços de água abundante48  - de encontro com a depressão 
do vale do Tedo -, opções comuns dentro das lógicas da civilização castreja.49 

 “Integrados na área potencialmente dominada pelo castro mas já 
pertencentes à freguesia de S. Martinho das Chãs, surgem vestígios inequívocos de 
uma ocupação romana.” 50

 As opções acima mencionadas certamente incentivaram ocupações coevas 

45 Proposta de classificação do Castro de Goujoim. Armamar: 2002.
46 “A fortificação castreja mais vasta e porventura mais importante ficava sobranceira ao povo 
de Goujoim, no sentido nordeste, e englobava dois morros rochoso ligados por tramos de mu-
ralha, cercando assim um recinto de cerca de 15 mil metros quadrados.” in Costa, M. (1979). 
História do bispado e cidade de Lamego, vol. II. Idade Média: Paróquias e Conventos. Lamego: 
Oficinas Gráficas de Barbosa & Xavier. pp. 159.
47 Leal, A. (1990). Portugal antigo e moderno: diccionário geographico, estatistico, chorographico, 
heráldico, archeologico, historico, biographico e etymologico de tódas as cidades, villas e 
freguezias de Portugal e de grande numero de aldeias. Lisboa. pp. 311.
8 Proposta de classificação do sítio arqueológico composto pelo Castro [de Goujoim] em S. Cos-
mado e pelas Sepulturas da Tapada do Abade. Documento da Câmara Municipal de Armamar.
49 “Os caracteres essenciais da civilização castreja parecem ser o habitat alcandorado, indicador 
de um estado de luta endémica e provavelmente de autonomia de cada povoado, e certa 
tendência arcaizante, facilitada pelo isolamento doa cabeços e pela fundura dos vales (…)” in 
Ribeiro, O. (2013). Geografia e Civilização, Temas Portugueses. Lisboa: Livraria Letra Livre. pp. 26.
50 Antunes, J. e Faria, P. (1997). Aspectos diacrónicos de um espaço entre Goujoim e S. Matinho 

das Chãs (Armamar). DOURO – Estudos & Documentos, 2: 25-33. pp. 27. 
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ou posteriores, como se identificam dentro dos limites do castro e nas suas imediações. 
Neste sentido, aponta-se em especial o sítio arqueológico da Tapada do Abade, em 
terrenos a sudeste do castro, junto à estrada M1106 (Goujoim – São Martinho das 
Chãs), que realiza a conexão entre os planaltos do concelho (área do Douro Sul) 
em direção aos terrenos acidentados do vale do Tedo. Nesta zona surgem grandes 
silhares paralelepípedos, fustes de colunas e numerosos fragmentos de tegulae, 
tendo trabalhadores encontrado também moedas romanas e cerâmica doméstica 
aquando da abertura da estrada.51 

 Na proximidade desta área deteta-se ainda uma fonte romana e o Terminus 
Augustalis, marco delimitador do território em período romano (aproximadamente 
situado no séc. I). Este localiza-se em sentido oposto à necrópole, no lugar das 
Lameiras, a cerca de 2500 metros a nordeste do castro e em posição sobranceira à 
ribeira de Goujoim.52 A existência deste objeto é de elevada importância pois é um dos 
três únicos exemplares identificados na Península Ibérica.

 Segundo João Antunes e Pedro Faria, equaciona-se a presença de uma 
villae de época tardo-romana, que se desenvolve no seguimento de deslocações 
das povoações que habitaram o Castro de Goujoim, movimentando-se em direção 
a áreas mais baixas e favoráveis à produção agrícola, provavelmente em situação 
social mais próspera e pacifica, negligenciando a proteção que o alto das eminências 
montanhosas proporcionam. 

 A zona conhecida como Tapada do Abade engloba ainda a necrópole do 
Mogo,53  no lugar do Mogo, localizado a sul da estrada M1106 e de fácil acesso 
partindo dessa via municipal. Nesta estação cemiterial foram encontradas oito 
sepulturas escavadas em rocha granítica, agrupadas em três núcleos. Distinguem-
se duas relativamente bem conservadas, uma de forma antropomórfica e outra 
retangular.54

51 Antunes, J. e Faria, P. (1997). Aspectos diacrónicos de um espaço entre Goujoim e S. Matinho 
das Chãs (Armamar). DOURO – Estudos & Documentos, 2: 25-33. 
52 Apresenta uma inscrição que foi decifrada como: “Imperador Claúdio, César, Augusto, 
Germânico, Pontífice Máximo com o poder tribunício pela sexta vez, Pai da Pátria, Cônsul pela 
terceira vez. Término augustal entre os Coilarnos e os Rada.” in MONTEIRO, J. Gonçalves, 1999, 
Armamar: Terra e Gente. Edição da Câmara de Armamar. pp. 175. (A antiguidade do objeto 
variará entre 63 a.C. e 14 d.C., datas de nascimento e morte do imperador referido.)
53 “Baixando do castro de Goujoim pelo lado poente, chega-se a um pequeno planalto leve-
mente alombado onde a estrada principia a descer para a povoação. O sítio dá pelo nome 
pré-histórico de Mogo e descobrem-se, espalhados numa área de algumas dezenas de metros, 
diversos sepulcros abertos no granito (…) indubitavelmente cristãos, talvez dos séculos V e VI.” 
in Costa, M. (1979). História do bispado e cidade de Lamego, vol. II. Idade Média: Paróquias e 
Conventos Lamego: Oficinas Gráficas de Barbosa & Xavier. pp. 162.
54 Monteiro, J. (1999). Armamar: Terra e Gente. Edição da Câmara de Armamar.
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 “Efetivamente, neste ponto da investigação, poder-se-á aventar a hipótese de 
estarmos perante uma estrutura dos finais da época romana ou mesmo da Alta Idade 
Média, cujos ocupantes perpetuassem a ocupação de molde a serem os responsáveis 
pela formação da necrópole cuja tipologia sepulcral nos remete para a transição do 
ano mil.” 55

 Nesta lógica delineada são de facto vários os exemplos que justificam uma 
compreensão mais cuidada sobre esta área, contudo, revela-se fraca a divulgação 
destes importantes testemunhos de vivências e conhecimento das suas estruturas. 
Apenas por parte da Câmara Municipal de Armamar foi tomada a iniciativa em 
procurar algum esclarecimento adicional relativamente a estes núcleos no sentido de 
os classificar. Conseguiram-se processos relativamente ao Castro de Goujoim, terreno 
em propriedade privada onde eram prementes medidas de proteção aos artefactos 
encontrados. Neste sentido, foi designado em abril de 2013 como Sítio de Interesse 
Público (SIP), assim impedindo quaisquer alterações ou edificações na mesma área e 
também delimitando uma zona envolvente de especial proteção (ZEP).56

 “A zona especial de proteção (ZEP) tem em consideração a topografia, a 
implantação e a relação paisagística do castro com a sua envolvente, e a sua fixação 
visa salvaguardar este enquadramento paisagístico e os pontos de vista, bem como 
a conservação da interface externa do sítio arqueológico, incluindo eventuais vestígios 
materiais com ele relacionados e ainda desconhecidos.”57

 Dentro da lógica delimitada, procurando estabelecer os vários momentos de 
ocupação no território, percebe-se uma clara tendência por parte dos povos de descida 
em direção ao vale (do Tedo), simultaneamente correspondendo a implantação nas 
cotas mais baixa aos períodos de ocupação que se detetam mais recentes. Neste 
sentido, os testemunhos no Castro de Goujoim verificam-se notoriamente mais 
antigos, e como tal, influenciados pela posição estratégica da sua implantação. No 
entanto, as ocupações posteriores demonstram a descida do Monte Castro, e a 
procura de fixação nas encostas montanhosas, como se observa no sítio da Tapada do 
Abade e através dos vestígios romanos que se já situam em posições mais baixas no 
território. 

 Em direção a núcleos urbanos mais estabilizados, a tendência verifica-se cada 
vez mais a descida no sentido de aproximação aos cursos de água. Ora, o núcleo de 
Goujoim apesar de se fixar ainda em cota intermédia na encosta, fica já sobranceiro à 

55 Antunes, J. e Faria, P. (1997). Aspectos diacrónicos de um espaço entre Goujoim e S. Matinho 
das Chãs (Armamar). DOURO – Estudos & Documentos, 2: 25-33. pp. 29.
56 Portaria nº 189/2013 de 9 de abril. Diário da República nº 69 – II Série. O Castro de Goujoim. 
Lisboa.
57 Idem. Ibidem. pp. 11615. 
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depressão do vale e curso de água do Tedo, desenvolvendo-se num momento posterior 
o Lugar da Ribeira, povoado igualmente implantado nas vertentes pronunciadas, mas 
que já opta por se aproximar do rio. O Lugar da Ribeira corresponde, desta forma, ao 
último instante da descida desde o castro à ‘fundura’ do vale do Tedo, mesma situação 
onde encontramos a Quinta da Dona Moura..

 “É pois uma povoação muito antiga. Ignora-se o seu 1º nome e parece que o 
actual é corrupção de Aben ou Bem Uvim.” 58 

 Nesta conjetura que se foi estabelecendo identificam-se raízes seculares no 
território em torno do núcleo habitacional de Goujoim, contudo, a implantação da 
localidade supõe-se ser posterior aos acontecimentos detetados até ao momento. 
Segundo diversas fontes da leitura, sugere-se a hipótese de o núcleo da povoação ser 
de origem visigoda, baseando-se na etimologia do seu topónimo, de raiz germânica 
- facto que a coloca em continuidade com a linha cronológica do território até ao 
momento delineada. De acordo com Pinho Leal, em 1030 a povoação encontrava-se 
deserta, abrindo caminho para uma nova fundação por parte do régulo mouro Zadam 
Aben Uvim, que em meados do século XI governava Lamego.

 Sabe-se que o seu núcleo habitacional, um aglomerado de apenas trinta e 
um habitantes, mais ou menos organizado na forte relação que a população teria com 
o meio agrícola,59 já adquiria relevância suficiente antes do século XVI, sendo já villa e 
sede concelho nessa época onde surge em registos com o nome de Gogim.60  

 Neste conjunto, o elemento que ressalta de imediato é o pelourinho de 
Goujoim, que data de 1666. Encontra-se situado no Lugar da Praça, centro ‘simbólico’ 
e histórico da localidade, que ganha forma através do simples alargamento da rua. No 
entanto, identificam-se igualmente outros exemplos ao longo do conjunto edificado, 
desde a Casa da Praça (1611), edifício que ainda conserva a torre sineira, assim como 
outras datas inscritas em pedras de diversos edifícios – no entanto é impossível com 

58 Leal, A. (1990). Portugal antigo e moderno: diccionário geographico, estatistico, chorograph-
ico, heráldico, archeologico, historico, biographico e etymologico de tódas as cidades, villas e 
freguezias de Portugal e de grande numero de aldeias. Lisboa. pp. 311.
59 “Os trabalhos e o interesse comum levam ao agrupamento dos homens em aldeias 
compactadas, arruadas em torno da igreja da freguesia e do largo onde os vizinhos se 
juntam e convivem, com a eira, o forno, o lagar, o moinho do povo; à roda ficam os campos 
obrigatoriamente abertos e sujeitos ao afolhamento (…)” in Ribeiro, O. e Lautensach, H. (1988). 
Geografia de Portugal, vol. II. O Ritmo Climático e a Paisagem. Lisboa: Edição João Sá da Costa. 
pp. 96.
60 Conforme consta no Cadastro de População do Reino, de 1527. “No lugar e concelho de 
Gogim vivem moradores… 31. Este espaço tem muito pouco de termo. Parte e confronta com 
a vila de Armamar e com o concelho de Lumiares (…) S. Cosmado (…) Granja do Tedo e com o 
concelho de Pinheiros.”

O núcleo de Goujoim
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certezas datar o edificado com base nestas inscrições, podendo os blocos de granito 
terem sido reutilizados nas construções atuais. 

 “Nos autos das demarcações pombalinas de 1758 aparece a Villa de Gojoim.” 
61 Contando já com noventa e cinco fogos no registo relativamente ao ano anterior de 
1757.

 Do património da localidade faz ainda parte o fontenário, oitocentista, “de 
curiosa arquitetura, formado por pirâmide de granito assente sobre quatro esferas 
também de granito”,62 nas redondezas da designada Casa Preta, edificada em 1906 
por a importante família brasonada Lopes Gouveia.63 Também se deve referir a 
presença da capela de Stª Bárbara, posicionada estrategicamente na bifurcação da 
estrada de acesso principal, imediatamente após o momento de entrada para núcleo 
habitacional de Goujoim. Deste modo, espaço exterior envolvente ao edifício resulta 
num ótimo ponto de miradouro – observando-se “panorama de forte beleza bravia 
sobre as margens alcantiladas do Tedo, e terras vizinhas de Tabuaço.”64

 Apesar de não chegar até aos dias de hoje registo de qualquer foral antigo 
atribuído à localidade, é possível que tenha usufruído de carta de povoação.65 Ainda 
assim, sabe-se que “foi antigamente da comarca de Lamego, depois, até 24 de 
outubro de 1855, da comarca de Taboaço, concelho de S. Cosmado; passando então 
para Armamar.” 66  

 O Lugar da Ribeira de Goujoim, terá no mesmo ano de 1855 passado ao 
concelho de Armamar, no mesmo ato que coloca a localidade de Granja do Tedo, 
que pertencia ao anterior concelho de S. Cosmado, na área administrativa do 
atual concelho de Tabuaço.67 Este pequeno núcleo beneficiava da sua localização 
privilegiada na margem direita do Tedo, à semelhança da Granja, que se distribuí por 
ambas as frentes do rio. O acesso a esta povoação era realizado através de uma ponte 
de base granítica e tabuleiro de ferro e madeira, destruída com as cheias de 1870. 
Atualmente, o percurso que realiza a comunicação com esta margem comunicação 

61 Monteiro, J. (1999). Armamar: Terra e Gente. Edição da Câmara de Armamar. pp. 174.
62 Idem. Ibidem. pp. 177. 
63 Monteiro, J. (1984). Subsídios para a Monografia do Concelho de Armamar. Viseu: Edição 
NOVELgráfica. pp. 256.
64 Monteiro, J. (1999). Armamar: Terra e Gente. Edição da Câmara de Armamar. pp. 177.
65 Idem. Ibidem. pp. 174.
66 Leal, A. (1990). Portugal antigo e moderno: diccionário geographico, estatistico, chorographico, 
heráldico, archeologico, historico, biographico e etymologico de tódas as cidades, villas e 
freguezias de Portugal e de grande numero de aldeias. Lisboa. pp. 311. 
Sobre Armamar, recebeu o foral em 1514 e a 24 de outubro de 1855 passa a cabeça de comarca.
67 Em 1527, a Granja do Tedo pertenceria ao Arciprestado de Tabuaço, contando com 31 fogos. 
Costa, M. (1977-1986). História do bispado e cidade de Lamego. vol. 2: Idade Média: Paróquias 
e Conventos. Lamego: Oficinas Gráficas de Barbosa & Xavier.
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é um prolongamento da estrada municipal 510. Imediatamente após a sua travessia 
para a margem nascente o acesso divide-se conectando com uma única rua do 
aglomerado habitacional.

 À semelhança do que se observa no núcleo de Goujoim, este é um povoado 
relativamente isolado, onde as habitações são de caraterística popular, destacando-
se o emprego da pedra granítica e a madeira como materiais primários. Em termos 
da sua organização, reforça-se a estrutura linear da implantação urbana verificada 
no núcleo de Goujoim, onde apesar de forma concentrada, as construções se foram 
adossando às ruas/caminhos - simultaneamente definindo e sendo definidas pela sua 
morfologia e inclinação -, aspeto acentuado nesta pequena povoação pelo facto de 
desenvolver uma única rua, estruturante, ao longo da encosta. 

 Como já tinha sido referido anteriormente, este povoado de estrutura 
concentrada, típico da região Norte, apresenta uma grande diversidade de 
construções, não unicamente destinadas à habitação, como também direcionadas ao 
apoio à produção agrícola ou ao culto religioso. 

 Neste contexto, destaca-se o edifício da capela de Stº António, de volumetria 
simples e implantação no que se pode considerar a cota intermédia, dentro do contexto 
edificado da povoação. Contudo, situando-se em posição de charneira relativamente à 
rua única, simboliza o momento de curva e torção da mesma e, simultaneamente, um 
ponto que se volta mais abertamente para o contacto com o rio, que corre encaixado 
ao longo do fundo do vale, num momento inferior mas visível.

 Verificava-se muito recorrente esta procura de aproximação aos elementos 
naturais por parte dos lugares para a devoção e romarias, de modo se erguem 
inúmeras ermidas, capelas e santuários no alto dos montes.68 “Algumas capelas e 
santuários situam-se, aliás, em espaços de antigo povoamento, em geral castrejo.”69 

 Desta forma, vinculada a esta lógica de disseminação dos lugares de culto e 
romarias, surge também a ideia de miradouro, associando os espaços exteriores das 
capelas a momentos de contemplação da paisagem e de aproximação ao sagrado. 
Como já se referiu, a capela de Stª Bárbara surge dentro nesta lógica, no entanto, em 
vez de posicionada no cimo do Monte Castro, localiza-se numa situação intermédia, 
de grande abertura para a paisagem e relacionando-se (visualmente) com o núcleo de 
Goujoim - aglomerado sob a qual beneficia de uma posição privilegiada pelo facto de 

68 Dentro da área do concelho, pode-se referir, por exemplo, S. Domingos, em Fontelo; no 
entanto, os exemplos destes lugares mais conhecidos são S. Leonardo de Galafura e São 
Salvador do Mundo.
69 Bianchi-de-Aguiar, F., Dias, J.M., Andresen, T., et al. (2000). Candidatura do Alto Douro 
Vinhateiro a Património Mundial. Zamora: Fundação Rei Afonso Henriques. pp. 74.
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se situar já após a depressão que desce de encontro ao rio Tedo. No mesmo contexto e, 
desta vez, na vertente oposta, encontra-se também a Ermida da Senhora da Piedade, 
que se insere na descida da encosta do monte com o mesmo nome, voltando-se para 
as áreas mais planálticas de Gogim.

 “(…) a sacralização da Natureza correspondeu, além disso, à produção de 
um «espírito do lugar» que integra, mitificando-a, a espessura histórica do trabalho 
humano.” 70

 Em suma, relacionando estas pequenos equipamentos mencionados com 
o conjunto morfológico global, e inserindo uma visão unitária do relevo desta área, 
acabamos por descrever um eixo/percurso panorâmico que engloba relacionalmente 
uma topografia muito acentuada com os altos e fundo do rio. Sendo que facilmente 
se localizam as capelas em pontos de charneira sob a paisagem, os núcleos urbanos 
de Goujoim e Ribeira em momentos mais cuidados para a sua fixação – como já foi 
estudado – e, por fim, a Quinta da Dona Moura, escolhendo uma destas vertentes 
pronunciadas para a sua implantação e já optando por se aproximar fisicamente do 
rio.

 

70 Bianchi-de-Aguiar, F., Dias, J.M., Andresen, T., et al. (2000). Candidatura do Alto Douro 
Vinhateiro a Património Mundial. Zamora: Fundação Rei Afonso Henriques. pp. 74.
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 Segundo esta trajetória de análise exposta, que indiretamente percorre 
diversos caminhos da paisagem e das suas formas humanizadas, torna-se pertinente 
a clarificação da noção de percursos, principalmente enquanto linhas agregadoras 
dos diversos pontos que vão sendo identificados no panorama de análise geral. Até 
ao momento, estes elementos e estruturas têm sido apresentados partindo de uma 
escala alargado ao território, indo sistematicamente afunilando o campo de estudo 
em direção ao terreno selecionado - a Quinta da Moura -, e assim permitindo a sua 
localização relativa a outros pontos de interesse na envolvente.

 Procura-se desenvolver este conceito segundo diferentes elementos físicos, 
dos quais a rede hidrológica (percursos da água), as vias de circulação principais (desde 
rede de estradas, a rede férrea, às vias náuticas de circulação) e, em complemento, 
os trilhos pedestres (percursos do homem), desta forma contribuindo – ora 
complementando - para a fixação e disposição dos edifícios-atividades. Todavia, esta 
lógica não surge de forma excecional, pois parte de rotas pedestres já identificadas ao 
longo do território, em contacto com o terreno de projeto. 71

 O elemento água torna-se num fator indissociável da restante conjuntura, 
sendo igualmente complexo e transportando diferentes vertentes para o trabalho. Ora 
como se foi percebendo, os cursos de água são linhas importantes, pois influenciam 
tanto a fixação das atividades humanas - em certos casos servindo de via de transporte e 
comércio que potenciam os locais de porto -, como também caraterizam a distribuição 
de determinados tipos de vegetação mais exigente. Em última estância, configuram 
estruturalmente a morfologia do território, identificando-se os vales e depressões 
significativas nas altimetrias marcadas pelos trajetos onde estes cursos se encaixam. 

 Deste modo, parte-se da identificação do rio Douro como principal curso 
de água internacional, assim situando o rio Tedo – também com a designação de 
ribeira do Tedo – como seu afluente. Contudo, com nascente no interior do concelho, 
a linha de água mais importante é a ribeira de Temilobos. O seu percurso é quase 
sempre percetível desde o alto da Misarela em Armamar, onde se situa o miradouro 
da Misarela e se cria uma cascata devido ao declive acentuado da montanha - visível 
principalmente no Inverno quando o seu caudal é mais forte. A sua foz com o rio 
Douro dá-se no encontro com a estrada nacional 222, onde define um alargamento 
significativo do seu caudal em jeito de uma pequena lagoa, rodeada da paisagem 
vinícola duriense. 

 Já o rio Tedo, com nascente no município vizinho de Moimenta da Beira, 
desce dos altos da Beira Alta e serpenteia em direção à sua foz na margem sul 
do Douro, sob a ponte granítica de Santo Adrião - assumindo em grande parte da 
sua extensão o papel de limite entre os concelhos de Armamar e Tabuaço. Neste 
momento de encontro com o curso do Douro a sua amplitude é bem maior que no 

71 PR.1, o Percurso Pedestre do Vale do Tedo e o GR.14, a Rota dos Vinhos da Europa.
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seu vale em Goujoim, daí ser muitas vezes referido apenas como ribeira nessa porção 
da sua extensão – situação semelhante ao que se verifica relativamente à ribeira de 
Temilobos.

 Estes cursos de água adquirem destaque não só pelo estatuto natural que 
comportam, como também pela condição benéfica que proporcionam relativamente 
à fixação de atividades agrícolas e hídricas ao longo dos seus vales, situações que já 
foram sendo evidenciadas ao longo da análise que se foi estabelecendo de relação 
com o território. De uma forma indireta, foi-se fundando um percurso panorâmico 
de reconhecimento da paisagem a uma escala alargada, contudo, e sem pretender 
repetir estruturas já apresentadas anteriormente, não se deve descurar a presença 
de rotas pedestre identificadas no território, que colocam em evidência elementos de 
destaque e formas naturais caraterizadores desta realidade. 

 Dando continuidade a esta trajetória, retoma-se a última localização desta 
análise, que situou o Lugar da Ribeira de Goujoim, povoação onde se identifica a 
travessia de duas rotas pedestres que, todavia, não remetem em exclusivo ao concelho 
de Armamar. Ainda assim, apesar de importar essencialmente observar os troços 
destas rotas em área concelhia, procura-se compreender a sua demarcação dentro de 
uma lógica global no território, onde se observa a sua extensão na totalidade. 

 A (GR-14) Grande Rota dos Vinhos da Europa72 é o percurso de maior 
amplitude, prolongando-se desde Vila Nova de Gaia a Barca de Alva, local onde 
faz a ligação com o troço de continuidade em Espanha e, fora dos limites ibéricos, 
segue até Estrasburgo. Porém, a sua extensão no concelho de Armamar tem início no 
núcleo de Goujoim, seguindo rumo de encontro ao rio Tedo, no entanto, sem chegar 
a cruzar para a margem oposta. Após passar pelo cemitério, as marcas bem visíveis 
de identificação do percurso direcionam a sua rota, percorrendo caminho por entre 
a propriedade da Quinta da Moura e atravessando em seguida pela Granja do Tedo. 
Posteriormente, o seu curso sobe em direção ao rio Távora, em Paço, Tabuaço, onde 
faz a ligação com o trajeto no concelho de São João de Pesqueira. 

 “Este percurso atravessa regiões vitivinícolas de grande importância, entre as 
quais está a região demarcada mais antiga do mundo, a Região Demarcada do Douro - 
Alto Douro Vinhateiro (…) o GR14 atravessa zonas de grande beleza paisagística, com 
destaque para os frondosos vales, onde correm águas cristalinas, e as suas aldeias 
pitorescas. Há também inúmeras marcas históricas de uma antiga ocupação humana 
na região, como pontes e calçadas.” 73

72 Até agosto de 2002, chamava-se Rota do Douro, denominado assim um percurso pedestre 
internacional com início na nascente do Douro e acompanhando o seu curso até à foz. Contudo, 
a sua trajetória deixou de se iniciar na nascente do Douro, passando a ter partida na cidade de 
Vila Nova de Gaia.
73 Turismo do Porto e Norte de Portugal. GR 14 – Rota de Vinhos da Europa. in portoenorte.
pt 
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 O (PR-1) Pequena Rota do Vale do Tedo, é um percurso circular 
maioritariamente pertencente ao concelho de Tabuaço, contudo, engloba ainda o 
troço correspondente à extensão entre a Ribeira de Goujoim, Quinta da Moura e 
Granja do Tedo, mencionado no trajeto anterior. Apesar de este primeiro surgir com 
uma importância acrescida, principalmente devido à sua extensão transeuropeia 
- e, consequentemente, englobando uma variada amplitude de registos de culturas 
e traços únicos da paisagem do vinho -, o troço que nos importa registar com mais 
cuidado é a esta pequena rota pedestre, identificada especificamente relativamente à 
paisagem do vale do Tedo.

 Este último percurso é relativamente curto, podendo ser realizado numa 
duração média de 3 a 5 horas, tendo em conta a opção que se toma dentro das duas 
rotas disponíveis. Neste sentido, poder-se-ia considerar simultaneamente a povoação 
de Ribeira de Goujoim ou de Granja do Tedo como pontos de partida (pontos A e B do 
mapa anterior), na medida em que ambos se englobam nas possibilidades dispostas 
para este caminho de trajeto circular. Ora, dentro da lógica desta análise importa 
essencialmente apresentar o trajeto mais curto, pois engloba já o troço coincidente 
com a rota Gr-14, assim como os pontos fundamentais para a contextualização 
do mesmo relativamente a Goujoim. Desta forma, e retomando então a mesma 
localização, inicia-se o percurso pelo Lugar da Ribeira de Goujoim, assim realizando 
este trajeto circular com início e fim dentro do concelho. 

 “[Ribeira de Goujoim] É um lugar quase abandonado mas encantador, onde 
as suas velhas casas de granito, com típicas varandas de madeira debruçadas sobre 
o rio, seguem o percurso ziguezagueante da única e íngreme rua da aldeia que é, na 
verdade, uma antiga e estreita calçada onde não circulam automóveis. Ao subi-la, 
deparamo-nos com a capela, em cujo pequeno adro uma amoreira, quase tombada 
sobre a calçada, nos oferece nos meses de verão, os seus deliciosos frutos.” 74 

 É também após a passagem por esta povoação que chega a altura de se optar 
por um dos dois trajetos possíveis. A opção mais curta (assinalada no mapa como opção 
1), segue em direção a Carrazedo, subindo “(…) por um magnífico trilho de montanha, 
formado por grandes e pesadas pedras habilmente alinhadas, que permitia vencer 
a ingreme encosta e chegar à aldeia de Carrazedo.”75  Posteriormente, ao chegar à 
estrada, passa-se pela capela de Nosso Senhor do Calvário. Esta via panorâmica para o 
Tedo conecta a anterior povoação com a Granja do Tedo, próximo ponto de destaque 
neste trajeto e, o que se poderá considerar, um extremo em complemento com a 
Ribeira, de onde é realizada a partida desde circuito.

74 Câmara Municipal de Tabuaço. À descoberta dos percursos pedestres do concelho de Tabuaço. 
in noticiasdetabuaco.pt
75 Idem. Ibidem. 
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 A Granja beneficia de um enquadramento paisagístico semelhante ao que 
anteriormente se observa na Ribeira de Goujoim, onde se conjuga simultaneamente 
rio, vale e montanha num só campo visual inspirador para qualquer visitante. Deste 
facto se depreende a importância de ambos os polos para este percurso e, igualmente, 
no contexto da nossa análise.

 Chegando a este ponto do vale, torna-se claro como os socalcos, quer 
presentes na difusão das vinhas ou aplicados para a plantação do olival, perdem 
força nos momentos onde as vertentes são mais inclinadas e o vale é mais apertado, 
situação como a que observamos em Goujoim. Contudo, na zona da Granja do Tedo, 
onde o rio volta a ganhar alguma dimensão, também estas estruturas adquirem 
novamente força no desenho da paisagem. No entanto, com já se observou, é na foz 
com o Douro e percurso anterior a Goujoim, em Santo Adrião, onde estes elementos 
definem de forma marcante e incontornável as encostas. 

 “Caminhos antigos, de pedras gastas, conduzem-nos pelas encostas, entre as 
aldeias, mas permitem-nos também viajar no tempo e reconstruir períodos tão difíceis 
quanto admiráveis do nosso mundo rural.” 76

 Procurando, neste ponto, cingir na análise uma área mais próxima ao tema 
de projeto, e seguindo o Pequena Rota do Vale do Tedo, seleciona-se a povoação 
próxima de Granja do Tedo, um aglomerado habitacional que se desenvolveu numa 
forte relação com o rio Tedo, e onde é possível estudar soluções mais prósperas de 
contacto com este cursos de água, tirando proveito da sua presença para usufruto da 
população.

 Em termos morfológicos, a implantação desta povoação revela-se 
semelhante, contudo, igualmente distinta, no sentido em que se desenvolve ao longo 
das duas margens do rio, em dois núcleos habitacionais. Ora, apesar de não importar 
envergar por estudo evolutivo da atual freguesia, a forma como a mesma se distribui, 
fazendo uso de ambas as vertentes do Tedo, enfatiza a ponte granítica enquanto 
momento singular de contacto com os dois polos: “um mais alto, na margem direita 
da ribeira, provavelmente o mais antigo, e outro em baixo, junto à ribeira em que, 
embora distante, se sente a presença do Douro.” 77 

 Neste sentido, o curso de água poderia ser considerado simultaneamente 
uma divisão física, como um ponto de contacto, tendo o modo como a população 
se relacionou com este, e fez usufruto da sua condição, marcado a posição comum 
relativamente a esta dualidade. Percebemos a distância física que a depressão do rio 

76 Turismo do Porto e Norte de Portugal. PR 1 – Vale do Tedo. in portoenorte.pt
77 Daveau, S. e Mattosos, J. (2017). Portugal: o sabor da terra. Um retrato histórico e geográfico 

por regiões. 5ª edição. Maia: Círculo de Leitores. pp. 198. 
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imprime na morfologia da sua fixação, contudo, olha-se em especial para a ponte 
enquanto um momento único de contacto, e não de separação. É precisamente 
nesses momentos/ elos de união onde a relação com a água surge espacialmente 
desenvolvida, procurando não só abeirar as duas povoações – núcleos -, como também 
mutuamente as direcionar para o Tedo, rio que lhes deu nome.

 Sob a ponte o rio corre com uma largura já considerável, local onde se 
desenvolvem diversas ‘plataformas’/degraus em jeito de espelhos de água, estruturas 
que permitem a retensão da água de uma forma natural. Simultaneamente o espaço 
em torno aproveita esta sua condição, indo descendo gradualmente em plataformas 
até se alongar num jardim com zona de recreio para a população. Todavia, a situação 
mais desenvolvida, e de maior investimento, é a praia fluvial da Granja. 

 A praia desenvolve-se segundo uma espécie de mini-represa que, novamente, 
permite reter as águas límpidas do Tedo, desta vez como a função balnear inerente. 
Associada a esta surge também uma piscina exterior pública, intervenção posterior, 
de modo a dar resposta à crescente fluência dos habitantes locais e visitantes no 
recinto. 

 O edifício do bar, de madeira e cercado de alpendres em todas as direções, 
serve ambos os espaços, rematando o recinto. Este mesmo material prolonga-
se na forma de passadiço, elemento que conecta com a margem oposta do rio, 
simultaneamente dividindo a área relvada em duas zonas “(…) tal qual uma risca 
ao meio. E o pequeno rio Tedo só não é uma risca, porque serpenteia aqui, faz uma 
curva para se desfazer em mini cascatas que seguem povoação fora, alargando-se e 
estreitando-se ao sabor dos caprichos topográficos.”78 Contudo, também ele divide 
e, na margem oposta, contacta com o jardim histórico da povoação, espaço de 
convívio repleto de azulejos que contam a lenda de D. Tedon, que se diz fundador da 
povoação.79 

 De facto, várias são as tradições que conhecemos associadas às águas do 
Tedo. Apesar de na Granja se procurar manter viva a memórias das suas lendas e 
mitos, como vemos, a evolução da povoação não estancou, vindo constantemente a 
procurar meios de servir a população e cativar visitantes de fora do concelho.

78 Marques, A. (2010). Granja do Tedo: Entre lendas. Público, fugas/viagens. Acedido em 27 
de agosto de 2020, em: http://fugas.publico.pt/Viagens/284662_granja-do-tedo-entre-lendas.
79 Segundo se conta, “(…) a aldeia deve o nome ao cavaleiro D. Thedon Ramires, que conquistou 
aos mouros diversos territórios e terá aqui fundado a sua casa no século X, com uma granja e 
um extenso olival.” in portugalprofundo.com
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 “O vale do Tedo, embora adormecido, respira o ar das árvores e as exalações 
do passado. É um vale poético.
 (…) No alvorecer do nosso século, o vale do Tedo estremeceu para acordar de 
vez. Na Quinta da Dona Moura.” 80

 Para finalizar a rota pedestre em curso resta apenas regressar à povoação 
de partida, o Lugar da Ribeira de Goujoim, desta vez realizando o percurso seguindo 
pela margem oposta do rio. Porém, e ainda antes de terminar, o seu trajeto leva-nos 
finalmente de encontro à Quinta da D. Moura  - tema central da dissertação. 

Para quem realiza o percurso e não conhece obviamente a propriedade, o que se iria 
avistar era apenas uma casa em ruínas de dimensões consideráveis, seguindo então 
caminho em direção à Ribeira. Contudo, esta propriedade não revela à primeira vista 
as suas valências. 

 Pouco se conhece em concreto relativamente à origem da Quinta, tal como 
não se preservam registos que permitam situar temporalmente a sua edificação. Os 
únicos dados que chegam até hoje, para além das ruínas do construído, prevalecem 
relativos à fama que as águas desta propriedade cativaram. Sabe-se no século 
XVIII era já conhecida como Caldas da Moura81 ou Fonte de Dona Moura, nome 
derivado à presença de uma mina de base granítica de onde brotavam estas águas 
de caraterísticas únicas.82 As suas qualidades foram suficientes para que, apesar das 
diferentes designações, a sua memória perdurasse até aos dias de hoje, marcando 
presença nos contos dos habitantes mais envelhecidos, que ainda recordam os 
tempos em que esta Quinta prosperava.

 Neste sentido, a Quinta da D. Moura,83 tal qual como era conhecida, era uma 
exploração agrícola, com base numa pequena propriedade voltada para o Tedo, à 
qual se agregou uma componente termal e balnear – atividades proporcionadas pela 
captação direta das águas locais que chegaram a ser estudadas por médicos como 
benéficas na cura de diversas doenças.84

80 Correia Araújo, J. (1954). O Vale do Tedo e a Água Minero- Medicinal do Tedo. Boletim da Casa 
Regional da Beira-Douro. Porto: Edição Empresa Publicidade do Norte. pp. 6.
81 Monteiro, J. (1999). Armamar: Terra e Gente. Edição da Câmara de Armamar. pp. 177.
82 Classificada por Lapierre como Água Minero-Medicinal, de caraterísticas alcalinas, sulfatada 
sódica e radioactiva. in Correia Araújo, J. (1954). O Vale do Tedo e a Água Minero- Medicinal 
do Tedo. Boletim da Casa Regional da Beira-Douro. Porto: Edição Empresa Publicidade do 
Norte. 
83 Também referida frequentemente em diversas referências como Banhos da Dona Moura.
84 Segundo João de Araújo Correia (1947, pp. 7), a Água do Tedo era boa para o estômago, 
fígado e intestinos, sendo também usada para reumatismos e tratamentos de pele, no entanto, 
o médico não a aplicou para esses efeitos pois não tinha acesso à água diretamente da nascente.

A Água do Tedo

68. 
(D) o edifício principal na 
propriedade e a Ribeira de 
Goujoim (ao fundo), vista 
segundo a orientação sul-norte 
do vale
69. 
(C) volume em ruína, 
implantado em posição 
sobranceira ao curso de água 
70. 
(F) vista sob o conjunto de dois 
edifícios no extremo sul da 
propriedade. 
voltados a nascente, com vista 
para o Tedo
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 Como se observa, o tema da água regula toda a extensão do terreno, desde 
a Ribeira do Tedo no limite nascente da parcela, à mina natural nas proximidades da 
habitação principal. A localização da mina reconhece-se demarcada através de dois 
muros de granito cravados no terreno. 

 “A captação é feita em rocha de granito, numa mina de 10m de fundo, onde 
se mede um caudal de 7500 litros diários.” 85

 
 Na nascente, a água é recolhida e posteriormente conduzida em direção à 
habitação onde era utilizada num espaço de banheiras e salas de duche. 

 Dentro do terreno podem definir-se dois núcleos principais de construção: 
chegando pelo único acesso definido a Norte, o primeiro volume edificado a ser 
identificado marca o núcleo principal de habitação, ao qual se agregaram as atividades 
termais;86 já a sul deste conjunto, por onde se viria se seguindo o percurso descrito 
pelo PR-1, posicionam-se duas construções de dimensões mais reduzidas, ambas de 
aparente caráter habitacional apenas associadas às adegas/ estábulos em cave no 
piso inferior. Devido à falta de informação e cartografia relativamente a estes volumes, 
não foi possível determinar a cronologia de edificação destes diferentes núcleos, 
podendo apenas se supor algumas conclusões atentando o estado de conservação 
dos mesmos. 

Neste sentido, o edifício de habitação principal poderia ser considerado o mais antigo 
comparativamente ao conjunto das duas ruínas, contudo, deve-se ainda ter em 
conta  os métodos construtivos de ambos os núcleos, onde as estruturas pétreas/ 
sólidas inserem uma noção significativamente distinta em termos de durabilidade 
relativamente a soluções em madeira.

 O edifício principal é uma construção essencialmente composta por dois 
pisos, que de um modo geral pode ser enquadrada segundo uma estrutura de 
planta retangular, seguindo a orientação nascente do vale. A meio piso com a loja/
cave situavam-se os quartos onde eram aplicados os tratamentos termais com 
a água medicinal, intitulada pelo médico e escritor João de Araújo Correia como 
Água do Tedo.87  Em torno deste núcleo mais regular anexam-se outros pequenos 
compartimentos que, contudo, não dispunham necessariamente de um acesso direto 
ao centro da habitação.

85 D’Almeida, A. e Almeida, J. (1970). Inventário Hidrológico de Portugal, vol. II, Trás-os-Montes 
e Alto-Douro. Lisboa: Instituto de Hidrologia de Lisboa. pp. 287.
86 Ainda não foi possível determinar se a construção do edifício de habitação era anterior à 
captação e aproveitamento das águas dentro do terreno ou se foi derivada a este fator.
87 A entrada fazia-se diretamente segundo um pequeno corredor que realizava a distribuição 
para os quartos onde se situavam as banheiras.

Apresentação do conjunto 
edificado
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73. 
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74. 
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 O piso térreo é composto por uma base pétrea, assente em blocos de granito, 
que se encaixa no terreno em cave, servindo igualmente como muro de contenção 
de terras. Já no piso superior encontrava-se a zona habitacional, tendo como anexos 
a cozinha e sala da caldeira de aquecimento das águas, ambas na parte traseira da 
construção.

 Como se observa, algumas das paredes inferiores de granito dão continuidade 
para o nível superior, no entanto, inserem-se também novas estruturas seguindo uma 
estratégia de aligeiramento construtivo. Aplica-se o uso da madeira, como as paredes 
de tabique, ainda que, por vezes revestidas com uma chapa metálica ondulada. 
Neste sentido, destaca-se ainda a conceção da varanda tradicional de madeira como 
espaço de permanência entre os limites interior e exterior da habitação, tema que se 
observa vastamente difundido ao longo do conjunto das pré-existências estudadas na 
propriedade.

 Apesar de ter sido possível chegar a estas observações tecidas relativamente 
ao edificado, diversas das suas particularidades foram perdidas devido ao atual estado 
de ruína das construções, dado que estabeleceu também uma dificuldade acrescida 
em percorrer e conhecer a fundo todos os espaços.De facto, diversos compartimentos 
são apenas observados à distância, como é o caso da sala de estar da habitação 
principal, espaço que desde logo se identifica com relativa importância dentro da 
lógica de organização espacial. 

 Deste modo, foi surgindo uma crescente necessidade em conhecer os 
métodos construtivos e de organização do edificado recorrendo a diferentes exemplos 
do construído. Optou-se pelo afastamento relativamente à propriedade, assim 
retomando à povoação de Goujoim, registo vivo de um vasto leque de experiências 
que vão de encontro às particularidades e caraterísticas mote observadas na Quinta.

75. 
os vários pisos do edifício 
principal na relação com os 
patamares de nível que os 
acompanham (habitação em 
estado intermédio de ruína)
76. 
vista do alçado norte, segundo 
um caminho interior no terreno
77. 
vista sob o edifício principal à 
Quinta, posição do observador 
em momento inferior onde se 
destacam os muros de suporte 
de terras

à esquerda,
78. 
vista sob o topo da habitação, 
nas traseiras, a sala da caldeira
79. 
detalhe da parede exterior do 
volume, na continuidade com 
o murro de suporte, e pátio 
aberto, na lateral ao edifício
80. 
vista superior sob o edifício, 
em primeiro plano o volume 
da sala da caldeira, ao fundo, a 
sala de estar
81. 
compartimento da sala de estar 
da habitação principal, vista sob 
o espaço após ruína parcial da 
estrutura exterior em madeira
82. 
vista sob o conjunto do edifício 
e volumes anexos, ao fundo
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2.1.

 

 Para intervir em território duriense, é necessário não só trabalhar com as 
condicionantes diretamente impostas pelo lugar e as preexistências apresentadas, 
como também desenvolver uma compreensão destas estruturas dentro de uma lógica 
geral local que, no decorrer dos tempos, foi dando origem à identidade construtiva da 
região. Neste sentido, este entendimento, relativamente generalizado da realidade, 
é tão importante quanto a identificação do objeto de estudo, pois carateriza não só 
elementos como edifício e ruína, como também o meio rural onde os mesmos se 
inserem. 

 De acordo com a lógica que a dissertação pretende apresentar, não seria, 
portanto, possível tecer uma reinterpretação dos elementos em ruína na Quinta da 
D. Moura sem antes se adotar uma postura consciente sobre o valor do património 
vernáculo deste contexto. Se no capítulo anterior foram já sendo expostas estruturas 
fundamentais que moldaram o território, assim como se desenvolveram enquanto 
matéria intrínseca do mesmo, dentro deste panorama, a arquitetura vernácula 
não é exceção. A paisagem característica da região desenvolveu-se transformando 
significamente o território por meio de ultrapassar dificuldades naturalmente 
impostas, no entanto, esta transformação vinculou-se de tal modo à sua imagem, que 
pode chegar a ser pensada como uma mutação natural no território. 

 Dentro deste panorama, e para além das estruturas já mencionadas – como 
os muros e os socalcos -, a arquitetura dos núcleos de povoamento é também um 
fator de importância a considerar, “correspondendo em absoluto ao que poderíamos 
chamar de paisagem humana local”88.   Ora, por definição, a arquitetura vernacular 
carateriza-se por um modo de construir emanado da própria sociedade, e deste 
modo, o seu património vernáculo é também parte integral da paisagem cultural desta 
mesma comunidade, assim expressando diversas relações que esta desenvolve com 
o território na criação do seu habitat89.  Desta forma, apesar de o foco do trabalho 
visar um projeto para a Quinta da D. Moura, no Lugar da Ribeira do Tedo, foi surgindo 
inevitavelmente uma lógica de análise comparativa com a povoação de Goujoim, 
procurando assimilar os vestígios da arquitetura popular na povoação.

88 A.A.P. (2004 [1961]). Arquitectura Popular em Portugal (zona 2 – Trás-os-Montes e Alto Douro 
e zona 3 – Beiras), vol. I (4ª Edição). Lisboa: Ordem dos Arquitectos. pp. 118.
89 ICOMOS (1999) Carta sobre o património construído vernáculo. Cidade do México.
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  Toma-se como base o Inquérito à Arquitetura Popular Portuguesa, levado a 
cabo entre os anos de 1955 a 60, e publicado pelo Sindicado dos Arquitetos em 1961. 
Este projeto tinha já sido proposto anteriormente, em final dos anos 40, inserindo-se 
numa época onde o regime do Estado ditava as principais diretrizes da arquitetura 
produzida em Portugal, e consequentemente, e tornava cada vez mais difícil entender 
o que verdadeiramente definia a verdadeira arquitetura nacional. Também nas novas 
gerações de jovens arquitetos surgia o crescente confronto com o apelo ao Movimento 
Moderno, em contraponto ao passado construtivo que conheciam e estudavam90.  É 
precisamente segundo toda esta conjuntura que Keil do Amaral propõe o projeto 
para a construção do inquérito, desafiando as conclusões que eram apresentadas 
e condicionadas pelo Estado, e tentado apresentar bases para o futuro construtivo 
baseadas no conhecimento da herança arquitetónica nacional.

 “A questão estava em escolher um caminho entre o moderno e a verdadeira 
tradição portuguesa. Mas que tradição? Este parecia ser o grande dilema. Keil 
apontou a estratégia: conhecer a arquitectura popular.” 91 

 Este trabalho de campo realizado teve como principal objetivo a 
inventariação e registo de construções vernáculas em território português, assim 
culminando na promoção destas arquiteturas e dando a conhecer uma síntese das 
suas especificidades enquanto trabalho anónimos de várias gerações. De acordo com 
o levantamento, é possível observar-se como as formas registadas representam não 
só uma expressão inevitavelmente rural, tendo em conta o contexto onde se inserem, 
como igualmente regional, indissociável do local de implantação das várias povoações 
em análise. Assim sendo, o edifício surge como reflexo das particularidades da região 
onde se encontra.92  Esta lógica, fundamentada pelas conclusões do próprio estudo, 
incentivou a sua organização segundo as diferentes regiões, criando as diversas zonas 
de análise. 

 A grande mancha norte do país encontra-se dividida em zonas de análise 
distintas, diferenciando a secção litoral da região interior transmontana. A zona 2 
representa, de forma geral, a província de Trás-os-Montes e Alto Douro que, dentro 
do contexto do trabalho, importa estudar com especial atenção. Contudo, dentro dos 
limites desta região existe ainda a sensibilidade em compreender as particularidades 
que o vale do Douro imprime na caraterização da sua área de influência direta, criando 
uma subdivisão dentro desta área de análise: 

90 MILHEIRO, A. (1999).  Um Inquérito que mudou a Arquitectura, Público. Acedido em 10 de 
novembro de 2018, em: https://www.publico.pt/1999/04/24/jornal/um-inquerito-que-mudou-
a-arquitectura-132624. 
91 Idem, Ibidem.
92 Fatores como o clima, geologia e topografia já abordados no capítulo anterior referentes à 
região de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

Contribuições do 
Inquérito A.P.P.
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“Com o Douro, entra-se num outro plano de análise do fenómeno arquitetónico (…)”. 93

 A lógica de divisão do continente recorrendo às diferentes zonas permitiu 
que as amostras recolhidas se enquadrassem dentro de uma região especifica e, do 
mesmo modo, fosse possível chegar a determinar um modelo tipo mais praticado 
dentro desse panorama. Este, contudo, representa apenas uma imagem geral dos 
inúmeros elementos encontrados, pois seria impossível uma reapresentação fiel 
de todas as pequenas particularidades. É, portanto, neste sentido, que se pretende 
aprofundar a compreensão do caso local desta dissertação, submetendo a informação 
já apresentada no Inquérito às hipóteses a que se poderá chegar na caraterização da 
localidade de Goujoim.

 “(…) para cada caso, procuremos conhecer o seu ambiente natural, saber da 
sua gente, como vive e de quê, entrar no espaço das suas casas e descobrir a ordem 
que lhes puseram, compreender os materiais dominantes sob as formas em que os 
talharam.” 94 

 Ainda decorrendo da interpretação do Inquérito, é possível detetar uma 
importante vontade por parte dos arquitetos em compreender as formas tradicionais 
de viver, representadas por meio das estruturas que incorporam - sejam elas habitações 
familiares, equipamentos de apoio às suas atividades, como moinhos e sequeiros, ou 
estruturas de armação do terreno. É esta a lógica que se pretende seguir, guiando as 
intenções de análise dentro das edificações. Deste modo, este estudo mantém-se como 
um importante registo a ter em conta no entendimento do panorama arquitetónico 
geral, pois apenas respeitando a identidade construtiva destes elementos é possível 
uma correta intervenção das mesmas, agindo de acordo com a região geográfica que 
caraterizam, e reabilitando estas estruturas de modo a adaptar os seus espaços em 
respostas às novas condições habitacionais e comodidades modernas.

93 A.A.P. (2004 [1961]). Arquitectura Popular em Portugal (zona 2 – Trás-os-Montes e Alto Douro 
e zona 3 – Beiras), vol. I (4ª Edição). Lisboa: Ordem dos Arquitectos. pp. 179.
94 Idem, Ibidem. pp. 118.
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 O Caderno de Campo que se realizou assume-se como uma nova 
contribuição para o levantamento anteriormente realizado pela Sindicato Nacional 
dos Arquitectos, assim inserindo um outro ponto geográfico dentro dos inúmeros 
exemplos apresentados ao longo do Inquérito APP. Procurou-se desenvolver-se o 
estudo seguindo as lógicas de aproximação já expostas no documento, iniciando o 
ensaio recorrendo à escala urbana da aldeia95 - sendo esta a base onde serão mapeadas 
as construções em estudo que, entretanto, foram selecionados. Simultaneamente, 
atentou-se comparar as experiências locais não com um objetivo meramente seletivo, 
ou seja, apenas elegendo os edifícios de forma ou função semelhante, mas sim 
percebendo quais os elementos ou traços característicos que foram irrefutavelmente 
trabalhados ao longo do tempo. Apesar de estas particularidades puderem surgir 
apenas como reflexo de certas necessidades básicas que a população enfrentou, vão-
se consecutivamente refletindo nas suas construções, caraterizando-as.

 Dentro desta mesma lógica, as habitações selecionadas consideram-se 
exemplos representativos das soluções de destaque para este estudo, ora apresentando 
situações de contraste com o panorama geral construtivo, ora por representarem um 
tipo, mais ou mais disseminado, da lógica construtiva da população – o que poderia 
na escala mais abrangente do Inquérito APP ser o modelo característico que elegem 
de cada região.

 “Uma aldeia servir-nos-á de ponto de partida para uma sequência muito 
simples, cujo termo é a consideração das formas urbanas.” 96 

 Na sua maioria as edificações servem a função de habitar, tendo 
frequentemente um anexo de apoio, que servia de forma simples e prática as 
necessidades de outrora. A vida dos habitantes baseava-se essencialmente no trabalho 
no campo, de modo que um compartimento exterior ou na cave, diretamente ligado 
à casa, fazia sentido enquanto espaço para recolha das alfaias agrícolas, animais ou 
até adaptado como lagar da família. Assim, será fácil perceber que a mutação dos 
modos de vida não está meramente restringida à população em estudo, contudo, 
não se pretende alargar esta análise para além dos seus limites, sendo já de difícil 
compreensão a evolução de Goujoim devido ao facto de não resistirem até hoje 
registos gráficos que demonstrem a evolução demográfica do povoado.

95 Esta referência parte da lógica exposta no inquérito e é concordante com as considerações 
que se podem retirar do estado atual da povoação e administrativo do concelho, contudo, 
é necessário ter em conta a evolução da mesma povoação, relembrando a importância que 
outrora adquiriu enquanto vila, com administração própria.
96 A.A.P. (2004 [1961]). Arquitectura Popular em Portugal (zona 2 – Trás-os-Montes e Alto Douro 
e zona 3 – Beiras), vol. I (4ª Edição). Lisboa: Ordem dos Arquitectos. pp. 118.

O caso de Goujoim

83. 
aproximação a Goujoim, vista 
da estrada municipal, no 
cruzamento com a capela de 
stª Bárbara
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 Ainda assim, é possível ler momentos distintos de crescimento para além 
do núcleo, situando diferentes conjuntos habitacionais. De uma forma geral, parece 
seguro afirmar a presença de três aglomerados de características distintas, fisicamente 
distanciados, que podem corresponder a tempos diferentes de desenvolvimento da 
povoação. Por via de facilitar a identificação destes momentos, situamos o primeiro 
núcleo recorrendo à posição de dois largos: o largo do pelourinho e o largo do 
miradouro. 

 Este núcleo poderá corresponder ao desenho primitivo do povoado, sendo 
de interesse elevado, pois é onde se encontram as construções de aspeto mais 
vernáculo e modesto. Estas apresentam proporções relativamente reduzidas e quase 
que se encastram umas nas outras. As paredes exteriores definem o contorno espesso 
e recortado entre a área doméstica, da vida privada e o espaço público, algumas ainda 
preservando datas inscritas na própria pedra97. Paralelamente, através da conversa 
com alguns habitantes foi possível situar a função que alguns destes edifícios exerciam 
no passado, nomeadamente situando a Casa da Praça e o tribunal/ cadeia na relação 
com o pelourinho.98  

 Denota-se a concentração deste primeiro aglomerado habitacional definindo 
o espaço da própria rua. Estes percursos são estreitos e sujeitos à topografia, na sua 
maioria definiam ruas ou travessas que atualmente se caraterizam como quelhos que 
o automóvel não alcança. A rua/estrada de circulação principal procura ser o mais 
nivelada possível, acompanhando na sua extensão o delimite da curva de nível da 
mesma cota. Dentro desta lógica, entende-se a implantação deste núcleo recorrendo 
à estrutura urbana dos arruamentos: as ruas que se assemelham de nível são de forma 
geral mais longas, denotando uma maior importância, contudo, em consequência 
da encosta onde a povoação se implanta, surge a necessidade de inserir travessas 
secundárias, mais curtas e de pendente acentuada que cruzam as diferentes cotas e 
conectam os vários arruamentos.

 Na generalidade estes percursos são pavimentados a bloco de granito, o que 
estabelece uma continuidade visual entre edifício e espaço público, sendo apenas 
a estrada de ligação municipal alcatroada, provavelmente bem mais recente que os 
exemplos anteriores.

97 O que poderá indicar a idade da construção ou meramente do material onde se encontra, por 
via de ter sido reaproveitado ou deslocado de outra edificação.
98 Também no Boletim Municipal “Conhecer a nossa terra: Goujoim” se fundamenta esta 
conjetura: “Também se diz ter tido paços de concelhos e mais tarde cadeia numa casa fronteira 
ao pelourinho com data de 1611 inscrita na padieira.” 

84. Planta de Goujoim. 
síntese da análise de 
evolução do povoado
Escala 1:2500



II. CONSTRUÇÃO DE REFERÊNCIAS

102

 “Em verdade, a escala da aldeia é dada pela escala da rua ou, mais 
especificamente, pela escala resultante do volume que se sente construído e do espaço 
residual aberto, por onde escorrem os passos do homem.”99 

 Ora, se neste primeiro grupo situamos de uma forma geral as habitações 
mais antigas da povoação, o largo da igreja localiza o segundo aglomerado de estudo. 
Este é notoriamente de dimensões mais reduzidas, no entanto, concentra edifícios de 
escala e importância acrescida, dos quais se reconhece a igreja matriz de Goujoim e a 
Casa Preta100.  Torna-se difícil situar temporalmente com certezas este conjunto, desta 
forma, partindo para a sua caraterização recorrendo a uma relação comparativa com o 
primeiro aglomerado de análise. Este apresenta edificações aparentemente de caráter 
mais antigo, sendo assumido como o momento de origem da povoação, no entanto, 
ambos os núcleos podem ser quase coincidentes a nível do seu desenvolvimento. 
Nesta situação, o primeiro localizaria edifícios de funções administrativas, como a casa 
da Câmara e pelourinho, e o seguinte o cargo religioso, situando a igreja matriz.101 

 Relativamente à estruturação urbana deste núcleo, percebe-se a 
continuidade relativamente à lógica linear que a rua já parecia estabelecer, e ao 
longo da qual se continuam a posicionar as edificações perpendicularmente, sendo 
a igreja o único volume de exceção – de orientação nascente-poente. Esta ligação 
prolonga-se para lá deste aglomerado, no entanto, aparece neste momento pontuada 
por espaços abertos mais controlados do que os observados até agora, induzindo 
uma ideia de exceção dentro da estrutura pouco regular. Neste caso, o adro da igreja, 
definido por construções em duas das suas frentes, parece representar as funções 
de praça,102 algo que não é seguro afinar com tanta certeza relativamente à segunda 
área livre em questão, pois representa apenas um alargamento da rua/estrada e, não 
estando propriamente definida por construções, poderá ser consequência de uma 
ação relativamente contemporânea.

 Num último momento, de menor densidade construtiva, encontramos 
as edificações que melhor se afirmam como sendo de construção mais recente na 
localidade. 

99 A.A.P. (2004 [1961]). Arquitectura Popular em Portugal (zona 2 – Trás-os-Montes e Alto Douro 
e zona 3 – Beiras), vol. I (4ª Edição). Lisboa: Ordem dos Arquitectos. pp. 141, relativamente 
à aldeia de Pitões das Júnias, pertencente ao concelho de Montalegre, situado na Zona 2 do 
inquérito.
100 Contruída em 1906, adquiriu o nome pelo seu revestimento em soletos de ardósia. Consta 
que no edifício se realizava a secagem de folhas de tabaco, in Boletim Municipal, Conhecer a 
nossa terra: Goujoim. pp. 5.
101 Teixeira, M. e Valla, M. (1999). O urbanismo português: séculos XIII – XVIII, Portugal- Brasil. 
Lisboa: Livros Horizonte.
102 Idem, ibidem. Com atenção no exemplo apresentado do Funchal, cidade de planta planeada 
e, portanto, de escala bem distinta, mas onde se podem estabelecer alguns pontos em comum, 
nomeadamente no que toca à sua implantação numa topografia em encosta.
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 A implantação destes novos volumes situa-se de forma linear ao longo 
da via principal, estendendo-se para fora do aglomerado anterior, relativamente 
concentrado. A parcela que ocupam é de maiores proporções, mais isolada e afastada 
da rua. Também as construções se caraterizam pelo uso de métodos construtivos 
contemporâneos, assim como, uma imagem exterior distinta das construções 
vernáculas de aparência rústica. Deste modo, a morfologia das habitações é mais 
regular e introduz um novo espaço de entrada exterior, que realiza o contacto com o 
acesso à rua. 

 Neste caso, as construções desenvolvem-se ao longo da rua/estrada e não 
em torno dela. Poderiam até ter sido edificadas posteriormente à sua inserção, que 
não se verificaria qualquer alteração na implantação das mesmas. Nesta área situam-
se também equipamentos da 1ª metade do século XX, como a escola primária da 
localidade,103 neste momento encerrada, e a Casa do Povo/ junta de freguesia.

103 Contruída em 1939, três anos depois de se ter introduzido o abastecimento de água 
canalizada ao público, in Boletim Municipal, Conhecer a nossa terra: Goujoim. pp. 6.
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 Após esta ponderação inicial, tomou-se como área de amostra para o 
caderno de campo o primeiro núcleo da povoação que, como foi já exposto, é onde 
melhor se observam exemplos da arquitetura vernácula local. Numa primeira análise 
organizou-se a informação dos edifícios que foi possível registar recorrendo a fichas 
de caraterização. Esta abordagem procurou de uma forma rápida recolher dados 
gerais relativamente aos edifícios, assim como caraterizar os métodos construtivos, 
morfologias e materiais utilizados. 
 
 Inicialmente, o objetivo desta inventariação seria abordar todas as 
construções dentro do núcleo assinalado, assim conseguindo um vasto campo de 
análise relativamente à povoação, contudo, como este trabalho de campo não é 
o foco da dissertação, mas sim um contributo para a sua realização, optou-se por 
limitar a análise aos edifícios que diretamente definiam as frente-rua/travessas. Desta 
forma, através do registo fotográfico dos edifícios foi possível representar o percurso 
realizado nas visitas de reconhecimento da povoação, assim apresentando uma boa 
porção das construções. Considera-se que esta amostra é suficiente para justificar as 
conclusões retiradas, assim como para permitir um vislumbre do que seria a tradição 
construtiva da povoação.

 O primeiro ponto registado visava desde logo distinguir o uso a que a 
construção se destinava, percebendo se esta era de caráter privado ou público, e 
posteriormente procurando classificar a funcionalidade à qual a mesma se destina, 
desde habitação, comércio ou loja/anexo. Nestes parâmetros houve uma maior 
dificuldade devido à impossibilidade, na maioria das construções, em visitar o seu 
interior. Ainda assim, foi possível depreender que a grande maioria representa 
edificações privadas destinadas a habitação familiar, contudo, era comum observar-se 
a ligação a um anexo ou loja no piso inferior. 

 Dentro desta lógica, procurou-se também registar o estado em que as 
construções se encontravam, assim como se ainda estavam habitadas. No núcleo 
de amostra selecionado parece mais recorrente o abandono das habitações 
comparativamente com os núcleos de construções mais recente do povoado, facto 
que se entende sendo este o aglomerado mais antigo e, portanto, onde se verifica uma 
maior degradação das suas estruturas. Era também importante registar o número de 
pisos de cada construção, de modo a posteriormente conjugar a informação recolhida 
com a utilidade destinada a cada nível. Este foi o principal fator de diferenciação para 
a seleção dos diferentes tipo construtivos, onde se procurou organizar os dados 
recolhidos dentro das diferentes categorias. 

Fichas de caraterização 
do edifício

85. Planta de Goujoim. 
Identificação dos edifícios 
em análise
Escala 1:2000
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 O modelo construtivo mais corrente é de dois pisos, definindo a cércea 
dominante, ainda que recortada, no contraste com os arruamentos bastante estreitos. 
Porém, considerar apenas o número de pisos das edificações é insuficiente para uma 
correta caraterização das diversas variantes encontradas, sendo necessário o seu 
cruzamento com outros fatores como a constituição das paredes exteriores, e mesmo 
o modo como a morfologia da construção interage com o espaço público que define.  
Na generalidade dos casos, observam-se alvenarias de pedra seca nas paredes dos 
pisos térreos e da cave, quando existente, acompanhando o mesmo material que 
pavimenta o espaço exterior. Estas áreas inferiores eram normalmente destinadas 
à instalação de pequenos lagares ou aproveitadas como armazéns para abrigo dos 
animais e guarda das alfaias agrícolas. Este espaço revela uma distribuição bastante 
funcional para a habitação superior. Torna-se mais prático e económico relativamente 
ao anterior posicionamento dos animais, mas também permitindo aproveitar o 
calor emanado para aquecimento do piso superior, tal como, proteger o mesmo da 
humidade que o contacto direto com o solo poderia proporcionar. No entanto, nos dias 
de hoje já não é muito recorrente observar-se a recolha de animais nestes espaços, 
principalmente devido às transformações ocorridas nos modos de vida da população - 
que já não vive de modo tão depende do trabalho do campo como em antigamente -, 
sendo este espaço, por vezes, transformado em garagens para os automóveis.

 Neste edifício observa-se a situação exposta anteriormente, neste caso 
posicionando ambas as entradas para os dois níveis da habitação de forma perpendicular 
à rua. O eixo de entrada descrito é continuo no restante desenvolvimento longitudinal 
do edifício. Como já foi observado, representa uma opção recorrente no núcleo 
construído em análise, que passa pelo posicionamento do piso inferior em cave, 
onde o nível da habitação fica situado na continuidade com o espaço da rua. Por sua 
vez, este volume encontra-se recuado relativamente à frente contínua dos edifícios 
vizinhos laterais, assim conseguindo área para as escadas de acesso ao piso inferior, 
tal como definindo um pequeno pátio regular de entrada - partindo do alargamento 
do espaço público.

 Esta caixa pétrea, ainda que enterrada, determina a estrutura da construção. 
Apesar de não se verificar continua para a totalidade do piso superior, define um 
embasamento na sua lateral livre, vencendo a diferença de cotas entre o nível do 
espaço público - que é simultaneamente o de entrada no piso principal - com a altura 
rebaixada do espaço anexo lateral de logradouro. Já no piso superior, destinado à 
habitação, é recorrente a preferência pelo emprego de sistemas aligeirados, como 
as paredes em estrutura de tabique, não apenas na compartimentação do espaço 
interior, mas também nas paredes exteriores, estabelecendo ligação com a estrutura 
da cobertura, também em madeira. No caso em análise, a proteção destas estruturas 
verticais é ainda acrescida pelo revestimento com soletos de ardósia - também 
observadas em especial no edifício 35 (Casa Preta), assim como em alguns momentos 
de outras construções.

Edifício-tipo de dois pisos

Edifício 33: 
Modelo de 1 piso com cave

86. 
vista do edifício 33 na relação 
com as diferentes cotas espaço 
exterior
87. 
edifício 33, alçado frente-rua da 
habitação 
88.
escadas de acesso para o piso 
inferior em cave
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 Dentro desta categorização, os materiais apresentam um protagonismo 
considerável, classificando os métodos construtivos possíveis de observar na 
caraterização das paredes, tal como na estrutura das coberturas, sempre que esta 
é visível. Procurou-se igualmente registar com que materiais eram constituídas as 
caixilharias, verificando que a grande maioria é em madeira, assim como as respetivas 
portadas. 

 Como se pode constatar, este é um exemplo também recorrente onde se 
observam sistemas construtivos de constituição mista, usufruindo da durabilidade 
e forte capacidade estrutural do granito e, complementarmente, conjugando a 
polivalência que outros materiais mais ligeiros oferecem. A base pétrea da casa 
contacta com ruas a níveis diferentes e insere-se na continuidade do muro de suporte 
que as divide, deste modo, articulando momentos distintos de entrada na habitação. 
Na rua de nível, à cota superior, o edificado aparenta ser um volume simples de 
apenas um piso, constituído em pedra bem aparelhada com blocos de dimensões 
generosas, no entanto, na relação com o acesso inferior paralelo adquire um novo 
nível, semienterrado, e que se direciona para o espaço exterior de acesso. 

 Sem a possibilidade de afirmar com certezas, principalmente devido à falta 
de registos gráficos, levantam-se duas possibilidades na compreensão da morfologia 
e volumetria da habitação. Numa primeira hipótese, esta pode ser considerada como 
um todo, assumindo as soluções distintas como reflexo de múltiplos momentos de 
relação com o respetivo espaço público. No entanto, levanta-se ainda uma outra 
solução, motivada pela observação atenta ao ligeiro recuo na volumetria da habitação 
e, no mesmo instante, também pela mudança nos métodos construtivos, passando 
a inserir-se soluções aligeiradas. Neste “segundo” volume, onde se denotam estas 
questões, continua a ser possível a leitura de um “esqueleto” pétreo, inserindo uma 
viga na transição entre os dois andares e, no extremo oposto, também um acesso em 
escadas paralelo, enquadrado na volumetria global da casa. 

 Parte do piso superior é visível através da segunda entrada, resultando no 
que aparenta ser um espaço interior de distribuição, atualmente com a frente de 
acesso completamente aberta.104  Neste nível, a madeira é o material utilizado por 
excelência, sendo de grande abundância e fácil manuseamento, o que resultou em 
soluções mais económicas. Aparece também recorrentemente nos soalhos para as 
habitações, respetivas estruturas e outros revestimentos interiores, como aqui se 
observa.

 Estes sistemas construtivos são de aparência mais ligeira, substituindo 
as paredes exteriores maciças por estruturas de tabique no piso superior, mas em 
contrapartida, apresentam uma menor durabilidade.  No estado de degradação das 

104 Torna-se impossível determinar se a solução seria assim determinada do começo, ou o modo 
como se encontra atualmente é resultado de processos de degradação da sua estrutura.

Edifício 5: 
Modelo construtivo de 

solução mista

91. 
edificio 5, acesso na rua à cota 
superior, relação de apenas um 
piso
92. 
edificio 5, desdobramento 
em dois níveis, os diferentes 
momentos do construído
93. 
aproximação ao edifício, a 
articulação entre madeira e 
granito

89. 
ruína de pedra, o granito como 
material estrutural
90. 
pormenor de revestimento em 
chapa ondulada, cor e textura
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estruturas nesta construção é possível observarem-se as diferentes camadas da parede 
exterior de tabique, mesmo estando revestida a chapa, reforçando o isolamento e 
impermeabilização deste elemento. 

 Os andares “sobrados”, destinados à habitação situam-se na cota superior 
da construção, “apoiados nas pontas salientes dos barrotes de soalho, ampliando o 
espaço de habitação sem necessitar de um maior lote de solo, sempre escasso nestes 
povoados apinhados (…)” .105 

 No caso das habitações de dois pisos sem cave, este último andar poderia 
ser acessível por intermédio de uma escada exterior saliente em pedra, normalmente 
disposta paralelamente à fachada. Evidentemente, ambos os casos variam consoante 
as pendentes do espaço exterior com que a habitação contacta. No caso da rua 
“principal”, este percurso é notoriamente mais nivelado e, portanto, os pontos de 
acesso conseguem desenvolver-se de forma mais regular. Não obstante, nas travessas 
que contornam este núcleo e efetuam a ligação entre as ruas de nível, as habitações 
lidam com as pendentes acentuadas do espaço público, desenvolvendo por vezes 
pontos de entrada para os pisos distintos no edificado, não sendo necessário o 
recurso a escadas exteriores - exemplo da “casa do médico”, edifício 27, que contacta 
com duas ruas e acessos a cotas opostas.

 Apresentam uma outra variante dentro das soluções de dois pisos, onde 
o nível inferior não se encontra em cave, mas também não está diretamente no 
contacto com a rua de acesso. 

 Ora, caminhando ao longo da rua, relativamente nivelada, ambas as 
construções se assemelham de apenas um piso, sendo as respetivas entradas 
direcionadas para a frente-rua, na continuidade do mesmo percurso. Contudo, 
apenas na abertura espacial entre os dois volumes se consegue uma leitura global da 
sua morfologia, assim situando uma travessa perpendicular, de declive relativamente 
acentuado. O piso inferior das habitações, antes impercetível, surge na relação destas 
duas vertentes, prolongando as paredes laterais em pedra desde o contacto com a 
cota superior da rua, ao nível mais baixo de encontro com a travessa. 

 Neste sentido, a implantação dos edifícios surge como um outro fator a 
considerar na sua compreensão global, podendo-se encontrar alguns motes que 
justificaram posições distintas e relações singulares com os espaços públicos e de 
percurso na povoação. No caso das habitações, o recorrente era posicionarem-se em 
parcelas e/ou lotes contínuos, na continuidade das construções laterais, podendo 
chegar a partilhar paredes de meação com o edificado vizinho. Na generalidade, estas 
edificações situavam-se ligeiramente elevadas relativamente ao nível da rua (exemplo 

105 Soeiro, T., Rosas, L., Fauvrelle, N. (2002). O património vernacular construído do Alto Douro 
Vinhateiro; ritmos e valores. DOURO – Estudos & Documentos, 7: 147-163. pp. 151.

Edifícios 9 e 10: 
Variantes do modelo de 

dois pisos sem cave

94. 
edifícios 9 e 10 ao nível da rua, 
relação de apenas um piso
95. 
edifícios 9 e 10, vista na 
travessa transversal a um nível 
mais baixo, o desdobramento 
em dois níveis
96.
vista superior sobre os dois 
volumes, cheios e vazios
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edifício 1 e 2). Esta situação é recorrente para este tipo construtivo, frequentemente 
observando-se escadas salientes à fachada para resolver desníveis de piso (em cave 
ou semicave) ou mesmo das pendentes da rua.

 Apesar de também existirem habitações com apenas um piso, o mais comum 
era, dentro deste modelo de um único andar, a construção se destinar a anexos de 
apoio, muitos dos quais atualmente convertidas em garagens individuais para as 
famílias. No caso destas estruturas anexas, posicionam-se relativamente isoladas face 
à continuidade da frente-rua edificada, sem contacto com as demais construções 
vizinhas.

 Os edifícios observados dentro do núcleo selecionado apresentam uma 
morfologia mais ou menos regular, definida de forma retangular. No entanto, 
apesar de maioritariamente generalizada, esta opção a nível da implantação não é 
exclusiva, existindo nota de soluções distintas em termos da sua forma e implantação, 
consequência direta da articulação com o espaço público com o qual contactam.
 
 O edifício em análise apresenta uma forma de feição triangular, cortada em 
um dos topos, onde se destaca a colocação de uma chaminé larga. Na relação direta 
com a frente-rua, a habitação posiciona-se de esquina, “aresta” aliás, onde atualmente 
é possível vislumbrar um pouco do interior da habitação e estrutura das paredes. 
Neste ponto, pelo nível da rua, a habitação aparenta ser de apenas um piso, contudo, 
percorrendo um pouco em torno dos seus limites observa-se um embasamento em 
granito que ganha altura com a pendente da travessa transversal com a qual contacta, 
sendo substituído no andar superior por paredes de tabique revestidas a chapa 
metálica ondulada. 

 Esta última estrutura carateriza a comunicação com a rua de nível, que se 
situa numa cota superior, no entanto, a construção interage com outros arruamentos 
traseiros em todos os extremos, caraterizando-se como um edifício-quilha, e 
igualmente situando diferentes pontos de entrada à cota do respetivo espaço exterior 
de contacto. No primeiro momento de bifurcação da rua “principal”, situa-se uma 
estrutura em ruína que parece ser anexa à habitação principal. Neste ponto voltam-se 
a observar as recorrentes escadas de acesso em granito, permitindo a entrada numa 
cota mais baixa da travessa. 

 Dentro dos inúmeros exemplos observados, as coberturas são sempre de 
duas ou quatro águas, observando-se em alguns casos a ligação das respetivas direções 
às irregularidades da implantação. O telhado é suportado, dentro do que foi possível 
observar, recorrendo a estruturas de madeira, revestido maioritariamente por telha 
de meia cana, e em alguns exemplos, registou-se o recurso a telha de fibrocimento 
ou chapa metálica. Em determinados pontos, estes elementos eram substituídos por 
telhas de vidro que permitiam a entrada de alguma luz necessária para o interior.

Edifício 28: 
Variante de 2 Pisos

97. 
edifício 28, edifício-quilha, 
ruínas, cores e texturas
98., 99. e 100.
vistas de vários momentos de 
relação com as ruas e travessas 
adjacentes ao edifício, as 
diferentes cotas do espaço 
público
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 De uma forma geral, as habitações eram de dimensões relativamente 
reduzidas, seguindo uma morfologia essencialmente retangular. A sua organização 
interior provinha de uma necessidade básica de encontro de abrigo para a família, e 
assim, reflexo de uma lógica essencialmente funcional. Devido aos poucos recursos 
que a população possuía para a construção, a linguagem destas habitações era humilde 
e harmoniosa entre si, ligando contexto natural com construído, do mesmo modo que 
o homem se encontrava em contacto direto com a terra. No entanto, procurou-se 
ainda ter uma perceção do que seria a vida no interior destas habitações, e em que 
medida o ambiente vivido era moldado pelos instrumentos físicos que as constituíam.

 “Por casa, entenda-se um espaço fechado onde o frio e a chuva se imiscuem 
com maior ou menor dificuldade, mas que é, afinal, o último reduto da vida do 
individuo.” 106 

 Sempre que foi possível visitar o interior das edificações, dentro do núcleo 
habitacional, tentou-se também perceber, dentro do estado como este ainda se 
preservava, como funcionava a lógica de organização do espaço, e a que materiais se 
recorria para esse efeito – como se marcava a divisão dos compartimentos e de que 
modo eram constituídos os pavimentos interiores e teto, no caso de este existir.

 Os vãos são o primeiro apontamento de análise no contacto entre as 
dimensões interior e exterior da casa. Dentro do que se pode observar, de modo geral
apresentam uma forma bastante controlada, de dimensões reduzidas, condicionados 
em parte pelas dimensões dos blocos de granito que estruturam as paredes. Mesmo 
recorrendo frequentemente a peças de maior dimensão para o seu travamento, estas 
aberturas eram reduzidas, e consequentemente o espaço interior adquiria um caráter 
mais fechado sobre si, normalmente num ambiente de penumbra.

 Apresenta novamente o modelo mais corrente de dois pisos de altura, que 
destina o piso inferior em semicave para loja, anexa ao piso principal superior. O acesso 
para este nível realiza-se através de um pequeno pátio descoberto murado, cuja 
forma procurou estabilizar a largura irregular da travessa.  Recorrendo à colocação de 
alguns degraus, a cota do piso habitacional consegue situar-se ligeiramente elevada 
relativamente à rua, cedendo também um pouco da altura útil ao piso inferior.

 A vida dentro da habitação desenvolvia-se num espaço relativamente 
reduzido, principalmente quando comparado à família numerosa de onze pessoas que 
antigamente servia. Essencialmente, distinguem-se os espaços de cozinha e sala de 
estar, interligados pela pequena antecâmara de entrada. De certo modo, a organização 
interior desta habitação é indefinida, transparecendo a pouca preocupação em definir 

106 A.A.P. (2004 [1961]). Arquitectura Popular em Portugal (zona 2 – Trás-os-Montes e Alto 
Douro e zona 3 – Beiras), vol. I (4ª Edição). Lisboa: Ordem dos Arquitectos. pp. 124. 

Edifício 13

101. 
edifício 15, articulação com os 
volumes adjacentes e espaço 
público
102. 
vista superior sobre o pátio de 
acesso 

O espaço doméstico 
privado
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as divisões por funções restritas. Os espaços são impermeáveis entre si, não havendo 
a presença de um corredor de distribuição por falta de espaços para os quais distribuir 
- que no caso das habitações atuais é tão comum presenciar. A área de dormir também 
não se identifica segundo a delimitação de compartimentos complementares, mas 
sim como função imposta na sala comum, onde dormia toda a família. 

 Não obstante, o ambiente resultante de todo o conjunto é quente e 
aconchega. Apesar das poucas aberturas para o exterior e pé direito reduzido, o 
espaço não parece enclausurado. As poucas janelas definem quadros de luz, que 
iluminam os pequenos compartimentos de forma suficiente, refletindo nas cores 
vivas que caraterizam o espaço interior. A pedra das paredes, à vista no exterior, 
não é diretamente visível em nenhum ponto interior, sendo caiada e/ou, por vezes, 
revestida por madeira, material que se prolonga nas divisões interiores, molduras das 
portas e mesmo nos tetos de nível. 

 “O fundamental é a sábia organização do espaço, por forma a que a vida da 
família – a vida vivida com olhos abertos – encontre um «dispositivo» que lhe permita 
realizar-se em qualquer momento em que a família se junta e, muito especialmente, 
nas longas noites de Inverno.” 107

 Posteriormente foi construído um pequeno anexo de aumento à habitação 
destinado a novos quartos, neste cado voltados para a fachada de tardoz aproveitando 
a área de logradouro livre. A família aproveitou o espaço de logradouro nas traseiras 
e redefiniu um pátio exterior comum. Atualmente, a casa está inabitada, contudo 
mantêm-se como um vestígio do que foi o modo de habitar tão familiar que esta 
edificação presenciou.

 Este edifício mantém a tipo anterior de dois andares, com cave no nível 
inferior aproveitando o declive da rua, e acesso ao piso superior de habitação através 
de escadas exteriores em blocos de granito. Situado paralelamente à fachada, este é 
um elemento de transição bastante recorrente, que culmina num estreito patamar na 
frente da porta principal. O espaço que cria fica determinado por recurso à varanda de 
madeira, prolongando a área interior de entrada para um espaço exterior intermédio 
à habitação - e vice-versa. Apesar do edifício se encontrar já em ruína, percebe-se uma 
configuração interior longitudinal relativamente à rua e respetivo acesso, no entanto, 
é difícil perceber a forma como a habitação remata no extremo oposto.

 A varanda é, neste sentido, um importante elemento de transição que se 
vivencia neste contexto. Através desta estrutura de base pétrea, mas com a guarda 
de contornos ligeiros, em madeira, a vida dentro da habitação prolonga-se para o 
contacto com a atividade seu exterior. Para além do seu posicionamento na entrada, 

107 A.A.P. (2004 [1961]). Arquitectura Popular em Portugal (zona 2 – Trás-os-Montes e Alto 
Douro e zona 3 – Beiras), vol. I (4ª Edição). Lisboa: Ordem dos Arquitectos. pp. 140. 

Edifício 15

103. 
ambiente da sala de estar, 
também o espaço de dormir da 
habitação
104. 
articulação entre o momento 
de entrada na habitação, 
cozinha e acesso à sala (ao 
fundo)
105.
a cozinha, “coração” da casa em 
torno do espaço de lareira

106. e 107. 
vistas do edifício 15, varanda e 
acesso à cave
108. 
edifício 15, articulação entre os 
volumes adjacentes e espaço 
público
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adossado às escadas de acesso do exterior para a habitação, também é recorrente 
a sua presença nos pisos superiores, registando diferentes soluções para a sua 
apropriação. (edifício 31) A varanda de “procissão”,108 define um espaço estreito de 
contemplação e contacto do espaço interior com o exterior da habitação; (edifício 7) 
já um outro exemplo, apresenta a varanda corrida e coberta de madeira, que prolonga 
o sobrado interior da habitação para o seu exterior, ampliando o espaço útil sem exigir 
mais área ao lote de construção; (edifício 4) ainda dentro do aglomerado em análise 
verifica-se um caso único onde se observa uma varanda envidraçada corrida ao longo 
da fachada do edificado.

 A análise exposta, apesar de sintetizada e breve, foi um momento importante 
dentro do percurso da dissertação, dando a conhecer uma base prática que carateriza 
a tradição construtiva da povoação. Deste modo, a aproximação à Quinta da D. Moura, 
enquadrada na Ribeira do Tedo  enquanto um lugar que se desenvolveu associado à 
anterior vila de Goujoim, e que se pretende reabilitar, já poderá acontecer de forma 
mais cuidada e responsável, respeitando o valor reconhecido da arquitetura popular 
local e, assim, estudando a correta manipulação das suas particularidades, sem perder 
de vista os elementos que definem a imagem identitária do próprio edifício. 

108 Termo popular empregue no A.P.P. na caraterização de um dos tipos registado no mapa da 
zona 2 (Trás-os-Montes e Alto Douro).

111. 
edifício 31, a varanda de 
“procissão”
112.
edifício 7, prolongamento 
do piso superior em varanda 
coberta
113.
edifício 4, varanda corrida 
envidraçada

109. 
edifício 15, vista através da 
varanda de entrada
110.
edifício 15, acesso em escadas 
para a entrada, relação com o 
espaço público adjacente
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Reconversão de uma ruína no Gerês
Mercado Municipal de Braga

Casa das Artes, Porto

Reconversão do Convento de Santa Maria do Bouro

Casa em Baião

Casa das em Moledo, Caminha

Casa no Bom Jesus II

Estádio Municipal de Braga

Casa na Maia III

Casa das Histórias Paula Rego, Cascais

Espaço Miguel Torga, Sabrosa

Pousada da Serra da Estrela

(Ano de início do projeto)
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A ruína enquanto parte 
do projeto

 Eduardo Souto Moura assumiu-se como uma referência importante 
para o trabalho desenvolvido, na medida em que apresenta um vasto leque de 
obras produzidas, das quais se identificam vários projetos com momentos de 
interesse e semelhanças para o tema da dissertação. Num primeiro momento, 
importa desde logo perceber as razões para escolha das suas obras como 
base de análise para algumas diretrizes que se pretende traçar no projeto 
a desenvolver. Procura-se que esta compreensão proceda diretamente da 
interpretação das obras, ressaltando-se para o campo do real e do construído, 
mais que tecer uma posição puramente expositiva e teórica acerca das 
intervenções selecionadas.

 De um modo geral conhece-se o seu vasto trabalho, resultados de um 
percurso de longos anos, consciente no que são as noções base para o trabalho 
arquitetónico e, simultaneamente, de constante redescoberta. Verifica-se um 
aprofundamento dos métodos de processo projetual, colocando-se até em 
questão os ensinamentos apreendidos durante os seus anos de formação, do 
mesmo modo como questionada as influências internacionais que chegavam 
vastamente difundidas como modelos nos seus primeiros anos de trabalho. 

 Para uma melhor compreensão do que foi seu processo de criação 
projetual, foram selecionados três casos de estudo do arquiteto. Estes são 
projetos onde se tomam posições distintas relativamente à colocação da 
nova construção, mediante o estudo das preexistências encontradas e das 
especificidades que cada lugar apresenta. Desta forma, e dada a corrente 
coincidência com os temas abordados para a proposta na Quinta da D. Moura, 
também é possível estabelecer algumas reflexões análogas com o caso de 
estudo em mãos. 

 Entendendo as condicionantes do lugar e o programa proposto a 
implantar, procura-se então encontrar a solução que melhor poderá contribuir 
para o equilíbrio do conjunto construído, relacionando estruturas existentes 
com novas formas desenhadas. Face ao caráter próprio do sítio proposto para 
a intervenção, o arquiteto procura, de certo modo, trabalhar de encontro às 
fragilidades e necessidades de cada lugar; ou o contrário, se de todo o conjunto 
resultar uma imagem harmoniosa e equilibrada, o objetivo é redefinido de 
encontro a essa identidade que o contexto parece definir, reforçando-a. Com a 
intervenção do arquiteto, o contexto apresentado é trabalhado mutuamente 
com novas peças a ser desenhadas, podendo uma posição ser reforçada 
no contraponto com outra solução, ou então, procurando equilibrar a nova 
construção com preexistência, criando um todo mais unitário.

114. Cronologia de obras. 
Síntese das principais 
obras de Eduardo Souto 
Moura



II. CONSTRUÇÃO DE REFERÊNCIAS

124

115. Guell, X. (1990). pp. 17

116. Boehm, F. (2015). pp. 60

117. Boehm, F. (2015). pp. 63



ESTRATÉGIAS DE IMPLANTAÇÃO: AS CASAS DE E. SOUTO MOURA

125

2.2.

  Ao longo dos vários anos de trabalho, o tema da ruína surge de 
modo inevitável nos projetos desenvolvidos por Souto Moura, no entanto, 
esta estrutura preexistente não é sempre considerada de igual modo. Em 
determinadas situações observamos este elemento intimamente ligado a 
uma imagem efémera da realidade, de modo, invocando um certo simbolismo 
numa conceção mais romantíca sua forma: a ruína como estado final de 
degradação da obra, em última instância, o retorno desta construção ao meio 
natural. Contudo, muitas vezes este caráter sentimental que é atribuído à 
volumetria original pode resultar num desequilíbrio do conjunto contruído, 
suplantando o seu significado num nível mais físico e concreto.

 Numa outra perspetiva, poderia ainda considerar-se este objeto 
de origem como material de trabalho para uma nova conceção da obra, 
reaproveitando da sua forma o quanto necessário à nova intervenção, ou até 
encarando a possibilidade de destruição total do edificado. Desta forma, estas 
diversas possíbilidades expostas incentivaram o estudo das obras selecionadas, 
numa tentativa de esclarecimento e fundamento de permissas base que 
consigam auxiliar a toma de posição relativamente às ações pensadas para a 
Quinta da D. Moura.

 Nas três obras seguintes a ruína está presente no terreno, e lê-se 
igualmente enquanto figura presente, que ocupa um lugar fundamental no 
processo projetual de cada caso de estudo.

 Esta obra simboliza o primeiro projeto do autor, sendo também a 
sua primeira experiência no que trata o tema da reabilitação em estruturas 
preexistentes. A base de trabalho apresenta um celeiro abandonado, já em 
situação de ruína, reconvertido para uma pequena habitação voltada para o 
rio.

 À primeira vista, não se encontram vestígios da sua intervenção a partir 
do nível da rua. As paredes de pedra maciça elevam-se em relação à altura 
da nova cobertura, omitindo a sua presença para o exterior. Neste sentido, a 
posição de projeto tomada foi apenas de complemento das peças dispostas 
no local, procurando assim não comprometer a identidade do objeto com a 
sua intervenção. 

 No Gerês, observa-se uma certa nostalgia pela imagem da ruína 
enquanto objeto anónimo, pertencente ao lugar; pelo exterior, e observada 
através do espaço público, a obra preserva o mesmo aspeto de abandono que 
aparentava antes da intervenção. 

Reconversão de uma 
Ruína no Gerês (1980-82)

115.
vista da ruína preexistente a 
parte do nível da rua
116. 
vista exterior sob o alçado 
envidraçado
117. 
vista desde o interior da 
habitação para a paisagem 
envolvente
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 “[Souto Moura, relativamente à obra] fascinado pela quase 
identificação da arquitetura, material artificial com a natureza, porque a ruína 
deixa de ser arquitetura e passa a ser natureza. E mantive a ruína para manter 
essa pretensão de ser quase obra natural, anónima.” 109

 Não podemos neste exemplo falar na implantação da intervenção no 
seu sentido lato, pois, a mutação é invisível a quem caminha na rua adjacente, 
aparecendo confinada dentro das quatro paredes espessas da preexistência. 
De um modo geral, procurou-se o reaproveitamento das três paredes 
estruturantes em pedra, definindo a última frente num pano de vidro. Quando 
fechada, esta frente reflete toda a paisagem circundante, camuflando-se de 
forma natural por entre a vegetação; ao abrir-se, volta-se de forma direta para 
o rio através dos socalcos que se desenvolvem ao longo da encosta.
 
 Neste momento, pode-se ainda falar de um quinto plano na casa, a 
cobertura. Esta também é uma nova peça inserida, feita em betão armado 
e que, contrariamente ao que seria normal nesta tipologia de habitação 
rural, em vez de representar a função do elemento que encerra o espaço da 
casa, prolonga esta mesma área para um novo nível aberto no exterior – em 
forma de terraço. Desta forma, a intervenção não se desenvolve apenas em 
torno de enquadramento programático na preexistência, mas igualmente  
desenvolvendo novas relações com o contexto envolvente, em íntima conexão 
com a natureza, a frente rio e o céu como limite superior.

 Neste próximo projeto em análise, o programa proposto trata o 
desenho de uma habitação para férias com dimensões reduzidas. O terreno 
de implantação para a casa desenvolve-se segundo a sobreposição de socalcos 
assentes em muros de granito e englobando ainda uma pequena edificação 
em ruínas.

 Aqui observa-se uma diferente posição relativamente à preexistência 
encontrada, tendo optado por consolidá-la de forma intacta, em vez de reabilitar 
a sua estrutura para acolher o novo programa. Desta forma, esta estrutura 
original adquire um caráter meramente contemplativo, consolidando-se como 
jardim fechado de apoio à nova habitação.

 A nível da implantação no terreno, a estratégia desenvolvida passa 
pela manipulação das linhas naturais, moldando-as de encontro ao novo 
objeto. Mantém-se uma leitura do terreno segundo plataformas, no entanto, 
estas são refeitas com a altura adequada para inserção da habitação. Desta 
forma, a nova forma compõe-se como uma caixa de betão que se insere a 
109 Trigueiros, L. (2000). Eduardo Souto Moura. Lisboa: Blau. pp. 52.

Casa em Baião (1990-93)

118.
vista superior sob a cobertura 
ajardinada 
119. 
a ruína compleativa como 
jardim fechado
120. 
fachada principal da habitação, 
frente socalco

118. casaembaiao.blogspot.com
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nível com o socalco. Percebe-se a importância atribuída ao caráter único de 
cada lugar, compreendendo as especificidades do terreno, e partindo do 
pressuposto da ruína como elemento integrante do mesmo. O desenho do 
novo objeto procura assim não quebrar esta unidade, sendo a sua presença 
pouco percetível. 

 Desta forma, a casa posiciona-se escavada no próprio socalco, em 
continuidade com o limite que o mesmo desenha, mas assume-se apenas 
como um plano vidrado recuado, que aparece por entre os espessos muros 
de pedra. Assim como o primeiro caso de estudo, também a cobertura é 
trabalhada de modo a camuflar a presença da habitação, dando continuidade 
ao manto vegetal no patamar superior. Segundo uma visão mais periférica, a 
presença da nova estrutura passa despercebida com a exceção dos elementos 
criados para a ventilação dos espaços interiores. Deste modo, a construção 
insere-se de uma forma discreta, não perturbando a presença da ruína 
e, contribuindo de um modo subtil para a sua valorização, sendo que em 
altura, a preexistência é o único objeto de destaque, ligeiramente elevada 
relativamente aos níveis definidos pelos socalcos.

Neste último caso de estudo, podem tecer-se imediatamente comparações 
com a obra em Baião, desde logo partindo da topografia do terreno, novamente 
organizado por meio de plataformas de nível. Esta qualidade morfológica que 
o território define é um fator determinante para a implantação do edifício 
no caso anterior, de modo que se entende a opção semelhante para o 
posicionamento desta nova habitação. 

 Servindo-se da manipulação das alturas entre as plataformas, Souto 
Moura enquadra a construção como parte integrante do socalco. Ao contrário 
do que se observa na casa de Baião, o volume não se encosta completamente 
à vertente do terreno, distanciando-se do maciço rochoso, para onde se 
decide voltar um corredor vidrado no interior da habitação.

 Neste projeto, o arquiteto demonstra uma atitude semelhante 
relativamente a algumas questões tomadas nos restantes casos, como a criação 
de uma nova laje de cobertura em betão.  Contudo, esta peça que parece 
apoiar-se sobre os socalcos posiciona-se de forma distinta relativamente 
ao caso estudado anteriormente. Em Moledo, a cobertura procura marcar 
presença na definição do plano superior, contrastando com o rochoso e o 
manto vegetal à sua volta. Também na fachada principal lemos o contraponto 
entre a grande superfície envidraçada do alçado e a textura dos muros que 
definem os socalcos adjacentes. 

Casa em Moledo (1991-
98)

121.
o corredor traseiro e 
afastamento relativamente à 
escarpa rochosa
122. 
vista superior da casa
123. 
inserção do edifício no terreno 
e ao longo dos socalcos
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Deste forma, o perfil da laje deixa de ser oculto pelo pano de vidro, como 
acontecia em Baião, permanecendo à vista. 
 
 Verifica-se novamente a presença de uma construção em ruína 
no terreno que permaneceu inalterada pela intervenção do arquiteto. No 
entanto, no projeto anterior, dado o posicionamento da ruína em continuidade 
com a frente da habitação, esta adquiriu uma função mais contemplativa 
de jardim fechado. Neste caso em estudo, a sua posição mais distante no 
terreno conduziu a que a ruína se localizasse enquanto marco de entrada num 
percurso livre pela propriedade, no entanto, apresentando-se também com 
uma função meramente contemplativa.



Nota ao presente subcapítulo:

Todas imagens referenciadas segundo o código FG são da autoria do fotografo Fernando Guerra e foram recolhidas do site 
oficial do arquiteto RA (Rebelo de Andrade, www.rebelodeandrade.com).
Os desenhos apresentados foram cedidos pelo arquiteto e manipulados pela autora de acordo com a lógica de 
apresentação.
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Definição do programa 
como processo projetual

 Estabelecer um programa para o projeto surgiu de uma gradual aproximação 
às especificidades do edifício selecionado, postas em evidência no conjunto com as 
virtudes do próprio lugar - colaborando na construção da sua identidade enquanto 
espaço físico e simbólico. Situa-se igualmente como frente de trabalho, procurando 
encontrar momentos de equilíbrio entre as componentes território- edifício- 
programa. 

 Como se tem vindo a demonstrar, compreender as qualidades do lugar 
onde se pretende intervir torna-se fundamental no desenrolar de qualquer conceção 
arquitetónica desenvolvida em conformidade com o seu contexto físico. Assim, 
inerentemente a esta conjetura, procura-se encontrar espaço para que o edificado 
consiga existir como elemento individual, relacionando a função que possa vir a 
desempenhar em termos programáticos – desde habitação, a espaços para usufruto 
do público ou balneário termal - em concordância com o lugar onde é implantado. 

Nesta conjetura, pretende-se que o confronto com as preexistências do lugar possa 
ser igualmente pensado como espaço de trabalho. O elemento ruína pode, neste 
contexto, surgir como uma posição projetual, procurando a valorização do seu 
estado físico enquanto condição concetual, o que cria um contraponto que pode 
ser interessante desenvolver entre a base existente e nova construção; ou então 
numa outra perpstiva, pode ser trabalhada como mais uma condicionante física a ser 
ponderada, transformada ou até completamente demolida.

 Deste modo, pretende-se que esta análise desenvolvida até este momento 
acompanhe o processo de projeto enquanto se vao expectando diversas componentes 
do trabalho prático em construção.  
 
  Tomou-se como ponto de partida o objetivo inicial de desenvolver um 
espaço balnear/ piscinas, procurando assim manter vivo o contexto histórico inerente 
ao próprio edificado, como também preservando a forte relação entre a “habitação” 
existente e os recursos hídricos naturais do terreno envolvente – nascente e rio Tedo. 

 As etapas iniciais de aproximação ao projeto foram fundamentando 
esta procura, pois foi quando se realizou o confronto inicial entre a preexistência 
com a dimensão do programa que se pretende inserir – mesmo podendo vir a ser 
constantemente redefinido ao longo do trabalho.



II. CONSTRUÇÃO DE REFERÊNCIAS

136



CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA: O CASO DE LONGROIVA

137

2.3.

 O desenvolvimento faseado deste processo permitiu ir conhecendo 
gradualmente o objeto de estudo, no entanto, foi também enfatizando uma 
crescente necessidade por definição na estruturação funcional do edifício a reabilitar. 
Compreender em termos práticos a escala da intervenção significa também conjugar 
mutuamente a preexistência – enquanto base física geral - com os novos elementos, 
gerando um conjunto de formas e momentos de destaque espacial. 
Desta forma, quantificar a área a construir significa igualmente compreender quais as 
bases a preservar, e como, partindo destas, se pode conseguir uma melhor conjugação 
com a dimensão da nova construção. Esta tarefa tornou-se igualmente importante a 
nível da definição concreta dos espaços que pretendiam ser desenvolvidos, percebendo 
ao certo quais as funções- programa que a dimensão do projeto conseguiria englobar 
no seu conjunto.

 No decorrer do processo projetual assumiu-se o compromisso de selecionar 
um projeto como referência, que pudesse ir esclarecendo acerca de determinadas 
questões práticas que fossem surgindo. A pesquisa que se desenvolveu procurou ir de 
encontro às expectativas programáticas para o projeto, conseguindo também pesar a 
necessidade de existirem algumas funções expectadas no complexo em detrimento da 
escala da intervenção. Sendo assim, as obras de referência selecionadas representam 
uma hipótese válida para várias problemáticas que vão surgindo, observando e 
compreendendo o seu funcionamento, e das quais podemos tirar conclusões para o 
nosso projeto em desenvolvimento.

 Partiu-se da escolha do projeto do Hotel Rural de Longroiva, da autoria do 
arquiteto Luís Rebelo de Andrade, como referência nuclear para o próximo capítulo. 
A análise à sua obra desenvolve-se como uma ferramenta de suporte no que toca à 
próxima etapa de construção do programa funcional para a Quinta da Dona Moura.

 Até este momento já foi possível tecer algumas convicções que pretendem 
guiar o projeto, contudo o programa ainda se apresenta sem grande definição. Carece 
por vezes de restrições por norma fornecidas pelo cliente para a obra, que de certa 
forma ajudam a limitar um pouco o campo de trabalho - como por exemplo a nível 
de custo de obra, a sua função específica, ou relativamente à escala da intervenção. 
Assim, este apresenta-se como um exercício importante de reflexão sobre questões 
que se vão tornando pertinentes ao longo da investigação. 

 É também relevante o registo deste processo, com as respetivas ponderações 
e avanços que vão sendo pesados a nível projetual. Estes momentos foram auxiliando 
numa melhor formulação no que toca a alguns pontos fundamentais a considerar no 
edifício. 

Eleição das bases de 
referência 
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125. JM (Fonte: O Desenho das Termas) 126. JM (Fonte: O Desenho das Termas)

124. JM (Fonte: O Desenho das Termas) 127. JM (Fonte: O Desenho das Termas)



139

CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA: O CASO DE LONGROIVA

2.3.

128. 
fotografia aérea do complexo, a 
implantação geral dos volumes 
129. 
vista aérea norte, colocando 
o edifício do antigo balneário 
termal em primeiro plano

124. 
conjunto de corte e alçados 
do projeto de remodelação do 
balneário em 1965
125. 
fachada do balneário em 1963, 
Mário R, d’Almeida
126. 
fachada do balneário em 2006, 
Jorge Mangorrinha

1. antigo balneário termal

2. volume de conexão

3. nova construção projetada

4. balneário termal atual

128. FG (Fonte: RA)

129. FG (Fonte: RA)

1

2

3

4

 Numa primeira fase, inicia-se o estudo dos elementos gráficos fornecidos 
pelo escritório de arquitetura relativamente ao projeto de reabilitação. Este processo 
é feito salvaguardando todas as diferenças impostas a nível da escala do edifício 
preexistente, assim como da posição específica que este ocupa no terreno. Contudo, 
é uma ação importante no que toca à compreensão de questões a nível funcional e 
físicas da intervenção realizada nas termas, principalmente devido às semelhanças 
que se identificam a nível da área geográfica onde se insere, assim como do programa 
com que contacta. 

A visita à obra também foi um momento importante para perceber a atmosfera gerada 
pelos espaços e relação que procuram estabelecer com a paisagem que os envolve.

 Importa, de uma forma rápida, a compreensão do que foram as bases que 
fomentaram o projeto desenvolvido: para o arquiteto foi proposto um projeto de 
reabilitação e expansão do edificado existente, compreendendo o conjunto de banhos 
públicos existentes já desde o século XIX. 

 O edifício das antigas Termas foi alvo de inúmeras propostas para reabilitação 
ao longo dos tempos, contudo a sua maioria não obteve conclusão a nível de obra, 
nomeadamente o projeto de 1965, do arquiteto A. Madeira.  Já na proposta realizada 
entre os anos 1974 a 80, os resultados foram visíveis, sendo realizadas obras de 
conclusão do balneário, no entanto, esta propunha também o arranjo de áreas 
exteriores e a criação de um parque termal, elementos que não foram executados.  

Apenas em 2011 há a iniciativa de construção de um novo balneário que, no entanto, 
apesar de fazer uso das virtudes terapêuticas e medicinais da água, não procura a 
relação com o balneário secular que se encontrava nas suas mediações.

 Assim, “O Hotel de Longroiva surge com a necessidade de potenciar e 
rentabilizar os recém-construídos balneários, um investimento público avultado, 
carecido de uma unidade hoteleira capaz de acolher os usufrutuários das termas.” 110

 Inicia-se o estudo do projeto pela análise da preexistência, procurando 
entender um pouco do que foi o processo de desenvimento do mesmo, e como o 
arquiteto trabalha o contacto entre este elemento já conformado no sítio, e as novas 
formas desenhadas. Percebe-se de forma clara a delimitação da intervenção entre os 
edifícios termais preexistentes - no limite nordeste o antigo balneário, e no extremo 
oposto, a sudodeste, o novo balneario municipal. 

110 Rebelo de Andrade. Hotel Longroiva, Memória Descritiva. in rebelodeandrade.com

Arquiteto: Luís Rebelo de 

Andrade

Ano: 2012 - 2016

Localização: Mêda, Portugal
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Cliente: Natura Empreendi-

mentos

 

Longroiva Hotel Rural

Configuração espacial geral



Planta do rés-do-chão

Planta dos pisos 1 e 2

Planta de cobertura

130. Planta de implantação do hotel. 
Explosão do edifício principal
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Edifício do antigo 
balneário termal

 De uma forma geral, o edifício do antigo balneário termal, apesar ter visto 
a sua imagem exterior ligeiramente alterada, mantém o seu caráter imponente e 
robusto. O posicionamento que adquire no terreno, rebaixado ao nível da rua, mas 
no entanto, aberto para a mesma, confere a esta peça um momento de destaque 
espacial. Desta forma, liberta espaço vazio na sua frente, dando lugar para respiro 
antes da entrada no edifício. A entrada de serviços e mercadorias encontra-se neste 
mesmo nível, no entanto dissimulada pela presença de um volume secundário, de 
apenas um piso, que serve de apoio ao edifício principal.

Visualmente denota-se o confronto entre a linguagem mais hirta do volume principal, 
de planta retângular bem definida, rebatida com cerca de dez metro de altura; em 
oposição, os restantes elementos construídos desenvolvem-se ao longo da escarpa do 
terreno, de uma forma natural e quase orgânica. 

 No entanto, o contraste entre este elemento com os  novos componentes 
não se lê através da aparência mais devoluta da preexistência, mas sim a nível da sua 
configuração exterior mais maciça. Também em termos de escala é visível uma clara 
oposição entre o volume relativamente ao restante contexto construído, de disposição 
mais linear ao longo do terreno, e com leitura individual de apenas um piso de altura.
Desta, a ênfase da composição recai sobre a preexistência, colocando em evidência o 
local onde se realiza a entrada no complexo. 
 
 A nível programático este volume viu a sua função bastante alterada, 
servindo agora como entrada principal no complexo e englobando no piso térreo os 
espaços de caráter mais social: área de receção ao público, bar e sala de refeições. No 
piso superior, a altura do pé direito permitiu a criação de dois níveis, desenvolvendo 
também a cobertura do edifício de modo a se cruzar com a altura do último piso, 
perdendo assim a força visual que um novo piso acrescentado iria exercer sobre o 
volume. Nestes últimos níveis situam-se os quartos para os hóspedes, repetindo em 
ambos os pisos a configuração dos espaços desenhados. 

 A simetria em planta lê-se em cruz de uma forma subtil, desenvolvendo-
se definindo a zona de corredor e circulação, assim como albergando um total de 
sete quartos por piso: quatro de maior dimensão, dos quais um encontra-se adaptado  
para pessoas com mobilidade reduzida; dois de áreas mais reduzida e uma suite. Ao 
espaço vazio das caixas de escadas e ponte de acesso corresponde em espelho a área 
da suite: a entrada no compartimento é feita a eixo para o espaço da sala de estar; 
em cada oposto situa-se a área de dormir com roupeiro e as instalações sanitárias 
bastante espaçosas.
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131. FG (Fonte: RA)

132. FG (Fonte: RA) 133. FG (Fonte: RA) 134. FG (Fonte: RA)



CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA: O CASO DE LONGROIVA

143

2.3.

à esquerda,
131. 
alçado frontal do edifíco 
principal
132., 133. e 134. 
ambiente interiores no rés-do-
chão, respetivamente, área de 
receção ao público, entrada 
para o restaurante e bar

A. ripas de madeira escurecida
E. guardas metálicas na cor 
castanha, com vidros duplos

135. FG (Fonte: RA)

136. 
Corte 1 
plano de c orte través do passadiço de conexão, no piso 3, e o último 
bloco de habitação independente,  no último piso do projeto
escala 1:250

135. 
exterior do volume de conexão 
no terceiro piso, vista nascente
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137. Planta dos pisos 1 2. Esquema de análise por áreas

138. Planta do piso 0. Esquema de análise por áreas

bar

suite

sala de refeições

quarto 17m2

receção ao público

sala de administração

quarto 25m2
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elevador de serviço

eixo entrada principal

percursos 
público - reservado
entrada em área comum 

entrada em área de 
acesso reservado

elevador para o público

Elementos de conexão

- vertical e linear

139. Planta parcial do piso 3. Esquema de análise por áreas

nova cobertura do edifício

principal

cobertura ajardinada

 No encontro deste volume com a encosta do terreno posiciona-se um 
percurso desenvolvido em jeito de corredor funcional, que engloba o conjunto de 
acessos verticais para os restantes pisos, e algumas funções de apoio aos serviços 
disponíveis neste nível. 

 Em planta parece ler-se de imediato um T de circulações bem definido: 
resultante da conexão do eixo vertical de entrada e receção, o seu momento de 
encontro com a direção perpendicular - que marca a posição das caixas de elevadores 
-, e os braços que se desenvolvem horizontalmente. No entanto, esta não é a 
experiência que um visitante poderia descrever do espaço. 

 A faixa vertical que engloba a entrada e receção é pontuada, em ambos os 
lados, por dois momentos: primeiro pelas entradas paralelas no bar e restaurante, 
e, seguidamente, pelos núcleos das caixas de escadas. No então, o destaque no 
espaço surge na entrada para o primeiro momento, as áreas sociais, sendo o visitante 
instintivamente conduzido, caso prossiga, para o local onde encontrará o elevador. 
O espaço de serviço posterior que se escolheu designar por “corredor”, engloba 
então no seu momento central os acessos verticais. Este elemento irá repetir-se 
verticalmente pelos níveis superiores, no entanto os seus braços laterais apenas 
existem no piso térreo. 

 Percebe-se que nestes extremos existe uma clara divisão dos percursos e 
função dos espaços definidos, com a separação da circulação destinada ao público, e a 
exclusiva aos funcionários. No limite direito surge o conjunto de instalações sanitárias 
para usufruto dos clientes, com acesso direto desde a zona do bar. Já na posição 
oposta apenas se localizam áreas de serviço mais ligadas ao serviço da cozinha, como 
um wc de serviço e espaço reservado para o lixo.

É neste momento que se localiza um acesso ao exterior reservado a funcionários, 
que conecta com outras áreas complementares ao edifício que, no entanto, são 
independentes volumetricamente: o espaço lixo independente e zona de armazém; a 
entrada de cargas e descargas; e a área técnica exterior.

 A área de corredor que se agrupa ao edifício principal desempenha então, 
o papel aglutinador das funções que não se pretende ser visíveis ao público. Até se 
procura que a sua presença a nível visual seja dissimulada para os restantes pisos 
através do recurso a coberturas ajardinadas. Contudo a caixa central irá adquirir 
destaque independente. 

O último andar deste primeiro volume marca com uma nova forma o momento de 
transição para uma nova etapa do complexo: o perímetro da área de acessos altera-
se, perde a ligação com as caixas de escadas já presentes e relaciona-se agora com 
uma nova na sua retaguarda. 



Planta do piso 3

quarto de banho

quarto 15m2

eixos de direção e torção

circulação e entrada em 
compartimento

2
140. Planta de implantação do hotel. 
Inserção do nível dos quartos

139. Planta parcial do piso 3. Esquema de análise do módulo de quartos
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Solcalco de quartos
 A conexão com o novo nível de quartos é então feita recorrendo à continuidade 
do volume com um novo corredor que se desenvolve em passadiço - e continua o 
revestimento em madeira do bloco de acessos de onde parte. Este elemento surge 
de uma forma bastante livre, pousado sobre perfis de suporte metálicos, e desta 
forma, não tocando por completo no terreno. No decorrer da passagem o visitante 
é novamente direcionado para a contemplação da paisagem através de um rasgão 
horizontal que acompanha o seu percurso até ao interior da novo área.  

 Uma segunda série-tipo de quartos para os hóspedes aparece neste segundo 
momento da obra. Se no edifício reabilitado se observou um desenvolvimento dos 
quartos em torno da área de circulação central, aproveitando ao máximo as várias 
frentes de fachada, agora a posição que se observa é bastante distinta. Através de 
um corredor de circulação interior, inserido no terreno, os quartos tiram o máximo 
proveito da área de fachada criada, com a frente completamente envidraçada para as 
varandas individuais.

 Os novos quartos agrupam-se em cinco conjuntos de quatro quartos 
cada, que se desenvolvem em banda, semienterrados ao longo do desnível onde 
se encaixam, tornando-se no próximo socalco. Até à cota mais baixa – de entrada 
no edifício principal – o terreno é trabalho com pequenos desníveis que desfazem a 
escarpa acompanhando as curvas dos quartos.
 
 “A carreira de quartos, incrustados na escarpa, desfaz habilmente o peso que 
uma construção sobre a encosta teria tendência a imprimir no olhar.” 111

 À semelhança da disposição orgânica que se observa num socalco, tão 
comum nesta região vinícola, esta frente envidraçada não é completamente linear, 
multiplicando-se com pequenas torções que compõem a frente do terreno e marcam 
os grupos de quartos. Esta articulação serpenteante dos cinco conjuntos de quartos 
gera os espaços de convívio, funcionando como articuladores das diferentes direções. 
Apesar de estes núcleos ocuparem a frente disponível de luz, o corredor interior 
continua a preservar pontos de iluminação através de espaços abertos para usufruto 
dos clientes: que funcionam como áreas de convívio, espaços dinâmicos para ginásio 
e sala de tratamento. 

No remate deste corredor situa-se um hall de distribuição, possibilitando o acesso ao 
piso superior, entrada para a sala de conferências e blocos sanitários. Relativamente 
ao percurso reservado ao pessoal, localiza-se ainda o acesso à área de serviços, 
englobando a lavandaria, área técnica e balneários. Em termos compositivos o espaço 
da sala de conferências, situando-se paralelamente ao edifício principal, extende-se 
além da frente dos quartos, limitando o fim desta segunda área de projeto. 

111 Rebelo de Andrade. Hotel Longroiva, Memória Descritiva. in rebelodeandrade.com
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141. FG (Fonte: RA)

142. FG (Fonte: RA) 143. FG (Fonte: RA) 144. FG (Fonte: RA)
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à esquerda,
141.
frente do socalco dos quartos 
com varanda, vista norte
142.
vista exterior do projeto 
englobando o edifício principal, 
o passadiço de conexão e 
socalcos dos quartos
143.
frente varanda dos quartos 
com o recorte dos bungalows 
no piso superior
144.
vista interior do corredor de 
acesso aos quartos duplos no 
terceiro piso

145.
vista interior de um dos quartos

A. ripas de madeira escurecida
E. guardas metálicas na cor 
castanha, com vidros duplos
L. cobertura verde

145. FG (Fonte: RA)

146. 
Corte 2 
plano de corte através de um dos quartos com varanda, no piso 3, 
e um bloco de habitação independente,  no último piso
escala 1:250
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147. Planta parcial do piso 4. Esquema de análise por áreas

sala de eventos

sala de refeições

receção/ bengaleiro

área técnica
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148.
vista dentro da piscina voltada 
para os quartos

A. ripas de madeira escurecida
B. caixilharia de aluminio com 
vidro duplo
C. azulejo castanho
E. guardas metálicas na cor 
castanha, com vidros duplos
F. betao a vista
H. revestimento a pedra de 
xisto
J. caixa de vidro
K. guarda de vidro estrutural 
temperado
L. cobertura verde

148. FG (Fonte: RA)

Programa de banhos/ 
termal

Piscina exterior aquecida: 
remate, conexão

 Apesar de se ter optado iniciar a análise do projeto pelos elementos 
preexistentes, o que, portanto, colocou desde logo em evidência a forte relação 
que outrora existia entre o edifício principal com o programa balnear e termal, até 
ao momento este caráter em específico ainda não tinha sido colocado na análise 
desenvolvida. De facto, a inserção espacial deste programa no extremo oposto [à 
entrada principal] parece demonstrar uma vontade projetual em destacar os novos 
elementos balneares no contacto com a estância termal atual - desenvolvida a cargo 
da Câmara Municipal. 

 O novo balneário termal não se encontra propriamente inserido no projeto, 
sendo o espaço apenas concessionado à empresa que, entretanto, encomendou 
o projeto e construção do Hotel. Ainda assim, a lógica de estruturação funcional 
que rege o complexo demonstra a intenlão em situar a piscina proposta na 
proximidade com a estância, colocando neste momento a ponte de conexão entre 
os dois elementos. Apesar de elemento novo, a piscina busca ligações recorrendo às 
propriedades excecionais das águas termais, assim como do contexto onde se insere 
a nível geográfico.

 “A piscina, que recebe as águas termais quentes que geram igualmente 
calor e energia para todo o hotel, pode ser utilizada até no inverno e sob rigorosas 
temperaturas exteriores.” 112

 Em termos do seu posicionamento no projeto este elemento adquire destaque 
em dois momentos diferentes. Primeiramente, como eixo de ligação e continuidade 
entre o complexo hoteleiro e a estância termal, apesar do edifício termal ter uma 
entrada independente ao hotel, podendo os clientes realizar a travessia como se do 
mesmo complexo de tratasse; num segundo momento, como elemento de remate, 
situando-se na continuidade com a linha recortada de quartos que acompanham a 
escarpa. Contudo procura encerrar esta direção, posicionando-se perpendicular ao 
seu alinhamento.  Apresenta uma forma retangular de 5 por 15 metros, estendendo-
se longitudinalmente para lá do volume construído. 

 Apesar das várias frentes com as quais se relaciona, percebe-se que o seu 
destaque, principalmente para quem frequente a piscina, acontece claramente na 
relação que apresenta com a paisagem envolvente.  Como apenas surge no último 
piso do complexo situa-se numa cota privilegiada sobre a encosta, como jeito de 
miradouro, destacando assim a posição priveligeada do hóspede quando se encontra 
dentro da piscina.  

112 Rebelo de Andrade. Hotel Longroiva, Memória Descritiva. in rebelodeandrade.com

149. 
Corte 3 
plano de corte através de um dos quartos com varanda, no piso 3, 
área de serviços nas traseiras, e novamente no último piso 
escala 1:250

elevador de serviço

eixo entrada principal

percursos 
público - reservado
entrada em área comum 

entrada em área de 
acesso reservado

elevador para o público



quarto de banho

quarto 12m2

sala

circulação exterior

Planta do piso 4

151. Planta de implantação do hotel. 
Inserão do nível dos bungalows

150. Planta parcial do piso 4. Esquema de análise dos módulos A
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2.3.

Unidades de habitação 
independente

 De certa forma, volta as costas ao edifício de onde se acede, direcionando-
se para a frente natural. No limite norte volta-se para os pequenos socalcos que 
desfazem o desnível desde a varanda dos quartos até à cota da estrada. Já no extremo 
oposto, dá-se a continuidade da sua área com um grande jardim relvado, que ao 
mesmo tempo definea frente do percurso de acesso até à zona termal no último piso.

 A terceira e última área do projeto consiste no último piso do complexo, 
que de uma forma geral se constitui através de volumes independentes, dos quais: a 
estância termal moderna, com acesso exterior autónomo, e interior através do piso 
inferior; o núcleo das salas de eventos e refeições, com a respetiva área de serviços 
de apoio ao restaurante e núcleo das piscinas, com acessos verticais pelo interior do 
edifício; e por fim, os núcleos de bungalows.

 Estes pequenos volumes reprentam-se a últma tipologia presente no 
complexo hoteleiro que falta referir. 

 Os bungalows são pequenas unidades de habitação, neste caso de estadia 
temporária, independentes no que toca às funções que desempenham, assim como 
no acesso a estes núcleos feito exteriormente  - correspondendo em corte ao corredor 
interior de distribuição para os quartos no piso inferior. Para que a cobertura destes 
quartos com varanda não marcasse demasiado a vista neste último piso, a opção 
tomada passou pela plantação de fileira de vinhas de dissimulavam a existência deste 
nível ao visitante. Tornando também mais natural o aspeto exterior do complexo e 
ajustando-o na imagem corrente destas paisagens. 

De modo a garantir a privacidade dentro dos espaços, os bungalows são elevados 
relativamente à faixa de acesso comum, conseguindo assim pequenos pátios para a 
área de entrada e de esplanada individual.

 Sendo estes volumes o remate em termos de altura dos vários pisos do 
complexo, o arquiteto procurou que as suas formas não recortassem demasiado 
a envolvente, criando assim quatro grupos individuais de variantes sobre este tipo 
habitacional. O desenho destes vários grupos é mutável, representando diversas 
hipóteses para as diferentes áreas, contudo todos são de apenas um piso de altura, e 
apresentam um programa comum para o hóspede: sala de estar e comer, quarto de 
banho e quarto de dormir. 
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152.
frente de um dos núcleos de 
habitação independente
153., 154. e 155.
os varios materiais aplicados ao 

longo do projeto

Conceção e materialidade

 A escolha dos materiais para o edificado parece também fundir-se com 
a naturalidade que as suas formas procuram. No edifício preexistente substitui-
se o revestimento branco por mosaicos de cor castanho escuro, mantendo visível 
os cunhais e rebordos dos vãos em pedra de granito. Já os novos volumes são, na 
maioria, revestidos a ripado de madeira, criando uma continuidade visual entre os 
vários níveis. 

 Os muros de suporte visíveis na frente dos socalcos são revestidos em pedra 
de xisto, contudo, no último piso, em opção a esta pedra tipíca da região, opta-se 
pelo emprego do betão à vista. Na continuidade deste nível, pontuado pelos volumes 
recortados dos bungalows, o muro de betão funciona como que uma espécie de 
rocha natural secundária, que irá de certa forma establecer a continuidade visual 
com o rochedo que divide os núcleos habitacionais independentes deste piso. Estas 
ponderações em termos visuais e contrutivos, na relação com a vegetação que 
envolve os volumes, resulta num conjunto uniforme e equilibrado, fazendo uso dos 
tons naturais da paisagem duriense em conformidade com a imagem global de todo o 
complexo.

 Desta forma, da ideia geral do conjunto, apesar de percebermos pela análise 
exposta que se trata de uma intervenção abrangente ao terreno disponível, onde, 
apesar de tudo, é possível identificar momentos distintos de relação entre o contexto 
e construído em seu torno, resulta uma atitude de caráter adaptado e respeitador 
das condições naturais do espaço onde se insere, moldando-se de encontro a estas 
circunstâncias.
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3.1. RECONHECIMENTO E APROXIMAÇÕES

III
O lugar do Projeto

A paisagem construída

Levantamento [métrico, fotográfico e 
desenhado]

 No presente subcapítulo, retomamos o percurso que no capítulo 1 (Lugar) 
resultava de uma aproximação partindo de uma escala mais abrangente do território; 
neste momento, é então novamente recuperado, continuado este trajeto agora com 
um maior detalhe dentro da propriedade.
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 A propriedade da quinta da D. Moura localiza-se a caminho do Lugar da 
Ribeira do Tedo, partindo da estrada municipal 520, mesmo percurso que realiza 
a ligação com o núcleo habitacional de Goujoim. É precisamente numa curva 
acentuada, passando o cemitério, e imediatamente antes de se atravessar a ponte 
para a margem contrária do rio, que se encontra o ponto de acesso para o terreno de 
projeto, seguindo caminho através de um trajeto secundário. 

 Entrando por entre a vegetação descobre-se um percurso em terra, 
relativamente regular, ladeado pela presença bem demarcada ora de escarpas 
rochosas, ora desta pendente acentuada moldada por meio de pequenas plataformas 
de nível, de formação simples e irregular – situação que constrói aqui um primeiro 
exemplo dentro da área concreta de projeto dos socalcos tão comuns e já estudados 
na região. O trajeto situa-se a um nível intermédio relativamente à cota onde corre o 
rio Tedo, sendo confrontado do lado oposto com uma vertente abrupta até ao curso 
de água, depressão que o mesmo imprime na morfologia do território. Apesar de nem 
sempre visível, em todos os momentos deste curto percurso se ouve a água a correr. 

 A entrada nos limites do terreno propriamente dito é bem percetível. O 
caminho de acesso alarga, multiplicando-se em diversos níveis percorríveis, igualmente 
expandindo-se a visibilidade e perceção do ambiente geral da propriedade. Os socalcos 
em pedra de granito protagonizam o espaço de forma marcante e, deste modo, as 
diferenças de altura originam momentos de diferentes tensões. A partir do terreno, 
compreende-se então com mais premência três conjuntos de forças, retratando 
momentos da paisagem que contribuem mutuamente entre si para diferentes tensões 
visuais. Num primeiro grupo enquadra-se o grande declive presente na morfologia da 
envolvente direta ao terreno, caraterizando as encostas montanhosas densamente 
preenchidas por uma vasta mancha de cores e texturas naturais; já num momento 
intermédio, equaciona-se a propriedade da Quinta em questão, onde o declive fora 
trabalhado por forma a definir várias plataformas de nível - os socalcos; por fim, em 
oposição aos dois primeiros ambientes, observa-se espacialmente a abertura que 
o percurso serpenteante do ribeiro imprime nesta mesma paisagem, morfologia de 
opostos e grandes declives.

 Se em Goujoim, enquanto núcleo da povoação propriamente dito, 
detetávamos como o edificado era determinante na definição do próprio espaço público 
(contudo, sendo também ele simultaneamente moldado e condicionado de forma 
prévia pelas imposições naturais do território constituindo-se assim um jogo mútuo 
de cheios e negativos numa base irregular de declives acentuados), neste momento, 
dentro do terreno agrícola, a perceção do espaço é bastante distinta. Entende-se um 
desenho do declive natural através de diversos patamares relativamente planos, onde 
posteriormente se torna difícil uma distinção clara entre os que se destinam a acesso 
e aqueles dedicados ao cultivo, dúvida acentuada pela inserção de inúmeras árvores 
de fruto de forma dispersa, na sua maioria oliveiras e laranjeiras.

O lugar do projeto 
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 Os limites do terreno são bem distintos, principalmente se observados 
através de uma vista aérea, representando uma grande mancha de terreno aberto 
no contraste com a sua envolvente densamente preenchida com a vegetação e mato 
comum das montanhas durienses. Dentro desta área o único vestígio mais próximo 
de povoação visível é apenas o pequeno núcleo de habitações na margem oposta – o 
Lugar da Ribeira de Goujoim.

 Dada a extensão do terreno e diversidade que o mesmo nos oferece, os 
percursos entre os patamares alternam igualmente diferentes momentos introspetivos 
com enquadramentos da paisagem, neste caso destacando-se a diferente elevação a 
que o observador se encontra em determinado momento. Assim sendo, a vivência 
do lugar é fundamental na sua total compreensão, sendo necessário comportar esta 
experiência ao longo do trabalho de revitalização deste espaço concreto.

 Como se percebe, a natureza domina grande parte do espaço, se bem 
que em certos aspetos o ‘natural’ apresenta-se já como uma realidade moldada e 
transformada pela mão do homem. Os socalcos de suporte de terras, construídos a 
bloco de granito, material proveniente da região, não fazem, no entanto, transparecer 
a intervenção humana, camuflando-se como elementos caraterizadores do espaço 
natural, e pertencendo de forma inerente a esta realidade.

 O primeiro momento onde se sente realmente um confronto claro entre a 
natureza e um novo elemento construído é quando nos deparamos com a habitação 
preexiste no terreno - o edifício principal. Esta construção, apesar de novamente 
edificada a bloco de granito, introduz uma nova lógica que se distingue do contexto 
físico em seu redor, destacando-se. No entanto, a sua volumetria dialoga com os 
diferentes patamares, simultaneamente autonomizando-se e inserindo-se como 
parte integrante da sua organização. Estabelece-se assim um interessante diálogo de 
contraste e analogia com o ambiente aqui vivido.

 A implantação do volume construído transmite uma geometria clara, 
destacando-se um espaço retangular principal, ao qual se agrupam posteriormente 
pequenos volumes de forma mais irregular. Apesar de não existirem registos concretos 
que justifiquem uma conclusão assertiva a nível da cronologia de edificação destes 
volumes, foi possível chegar a esta hipótese após uma análise cuidada da geometria 
das formas construídas e do aparelho construtivo das mesmas. O conjunto global 
relaciona as diferentes elevações dos patamares com que contacta, representando 
múltiplos momentos de entrada no volume edificado, assim como igualmente 
distintos enquadramentos na sua relação com a envolvente.

 Comparativamente ao atrás observado, no Lugar da Ribeira de Goujoim, onde 
a inserção das habitações na encosta íngreme originou a definição de uma rua única 

A paisagem construída 

159. Corte c
160. Corte f
161. Corte a
escala 1:500

164. AA2020

162. AA2020 163. AA2020

à direita,
metamorfoses entre o natural 
e o construído
162. 
momento exterior de entrada, 
a norte, e no piso superior
163. 
vista nascente da habitação 
num momento de percurso 
inferior
164. 
vista sob o alçado norte da 
habitação principal, inserção 
no terreno





RECONHECIMENTO E APROXIMAÇÕES

165

3.1.

e acidentada, nesta propriedade, apesar da partilha das caraterísticas de implantação 
em terreno montanhoso, o controlo deste mesmo declive formulou a definição de 
plataformas de nível. Estas são consideravelmente mais largas e regularizadas do 
que os comuns socalcos estudados relativamente a estas paisagens e, ao longo da 
propriedade, simultaneamente definiram os momentos de percurso e contacto com 
os volumes construídos. A definição morfológica do terreno, em concreto, continua a 
promover as caminhadas, sendo estas plataformas relativamente extensas para que o 
contacto entre as mesmas possa ser mais natural, ou então, recorrendo a pontos de 
contactos por meio de escadas estrategicamente posicionadas ao longos dos socalcos. 
 
 O trabalho das cotas na relação com os volumes edificados surge desta forma 
com alguma importância acrescida, percebendo-se também posições diferentes na 
relação com os diferentes núcleos construídos. No volume principal, como já se foi 
mencionando, os socalcos integram-se na própria organização do edifício, dando 
continuidade aos espaços interiores, e caraterizando diferentes momentos de 
permanência na propriedade. Em primeiro plano destacam-se as plataformas que 
conectam com o caminho principal de acesso e que, por sua vez, se fundem com os 
trajetos ao longo do terreno. O primeiro momento, numa cota intermédia, encaminha 
o seu percurso de encontro ao extremo sul da propriedade;113 por sua vez, após a 
bifurcação deste acesso, desenvolve-se um segundo trajeto que sobe em torno do 
volume principal, relacionando-se com as cotas de cobertura do mesmo. Esta última 
plataforma define simultaneamente o percurso de acesso à mina de águas medicinais, 
que se avista marcada por duas paredes imponentes de granito .

 Por sua vez, o conjunto inserido no extremo mais a sul da propriedade 
carateriza-se pela inserção de dois volumes retangulares, de implantação algo 
particular pela relação que ambos estabelecem entre si – momento onde se 
encastram as escadas de acesso ao piso superior das duas construções. Contudo, 
destaca-se ainda o seu posicionamento característico recorrendo a uma plataforma 
que os eleva relativamente à cota generalizada de acesso, formando um pódio que 
suporta ambos os volumes. Este conjunto situa-se assim numa posição intermédia, 
voltada visualmente para o curso do rio Tedo, assim como realizando a conexão entre 
o acesso mais imediato, através da grande plataforma de nível na sua frente, com o 
percurso pedonal que chega até ambos pelas suas traseiras, ligando os volumes num 
trajeto secundário e mais irregular à nascente das Águas do Tedo.

113 Esta é também a cota onde contacta com o volume do conjunto principal em posição infe-
rior, e que coincide com o trajeto do percurso pedonal já estudado dentro da propriedade, o 
PR.1- Pequena rota do Vale do Tedo.
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 O confronto com a habitação em ruína, em si, constituiu uma frente de 
trabalho importante, principalmente dada a falta de vestígios sobre a sua história 
e edificação. Numa fase inicial desenvolveu-se uma inventariação das construções 
na propriedade, que só após algumas visitas se foram gradualmente descobrindo, 
simultaneamente à medida que foi possível ir conhecendo com mais proximidade 
os limites do terreno. Desta forma, os vários ‘núcleos’ edificados situaram-se como 
diferentes momentos na interpretação e reconhecimento do lugar. Contudo, a 
habitação principal - à qual se atribui o nome de Quinta da D. Moura -, apresentou-
se sempre com algum destaque relativamente às restantes construções, desta forma 
assumindo-se como o ponto de partida para reconhecimento da sua envolvente e o 
seu posterior levantamento.

 O levantamento do terreno foi também um exercício importante, tendo 
sido faseado ao longo das várias visitas e obrigando ao cruzamento de informações 
provenientes de várias fontes, não só as cartas militares como também a ferramenta 
digital do Google Earth, onde é possível aceder às cotas aproximadas de pontos na 
propriedade. A informação proveniente destas bases de dados foi simultaneamente 
cruzada com o levantamento métrico, não só do edificado como dos socalcos, só 
assim permitindo alguma estabilidade para o seu desenho rigoroso. Procurou-
se essencialmente a confirmação das cotas em torno dos volumes construídos, 
principalmente em volta do edifício principal - volume que se implanta na relação 
direta com plataformas de nível com as quais contacta e cria simultaneamente pontos 
de acesso. 

 Na cartografia facultada pela câmara municipal foi possível compreender a 
altimetria do terreno com mais alguma certeza, olhando com especial atenção para 
o contorno das curvas de nível. No entanto, estas linhas apenas demonstram as cotas 
num intervalo de cinco metros, dado que obviamente não correspondia ao desenho 
dos patamares que recortam esta paisagem. Desta forma, iniciou-se o levantamento 
altimétrico partindo do único ponto cotado que constava dentro da propriedade - 
cota 289,25m  -, precisamente na frente direta da preexistência principal e o patamar 
inferior a partir da qual a mesma se desenvolve. 

 Neste momento do levantamento, a maquete foi um instrumento útil e 
fundamental, não só como síntese dos dados que foram sendo recolhidos, como 
também servindo de método de construção da realidade a uma escala reduzida, 
permitindo uma melhor observação da globalidade da propriedade a três dimensões 
– noção que não era possível quando se percorria este extenso terreno in situ. 
Deste modo, apesar de simultâneos recuos e constantes confirmações, o desenho 
do contorno das plataformas foi possível, algo que era fundamental para o posterior 
trabalho de projeto a ser desenvolvido.

Levantamento [métrico, 
fotográfico e desenhado]

168. 
montagem de desenhos e 
esquemas do processo de 
levantamento
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 A nível dos volumes edificados, para além de ser necessário estabelecer 
o perímetro da construção, recorrendo à fita métrica e ao laser de medição como 
ferramentas de trabalho - por meio de triangulações e medições diretas -, foi 
igualmente importante assinalar as alturas entre os vários patamares que contactam 
diretamente com a habitação, relacionando-se com os seus diversos níveis. 

 Uma vez que a degradação das estruturas em ruína foi visivelmente notória 
dentro do intervalo temporal decorrido entre as visitas ao terreno, apenas houve a 
preocupação em levantar e registar rigorosamente as volumetrias estruturantes do 
edificado, concretamente os volumes em pedra. A fotografia enquanto instrumento de 
registo foi também bastante útil, não só para o desenho dos alçados do edifício, como 
também para o registo dos interiores onde não foi possível chegar fisicamente.114

 Deste modo, todo o trabalho prévio de levantamento topográfico foi 
posteriormente rematado com a inserção das volumetrias principais na propriedade, 
conseguindo-se obter uma base viável para se avançar com os desenhos de projeto. 

114 Isto porque não era seguro percorrer os pisos superiores onde o pavimento não fosse as-
sente no próprio solo, como é o caso do soalho de madeira da sala principal.
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Nota ao presente subcapítulo:

Por modo de simplificar a inserção dos desenhos, as digitalizações dos esquiços de processos não estão legendadas, 
apresentando-se livremente no decorrer da leitura.
As restantes figuras e imagens estão devidamente referenciadas e foram sujeitas a edição por parte da autora.
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 Após uma primeira fase de reflexão e reconhecimento das escalas do lugar 
e da propriedade, partiu-se para um processo prático de exposição das temáticas 
levantadas ao longo dos capítulos anteriores. Neste momento, procura-se não só 
apresentar a proposta final a que foi possível chegar, como o processo de trabalho, 
referências fundamentais ao projeto e diferentes fases de execução da proposta – 
momentos tão importantes como o desenho final.

 No decorrer do trabalho foram de facto surgindo novas frentes de análise, 
noções motivadas pelos diversos temas que se foram assomando, quer decorrentes 
do lugar, como dos casos de referência estudados, assim, mantendo uma constante 
revisão dos objetivos para a hipótese prática que se estava a desenvolver. Desta forma, 
foram-se reforçando um conjunto de temas já antes enunciados, o que permitiu um 
exercício final mais rico e justificado. 

 Não se procurou como objetivo último a chegada a todos os pontos de um 
projeto de execução, mas sim o desenvolvimento de uma proposta prática que, apesar 
de ter estabilizado numa proposta final, consiga dar sinal de todos estes momentos 
de reflexão ao longo do trabalho (de procura, pesquisa, redesenho e revisão) e que 
caraterizam o processo de arquitetura.

 A escolha do programa em concreto para a proposta passou pelo exercício 
de nos assumirmos como cliente (dentro da liberdade que o exercício académico 
permite), assim procurando inicialmente compreender as potencialidades do lugar e 
da preexistência, de modo a ser possível a sua definição mais concreta; desta forma, 
oferecendo alguma orientação dentro das soluções delineadas, assim como apoiando 
já a construção de uma lógica global abrangente toda a propriedade - que não se 
pretende encerrar apenas pela preexistência principal, apesar de ser esta a volumetria 
tomada como ponto de partida. Evidentemente, dada a flexibilidade que se sentia na 
construção deste programa, os vários pontos foram sendo repensados ao longo do 
trabalho, acabando por se apoiar mais assertivamente numa base de referência, a 
partir da seleção de projetos dentro mesma lógica temática a nível funcional.
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 As várias visitas de campo e levantamento permitiram conhecer proximamente 
a propriedade, de forma que se foram simultaneamente construindo intenções 
iniciais mais voltadas segundo pontos específicos da sua análise. No entanto, dada a 
extensão do terreno, num momento posterior sentiu-se a necessidade crescente de 
estruturação destas intenções pensadas, construindo-se uma lógica que fosse global 
a toda a propriedade, permitindo fasear as relações identificadas e intervenções 
propostas.

  Inconscientemente, as noções iniciais formuladas para a intervenção 
desenvolveram-se mais direcionadas em torno do edifício da habitação principal, 
na relação direta com a nascente das águas termais. Para este volume, foi pensada 
uma requalificação e ampliação das áreas, criando espaços ligados ao turismo e ao 
programa termal. De certa forma, recuperando-se as atividades ou uso que o edifício 
já anteriormente comportou, contudo, introduzindo um olhar contemporâneo 
relativamente a essas funções.

 No entanto, as intenções pensadas para a propriedade prolongam-se 
também de encontro aos restantes elementos em ruína. Num primeiro momento, 
é definida a identificação em concreto dos três núcleos do edificados ao longo da 
propriedade. Um primeiro, frequentemente referido como núcleo principal, trata a 
primeira ruína avistada na entrada no terreno, e que é simultaneamente aquela com 
a qual se estabelecem relações a nível da memória das águas termais, na interação 
com a nascente nas proximidade. O próximo núcleo  - segundo núcleo  - é identificado 
ao longo do trajeto descendente de encontro à ribeira, sendo também caraterizado 
mantendo em vista essa relação mais íntima levantada, quer a nível visual como 
de proximidade direta com este elemento. O último e terceiro núcleo construído, 
posiciona-se no extremo mais a sul do terreno, englobando duas construções de 
implantação caraterística.

 Numa relação mais direta com o volume da habitação principal, estuda-se 
desde logo a definição dos trajetos dentro do terreno, principalmente em torno dos 
caminhos de acesso já identificados, de modo a que se consiga assegurar a chegada a 
todos os pontos dentro dos limites da propriedade. Para além do acesso automóvel, 
os percursos pedestres são um tema que já abordado na Quinta,115 pretendendo ser 
retomado nesta fase mais avançada. Desenvolveu-se o seu estudo na relação com 
momentos espaciais específicos, assim como as estruturas construídas já levantadas 
ao longo do terreno. Desta forma, os elementos em ruína marcam os pontos de 
destaque nos trajetos, contudo, não se pretendendo o seu delimite de um modo 
demasiado rígido, assim continuando a assegurar um percurso livre ao longo de todo 
o espaço. 

115O PR-1: Pequena Rota do Vale do Tedo e o GR-14: Rota dos Vinhos da Europa, percursos 
apresentados no capítulo do Lugar.
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182. 
terceiro núcleo, duas 
construções em ruína a sul do 
terreno

178. 
esquema síntese dos três 
núcleos do construído em 
ruínas identificados na 
propriedade
179. 
esquema síntese dos 
momentos de presença de 
água na relação com os núcleos 
na propriedade
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 Definem-se assim três trajetos principais, que simultaneamente representam 
os diferentes núcleos da proposta ao longo da quinta; correspondem aos volumes em 
ruínas em três situações na propriedade, pensados associados a relações diferenciadas 
dentro do tema da água.

 O primeiro momento - e núcleo - estabelece um percurso de encontro 
à nascente termal, regularizando o acesso que se efetua atualmente, por forma a 
incentivar a sua visita e preservar a memória das Água do Tedo. Este trajeto surge 
intimamente relacionado com a reabilitação do edifício principal, não só dada a sua 
proximidade e partilha de percursos, mas também o inserindo na estratégia global da 
proposta que visa enfatizar a conexão aos percursos da água.

 Num outro momento, também caraterizado pela relação com este elemento 
natural, define-se um trajeto de contacto com a ribeira - que atravessa o extremo 
nascente da propriedade. Este percurso, para além de descer de encontro ao curso 
de água, estabelece simultaneamente a inserção do segundo núcleo enquanto ponto 
pertencente - volume com o qual contacta numa posição intermédia. Repensa-se, 
neste ponto, a sua definição enquanto espaço de estar, numa interação direta com 
a água e propriedades balneares inerentes. Apesar de esta intenção não ter sido 
aprofundada numa fase posterior, remete-nos para o que seria uma segunda fase da 
intervenção, potenciando uma interação no sentido lúdico com a ribeira. Imaginou-
se essencialmente a construção de uma pequena represa, capaz de reter as águas, 
formando uma piscina natural com alguma dimensão para atividades balneares e de 
lazer – situação em parte apresentada no primeiro capítulo (Lugar), recorrendo ao 
exemplo estudado em Granja do Tedo. 

 Numa última etapa, que representa simultaneamente uma próxima 
intervenção no edificado existente, relaciona-se o terceiro conjunto em ruínas, no 
extremo sul da propriedade. Começa-se por identificar os dois trajetos de acesso 
possíveis, o primeiro mais imediato, coincidente com o caminho mencionado 
inicialmente; e um segundo, de ligação com a nascente, continua até às duas ruínas 
chegando pelo lado da encosta - num momento superior, pelas ‘traseiras’ dos volumes 
uma vez que estes se abrem para o rio na vertente oposta. Apesar de mais irregular, 
este último percurso é, contudo, o que resulta numa experiência mais interessante ao 
nível de um passeio pelo terreno, no sentido em que, dada a densidade da vegetação, 
ficamos imersos no vale.

 É, portanto, no espaço intermédio entre os dois percursos que se situa a 
área para a qual se propõe uma segunda fase de construção, recorrendo ao exemplo 
das duas ruínas, mas também do Caderno de Campo desenvolvido na povoação 
de Goujoim. Estes modelos, à semelhança do que observamos na Granja do Tedo, 
permitem transmitir indiretamente algumas das intenções que se pensa desenvolver 
nesta área. O objetivo final desta etapa seria então a apropriação de diferentes 

185. 
caminho de acesso ao terreno, 
percurso a cota intermédia na 
propriedade
186. 
plataformas de nível no terreno,
cota intermédia na relação com 
a ribeira do Tedo
187. 
percurso ao nível mais baixo e 
de mais relação com o curso de 
água

183. 
esquema síntese dos momentos 
de trajeto delineados ao longo 
da propriedade na relação com 
os núcleos identificados
184. 
esquema síntese dos 
momentos de intervenção e 
fases de construção na relação 
com os núcleos em ruína 
existentes
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momentos ao longo da Quinta, construindo várias habitações para estadias curtas, 
e assim, procurando simultaneamente interações e enquadramentos distintos com a 
paisagem envolvente – formula-se uma ideia de quase acampar no terreno, para tal 
pensando a inserção de bungalows em madeira, estruturas de área reduzida e pouco 
impacto visual na paisagem do terreno.
 
 Assim, para o núcleo principal, a proposta de intervenção arquitetónica é 
desenvolvida e fica relativamente estabilizada (como se apresenta no próximo e último 
subcapítulo). Contudo, para os restantes núcleos, fica desde já levantada a articulação 
que estabelecem entre si e a complexidade de relações de complementaridade dentro 
do núcleo principal com todo o terreno. Apesar de não se avançar para uma proposta 
efetiva de desenho no que toca a uma intervenção nestes dois momentos, em termos 
de estratégia global ao terreno ficam já devidamente integrados, reconhecendo e 
potenciando a sua importância para uma fase posterior de trabalhos. 

 Deste modo, foca-se a atenção em torno da reabilitação do volume principal, 
de forma a iniciar a intervenção pelo momento que iria melhor potenciar as atividades 
dentro do terreno - lógica que se seguiria igualmente em contexto real. Concretiza-se 
a proposta de arquitetura no núcleo principal, compreendendo que os dois outros 
pontos seriam desenvolvidos em momentos seguintes.

 Dentro desta lógica, é possível identificar situações distintas dentro do 
complexo edificado (núcleo principal). Uma primeira, partindo da reinterpretação 
das ruínas da habitação, desenvolve-se em torno da procura por entre as diferentes 
posições relativamente à sua estabilização, desde a reabilitação das suas estruturas 
ao redesenho das componentes necessárias para uma possível ampliação em mente. 
Apesar de aqui se representar o primeiro contacto com o arranque do projeto em 
concreto, esta foi também uma das decisões mais problemáticas em todo o contexto, 
na medida em que foi necessário desde logo compreender qual a posição a tomar 
relativamente a esta base preexistente, de modo a posteriormente se conseguir a 
conexão com uma nova área a ser construída.

 Dado protagonismo que o volume pétreo assume na entrada no terreno em 
concreto, ponto onde se realizavam observavam distribuições por entre os percursos 
já visíveis, tomou-se desde logo que este seria também o corpo de entrada no 
complexo que se iria desenhar. 

Na escala da ruína: 
hesitações de processo e 
projeto

188. 
esquema síntese da estratégia 
de intervenção global 
desenhada para a propriedade
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01. Uma primeira aproximação passou pelo 
aproveitamento das estruturas pré-existentes sem procurar 

à partida uma ampliação da sua volumetria. Nesta etapa 
inicial, o que se procurava era a consolidação da ruína como 
tema principal da intervenção, investindo assim numa total 

preservação das estruturas sem a construção de novos 
espaços ou volumes anexos. 

 Apesar de existir já uma ideia concreta das 
problemáticas que se pretendiam desenvolver no projeto, 
ligando estas premissas de encontro à ruína preexistente, 

ainda não estava presente a escala real dos espaços a 
desenvolver, o que resultou num desenho muito confinado 
e circunscrito ao volume pétreo original. Concluiu-se assim 

que a preexistência não seria suficiente para a inserção total 
do programa pensado, sendo necessário primeiramente 

uma melhor compreensão da escala destas intenções para o 
projeto.

 Desta forma, esta experiência inicial não se 
revelou diretamente consequente para uma proposta 

final de intervenção, contudo, foi importante na medida 
em que permitiu uma reflexão profunda da necessidade 

em definir mais concretamente os espaços que se queria 
realmente desenvolver. Deste modo, foi desde logo proposto 

um trabalho paralelo de pesquisa de outros projetos de 
referência, de forma a que pudessem auxiliar na definição das 

áreas para espaços específicos, assim como na compreensão 
das valências que cada temática comportava para a definição 

global do programa. 
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02. Num próximo momento, desenvolveu-se uma nova 
proposta que visava já alguma autonomia relativamente à 
volumetria preexistente. Neste ponto do processo colocou-
se a hipótese de um desenho mais livre relativamente aos 
limites físicos que os socalcos impunham na configuração do 
terreno. Desta forma, manteve-se a noção da preexistência 
como volume de entrada, englobando as funções de receção 
e distribuição para os restantes espaços. Já com menos receio 
na inserção de novas estruturas e ampliação do edifício, 
desenvolveram-se dois pisos mais longos, na continuidade 
dos alinhamentos definidos, e seguindo as cotas de chão do 
volume principal.

 Neste novo desenho já se conseguiu uma real 
definição dos temas que se pretendem desenvolver na 
relação com as águas termais, inserindo programas como as 
salas de tratamentos e a piscina interior. Uma vez que não se 
pretendia um contraste demasiado forte com o construído, 
procuraram-se relações com os volumes existentes e 
as direções estabelecidas com o limite dos patamares, 
regularizando a sua forma, e desenvolvendo as novas áreas 
como uma extensão desta lógica natural à propriedade. 
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 Deste modo, esta proposta baseava-se na definição 
de percursos que sabíamos necessários para um complexo 

termal como o que se estava a desenhar. O trajeto de acesso 
ao público passaria sempre pela entrada na preexistência e, 

apesar de definido por uma forma mais irregular, beneficiava 
de espaços interiores mais abertos e fluidos, na maioria, 

apenas delimitados pelas estruturas de pedra atuais. Este 
piso superior e de entrada permitiria então o acesso direto 
às piscinas e balneários de apoio, ligando posteriormente o 
trajeto ao nível inferior, onde se desenhariam espaços mais 

circunscritos destinados a salas de tratamentos.

 Uma reflexão posteriormente relativa a esta nova 
proposta revelou fragilidades na conceção dos espaços 

interiores. A vontade que se sentiu de ligação com a 
preexistência não foi consciente no sentido em que se 

rasgaram os apoios de suporte das paredes traseiras, contudo, 
mantendo a sua geometria irregular. Desta forma, percebeu-

se que na vontade em realmente mexer nas ‘traseiras’ do 
volume – enquanto frente de contacto com o solo - não 

fazia sentido não regularizar simultaneamente a sua forma. 
Esta era já a lógica que se estava a usar com o limite dos 

patamares, de forma que se assume uma agora uma vontade 
em uniformizar a intervenção. Do mesmo modo que não se 

pretendia avançar a nova estrutura para além do volume 
existente, também não fazia sentido fazer uma escavação 

demasiado profunda para dentro dos limites dos muros de 
suporte sem que para tal exista uma intenção forte, capaz de 

se justificar.
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 A construção da maquete foi ferramenta essencial 
neste processo e que permitiu algumas destas reflexões, 
assim como numa visão concreta das áreas que se estavam 
a desenvolver. Conjuntamente, percebeu-se que, dada a 
escala que o volume global estava a adquirir, fazia sentido 
equacionar também uma área paralela para dormidas, dando 
mais força à intervenção para além do programa termal 
pensado. Contudo, de uma forma geral a escala do conjunto 
parecia ainda pouco controlada na relação com a envolvente, 
assim como a definição dos espaços interiores, sentindo-se 
uma crescente necessidade de estudo de um projeto de 
referência concreto para as programáticas que agora já se 
conseguiram definir mais concretamente. 
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03. Este último momento, de procura essencialmente 
por maior definição no programa, incentivou uma pesquisa 

mais atenta ao longos dos projetos já estudados. No que toca 
à programática diretamente termal, elegeram-se inúmeros 

casos de estudo. Destacam-se as Termas de Vals, inauguradas 
em 1996, projeto do arquiteto Peter Zumthor, e que foi desde 

cedo uma referência importante, presente também já na 
proposta anterior. Apesar de não compatível na totalidade das 

questões tratadas no nosso contexto, nomeadamente a nível 
da escala do construído, importa-nos a conceção do edifício 

enquanto uma grande massa sólida, em pedra, desenvolvida 
segundo uma forte relação com a montanha, onde se 

implanta de forma sobranceira. A nível da organização do 
espaço, percebe-se uma clara disposição segundo volumes 
autónomos e de negativos, onde se inserem os percursos e 

massas de água. 

 Pelo exterior do complexo estes diferentes volumes 
são apenas percetíveis no desenho recortado da cobertura 

ajardinada, onde se inserem fendas que permitem a entrada 
de uma luz fina para o interior do edifício, marcando 

espacialmente o livre percurso dos visitantes. No entanto, 
esta diversidade vivida no interior não participa diretamente 

no desenho das fachadas, não se lendo a grande variedade de 
atividades que o complexo oferece. Detetam-se duas piscinas 

principais, uma no interior e outra exterior aquecida. Para 
além destes espaços distribuem-se também diversos tanques 

de dimensões mais reduzidas que oferecem experiências 
distintas a nível da temperatura das águas, uma área de 

saunas e espaços de duches.

 Desta forma, este constitui-se como um ótimo 
exemplo não só a nível da diversidade programática do 

complexo, como na sua implantação característica na 
topografia de montanha. No que toca ao desenho dos 

interiores, transmite uma atmosfera mais intimista e 
perfeitamente enquadrada segundo uma livre deambulação 
individual por entre os espaços – algo que se procurava para 
o projeto da Quinta. Já no exterior desenvolve-se uma maior 

aproximação dos espaços e dos visitantes com a natureza 
envolvente.

189. spncultura.org

189. 
Termas de Vals, Peter Zumthor: a construção das formas; 
massas de cheios e vazios
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190. contamapa.com

190. 
Termas de Melgaço, no Parque Termal do Peso
em funcionamento desde o século XIX;
Requalificação da Estância Termal de Melgaço em 2013;
a organização do grande tanque de água de forma lúdica, 
com circuitos e espaços especifíco90

 Em contrapartida, dentro do que se analisou em 
contexto português, identificam-se essencialmente projetos 
de reabilitação de termas preexistentes, contudo, apesar de 
úteis a nível dos programas apresentados, não se verificavam 
relações diretas com a organização dos espaços termais.116

 Neste sentido, o Hotel de Longroiva, referência 
nuclear já apresentada no capítulo anterior, foi o mais 
consequente a nível programático, permitindo relações 
diretas com o caso em mãos. Se nas Termas de Vals se 
observou um ótimo exemplo prático de um complexo 
termal contemporâneo, colocando em questão inúmeros 
pontos de importância para a Quinta da D. Moura, Longroiva 
apresenta-se como uma referência no que toca às questões 
de implantação e desenvolvimento do edificado ao longo 
da topografia. Sobretudo é uma escala mais adequada 
relativamente ao nosso contexto.

 As várias compartimentações que fomos tecendo 
a nível programático ao longo do complexo – do mesmo 
modo que se organizou a apresentação anterior do projeto 
– serviram de exemplo metodológico e da distribuição dos 
diferentes espaços. Neste sentido, não importa repetir 
as noções que já foram estudadas, mas sim reforçar esta 
ideia de coesão entre os diferentes temas e espaços dentro 
de um único edifício. Estes momentos desenvolvem-se 
então segundo diferentes áreas, quer diretamente ligadas 
com a preexistência, como se observa na tipologia de 
quartos nos pisos inseridos no antigo edifício das termas 
e, consequentemente, representando momentos mais 
introspetivos; ou segundo novas volumetrias, estabelecendo 
áreas de pausa e de percurso, espaços de transição e 
programas específicos, como é o caso da piscina exterior, 
os novos quartos no piso superior, e a área de restaurante e 
bungalows no último nível.  

116 Facto derivado principalmente da escala bastante reduzida do 
espaço da Quinta da D. Moura destinado aos tratamentos termais, 
onde consequentemente não se pode tecer considerações espaciais e 
de percursos próprios como se verificam nas termas portuguesas de 
maior dimensão analisadas.
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192. Planta de coberturas. 
organização dos momentos 
exteriores e espaços de água
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193. Planta do piso 1. 
    cota 299.0 m
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194. Planta do rés-de-chão. 
    cota 295.5 m
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195. Planta do piso técnico. 
    cota 293.3 m
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196. Alçado principal (nascente). 
    identificação dos diferentes 
materiais e revestimentos

1. parede original a alvenaria 

de granito da região

2. muro de suporte existente 

em alvenaria de granito da 

região

3. parede de betão estrutural 

com capeamente de pedra de 

granito da região

4. parede de betão armado à 

vista

5. cobertura ajardinada
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 A proposta final a que se chegou (dando-se como concluída no sentido 
de termino do processo desta dissertação, e não num encerrar dos seus 
temas) apresenta-se como uma síntese dos vários momentos que se foram 
evidenciando até esta etapa. Os capítulos anteriores, apesar de expostos 
num primeiro momento, foram sendo desenvolvidos em simultâneo com o 
processo de projeto, correspondendo também aos seus devidos avanços e 
recuos, influenciando na toma de decisões, e representando os pontos-chave 
que se propôs refletir com este exercício prático.

 Como vimos, o lugar foi o ponto de partida de todas as considerações, 
tendo permitido desenvolver uma análise paralela de investigação histórica 
e de casos de estudo, e apresentando-se também como base para o projeto. 
Ao tratar a Quinta da D. Moura, referimos não só os elementos em ruína 
analisados, como a globalidade de todas as caraterísticas físicas que o sítio 
comporta, noções analisadas num momento inicial de reconhecimento, e às 
quais se pretende responder em conformidade na reabilitação proposta.

 As referências práticas foram momentos essenciais, principalmente 
na medida em que, como já foi exposto, auxiliaram na construção ponderada 
das novas estruturas, na reflexão em torno dos elementos em ruína e no 
acerto do programa proposto. Apesar de não existir de um modo muito 
presente a preocupação em perceber se as áreas desenhadas estariam dentro 
dos acordos legais para a reabilitação, tentou-se levar o exercício de projeto ao 
máximo realismo possível, no entanto, voltando os esforços na procura de uma 
solução harmoniosa com o seu contexto envolvente e qualidades particulares.

 A Quinta da Nova Moura, como optamos nesta fase por designar, 
apresenta então uma reflexão de todos estes temas, englobando o edifício 
principal em ruína na propriedade, e desenvolvendo-se em conformidade 
com as plataformas de nível que já anteriormente associava.

 Como ponto de partida para o desenho, continua-se uma intenção 
já inicial de inserção do edifício na morfologia envolvente, deste modo, 
dando seguimento ao destaque visual que desde logo que identificou 
inerente à preexistência, e camuflando em certa parte a intervenção em seu 
redor. Seguem-se as tensões naturais do terreno, assim correspondendo a 
alinhamentos já predefinidos, no entanto, regularizando as direções quando 
intervencionadas.

Intenções e Materialidade

197.
modelação virtual da proposta, 
vista aérea
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 Desde cedo se balizou os limites da ampliação segundo os pontos 
definidos pela nascente termal e o edifício principal, do mesmo modo que 
não se pretendia avançar o alinhamento definido pelo volume construído. 
A intenção do projeto era relativamente simples, pois pretendia-se que a 
intervenção tivesse o mínimo impacto possível na leitura da morfologia 
do terreno, na medida em que compreendia as premissas inerentes à sua 
organização e as respeitava, fazendo uso destes métodos como instrumentos 
de trabalho e desenho.

 Dentro da propriedade as tensões visuais são fortemente definidas 
pela leitura dos muros de pedra que suportam as plataformas, material que 
de resto se prolonga para a construção dos edifícios existentes. Apesar de 
não se procurar um contraste entre diferentes materiais, a nova estrutura 
não será edificada a bloco de granito, não tendo este sistema construtivo a 
resposta estrutural necessária, mas, principalmente, porque não seria uma 
metodologia prática para uma construção edificada de raiz. Desta forma, é 
analisada qual a melhor solução a aplicar na conjugação entre as estruturas 
preexistente e as novas, optando pelo emprego do betão armado.

 Para além da ótima resposta estrutural, o betão interessa-nos 
essencialmente pela flexibilidade que apresenta na definição das texturas 
em vista, recorrendo a diferentes cofragens para resultados mais apropriados 
à imagem final que se procura. Já para o reforço das estruturas em pedra, 
permite também a definição de uma parede interior no contacto com o limite 
irregular da preexistente (com uma cofragem perdida entre o limite pedra-
betão), assim mantendo a imagem da construção tradicional em pedra, 
inalterada pelo exterior do edifício, e assim reforçando consideravelmente a 
sua capacidade estrutural.

 De uma forma geral, estão assim estabelecidos os princípios gerais 
para a edificação das novas estruturas, pensado simultaneamente no contacto 
com as paredes preexistentes. A nível dos desenhos das formas, estudou-se 
novamente uma analogia na relação com os volumes já dispostos no espaço. 
Deste modo, identificam-se essencialmente três momentos dentro das 
formas preexistentes, o volume principal, de contorno retangular e o mais 
regular; o espaço anexo no nível inferior, também de feições retangulares; e as 
volumetrias de entrada no piso superior, que organizam os anteriores espaços 
de circulação, cozinha e sala da caldeira. 

 A intenção inicial era a de preservação total destas estruturas, 
contudo, à medida que as novas formas foram adquirindo definição, foi 
necessário estudar com mais cuidado os pontos de contacto entre ambas as 
direções. Assim, foi no último momento, onde se localizam as áreas irregulares 

199.
planta-esquema, em destaque 
os elementos préexistentes na 
proposta

198.
planta-esquema, desenho das 
formas, direções e tensões
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do piso superior, que se detetaram os contactos mais difíceis. Procurou-se até 
à última instância manter estas direções, a fim de preservar a imagem original 
do edifício, no entanto, com a perda do suporte destas paredes (pois é criado 
um espaço equivalente no piso inferior) deixava de fazer sentido manter 
os seus contornos irregulares. Ora, uma vez que estas estruturas teriam de 
ser refeitas, o percurso mais lógico será o de regularização dos seus limites, 
proporcionando uma melhor vivência no interior dos espaços. 

 Neste sentido, preservaram-se por completo as restantes formas 
retangulares, relativamente independentes a nível da estrutura das paredes, e 
com maior destaque na composição geral do edificado. Ambas as volumetrias 
serviram como mote para o desenho do novo edifício, no entanto, é o retângulo 
principal o que adquire mais destaque, guiando as direções principais e 
servindo como módulo base dentro da esquadria geral desenhada para o 
complexo. 

 Para além das potencialidades do lugar identificadas, é feita uma 
interpretação formal do programa enquanto mote de trabalho, apesar de este 
não ser pensado como um condicionante direito para as formas desenhadas.
De um modo geral, segue-se a lógica de projeto apresentada nas fases 
anteriores, partindo da consolidação dos elementos em ruína como espaços 
de permanência e distribuição no complexo. Optou-se pela entrada ao nível 
do piso inferior, no entanto, não querendo destruir o aparelho das paredes 
preexistentes, desenhou-se um espaço paralelo que comporta os momentos 
de entrada e receção aos clientes. Esta foi uma opção consciente e não 
imediata ao longo do exercício de processo, tendo-se num primeiro momento 
continuado o acesso no nível superior, como se verificava na preexistência, 
contudo, com o evoluir proposta tornou-se claro que esta entrada deveria ser 
o mais direta possível, visualmente reconhecível, e ao nível dos programas de 
caráter mais público no complexo.

 O momento posterior, de distribuição e acesso ao piso superior, 
resulta de uma regularização das formas em torno das estruturas originais, 
alinhamentos que pesar de já não se lerem no espaço, não ficam completamente 
esquecidos neste novo desenho. 

 Uma vez dentro do edificado, a ruína continua visível na definição de 
áreas especificas e mais controladas. Neste primeiro piso, insere programas de 
um caráter mais pausado e introspetivo, as salas de leitura e de estar. Nestas 
áreas as entradas de luz são simultaneamente mais controladas, mantendo o 
desenho do alçado original, contudo, dada a espessura que a parede existente 
já definia, desenhou-se o remate boleado das paredes interiores em betão, 
diminuindo a perceção direta do conjunto das duas dimensões e direcionando 

O projeto como narrativa 
do lugar

200. Planta piso térreo. 
Esquema de análise por 
áreas, os circuitos na 
proposta

201. Planta piso superior. 
Esquema de análise por 
áreas, os circuitos na 
proposta
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a luz natural mais abertamente para o espaço. 

 No piso superior, a forma retangular principal manteve funções 
semelhantes às que anteriormente desempenhava, sendo agora o espaço 
de bar e sala de pequenos-almoços. Apesar de não estar já inserido no piso 
de acesso mais direto, beneficia na relação direta com a área dos quartos ao 
mesmo nível. A opção pelo posicionamento deste serviço foi, no entanto, 
maioritariamente influenciada pela relação que permitia estabelecer com a 
paisagem envolvente. Ou seja, fixando-se no piso superior, a área de cafetaria 
adquire em posição de destaque sob a paisagem, beneficiando de uma boa 
abertura visual devido às duas laterais em vidro. 

 O programa da área para dormidas, os quartos duplos, foi posterior 
à proposta do complexo termal, e sendo uma zona de uso mais privado, 
mereceu um acesso mais resguardado e controlado relativamente aos 
restantes espaços de caráter público. Neste sentido, o programa das piscinas 
podia se destinar ao usufruto de qualquer visitante, quer este fica-se alojado 
nos quartos no piso superior ou não.

 Podemos assim estabelecer três momentos principais de diferentes 
intimidades dentro do conjunto global. Um primeiro estágio, diretamente 
relacionado com as formas preexistentes, engloba as áreas que em ambos 
os pisos servem o público no geral. A reinterpretação da ruína permitiu uma 
mudança acentuada nos programas que anteriormente oferecia, contudo, foi 
possível manter uma imagem exterior semelhante à pré-intervenção. Como 
se mencionou, as estruturas pétreas permanecem intactas, assim como 
a cobertura de quatro águas que, apesar de reabilitada, mantém o mesmo 
caráter tradicional. Num segundo momento posiciona-se a área das piscinas 
interiores, um programa específico que, apesar de uso público, beneficia 
de uma entrada mais controlada, antecipando a ambiência que aqui se 
estabelece mais intimista e introspetiva na relação com a água. Num último 
plano, entende-se a zona destinada às dormidas dentro do complexo.  Este 
braço desenvolve-se numa posição superior, pretendendo uma maior abertura 
para a paisagem, contudo, é também onde o acesso é mais condicionado, 
não havendo a interligação deste percurso com o trajeto para outras áreas 
temáticas.

 De uma forma geral procura-se que os percursos por todo o conjunto 
sejam livres, resultando numa distribuição mais fluída ao longos dos espaços. 
Como meio de interligação do primeiro momento de relação com a ruína 
com as restantes temáticas, desenvolve-se um braço estreito, recuado, onde 
se depreende mais concretamente uma noção de corredor porticado. Este 
espaço permitiu simultaneamente resolver a posição de alguns programas de 
serviço comum, como os núcleos sanitários. 

Percorrer o espaço: a 
vivência do programa

202.
esquema de programas e fluxos 
na proposta
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 O anterior espaço da sala de estar tradicional, foi descrito como o 
coração da habitação, noção que apesar de não se considerar literal nesta 
lógica mais fluída, não foi completamente esquecida. Contudo, ao pensar 
o espaço para o bar, posicionado nesta área do piso superior, pretendeu-se 
manter o máximo dos elementos caraterizadores do espaço, desta forma, 
preservou-se a leitura da estrutura do telhado tradicional, em madeira, e a 
parede pétrea principal em vista. Pretendia-se simultaneamente uma noção 
do espaço mais continuo com as restantes áreas, de forma que não se marcou 
fisicamente a entrada nesta sala, preservando apenas o vazio marcado pelo 
remate da parede preexistente, e se reinterpretou os pavimentos segundo 
uma lógica de encadeamento ao longo dos espaços públicos. Optou-se assim 
pela reposição do soalho em madeira por uma camada contínua de cimento 
afagado, material que retomava os tons acinzentados do granito e do betão, 
mas que não reforçava quaisquer texturas adicionais, regularizando a leitura 
dos espaços. 

 Uma vez definido o espaço do corredor envidraçado, recorreu-se 
ao seu desenho porticado como método de permeabilizar a entrada direta 
de luz no espaço. Simultaneamente, este desenho ritmado dos elementos 
verticais permite estabelecer um momento de transição entre o espaço do 
bar, completamente livre em duas das suas frentes, e a área de distribuição 
e repouso posterior ao corredor, que se define como um espaço mais 
enclausurado relativamente à paisagem, e onde se pretende uma relação de 
semelhança com as volumetrias pétreas da preexistência.

 Para além da definição interior deste corredor, dá-se também uma 
duplicação do seu espaço, lógica que se prolonga desde o exterior à sala do 
bar, e se estabelecer como uma área de esplanada neste piso. Já no nível 
inferior, a segunda face deste espaço não fica restrita aos contornos do 
construído, prolongando-se segundo uma área exterior, baleada pelos dois 
volumes de feição pétrea, mas de continuidade visual para lá do vale. Neste 
momento exterior procurou-se o controlo de uma função mais especifica, 
retomando assim a lógica dos pátios abertos em jeito de claustro, apesar de 
não o procurar ser, e preservando a presença das laranjeiras já antes aqui 
inseridas. Contudo, o limite da cobertura da esplanada permite a definição 
indireta de uma área mais ligada ao acesso interior-exterior, onde se inserem 
bancos por entre pilares e se consegue uma ligação direta com a área termal.

Espaços de caráter público:
Bar/ Salas de estar

203. 
Corte 1. 
plano de corte através da 
estrutura original, área de bar e 
sala de estar
escala 1:100

204. Casa de São Lourenço,
espaço de restaurante e cafetaria

205., 206. e 207.
Castelo de Abbiategrasso, Giorgio Grassi
reabilitação como sede municipal

204. casadesaolourenco.pt

205., 26. e 207. divisare.com
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 A área das piscinas foi um espaço muito concreto e simultaneamente 
mais técnico que os restantes no complexo, o que consequentemente levou 
à necessidade de estudo de diversas referências práticas, na procura de 
uma solução espacial que se enquadrasse com a lógica estabelecida para a 
globalidade do construído. Apesar de relativamente simples nos programas 
que conforma, pretendia-se chegar a uma noção indireta de algumas 
particularidades mais especificas desta temática. Ora, dentro deste espaço o 
percurso é relativamente simples e direto, no entanto, contacta com diferentes 
momentos de funções diversas, indo-se simultaneamente estabelecendo 
uma trajetória que adquire privacidade e intimidade ao longo dos temas 
desenvolvidos. 

 O corredor principal, no braço de conexão neste piso, engloba núcleos 
sanitários que servem em paralelo as áreas públicas e as piscinas, no entanto, 
cria-se a sua subdivisão em dois polos, indiretamente caraterizando o uso 
especifico do que se destina ao serviço das piscinas e o que relaciona com a 
receção e salas de estar. Neste momento inserem-se também duas salas de 
troca de roupa,  programas onde não se pretendeu desenvolver demasiado 
o espaço pela associação próxima que as piscinas adquirem com os espaços 
de dormida – não se prevendo, portanto, um uso muito frequente destas 
valências. 

 Num momento de convergência das várias direções situamos a zona 
de entrada nas piscinas e balcão de apoio. Esta área, para além de marcar o 
acesso propriamente dito no recinto das águas, relaciona as duas chegadas 
possíveis, desde o acesso vertical de ligação com os núcleos dos quartos, 
como o do corredor e vestiários. Resulta, contudo, num momento de pausa 
pensado para estabelecer um ritmo intermédio com os contactos das áreas 
públicas, sentindo-se posteriormente um percurso mais controlado dentro do 
complexo termal.

 Apesar das intenções diretamente relacionas com a anterior memória 
da água do edifício, sentiu-se a necessidade de atualização dos programas 
propostos para esta área termal. Neste sentido, propõem-se uma sala mais 
resguardada onde se poderiam realizar massagens e outros tratamentos 
individuais. Já as terapias da água anteriormente realizadas na área dos 
quartos preexistentes, foram repensadas segundo uma lógica mais fluida, 
desenhando-se pequenos tanques de água a temperaturas diferentes. 
Procurou-se simultaneamente estabelecer diferentes momentos de entrada 
nestes espaços, no entanto, não sendo completamente encerrados sobre si, 
as divisórias não tocam o teto, deixando passar uma luz mais controlada que 
reflete nos planos de água.

Área das piscinas interiores

212. 
Corte 2. 
plano de corte através do 
espaço de transição entre 
corredores
escala 1:100
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 Desta forma, estes momentos mais controlados convergem finalmente 
para a piscina interior aquecida. As dimensões deste tanque foram pensadas 
segundo o número de pessoas que poderá servir, sendo também completado 
com uma segunda piscina no exterior. Procurou-se uma proximidade mais 
direta com a paisagem envolvente quando dentro de água, no entanto, 
desenhando as entradas de luz de um modo mais permeável e controlado.
 
 Em complemento a esta lógica, onde os tanques representam os 
momentos de ‘cheios’ no desenho, os espaços ‘vazios’, de circulação, são 
também pontuados com zonas intermédias de pausa, com espreguiçadeiras e 
a disposição de chuveiros. 

 Este braço mais estreito adquire outra dimensão no piso superior, 
onde engloba os módulos dos quartos duplos e insere também a largura do 
novo corredor de distribuição. Nesta área, procurou-se manter a métrica 
estrutural já visível no piso térreo, respeitando o módulo base da ruína, que 
por sua vez deu lugar a três quartos de proporções semelhantes. 

 A lógica de distribuição estabeleceu-se desde o acesso pelo corredor 
porticado, onde num primeiro momento se passa uma área intermédia de 
repouso. Neste ponto podemos seguir diretamente para as piscinas no piso 
inferior sem recorrer aos acessos verticais principais, pensando assim um 
trajeto mais privativo desde os quartos para a área termal. 

 Em complemento, esta zona de repouso estabelece simultaneamente 
a ligação desfasada com o novo corredor, resultando num momento aberto, 
de respiro, antes de afunilar novamente o percurso, mais relacionado agora 
com a entrada individual em cada quarto. Apesar de se oferecer apenas um 
total de seis quartos, respeitou-se o módulo base do desenho, inserindo no 
intermédio um segundo espaço de pausa e lazer – situação algo semelhante 
ao que se observou no projeto de Rebelo de Andrade, no Hotel Longroiva.
  
 A organização dos quartos é relativamente simples. Num primeiro 
momento, de entrada, define-se de imediato uma zona mais alta (na 
continuidade com o pé direito útil do corredor), balizada pelo acesso ao 
quarto de banho, roupeiro e zona de dormida. Pretendo simultaneamente 
marcar a entrada nestes módulos, a materialidade dos espaços é pensada de 
forma diferente. Nas áreas de usufruto mais público pensou-se continuar uma 
relação de proximidade com a textura e cor da pedra, preservando na grande 
maioria a finalização das superfícies em betão. No entanto, nestes espaços de 
caráter mais acolhedor - e não só resolvendo problemas acústicos e térmicos 
-, sentiu-se a necessidade de duplicar as faces da parede interior, recorrendo 

Espaço de dormidas

213. 
Corte 3. 
plano de corte através da área 
dos quartos e zona termal
escala 1:100
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ao sistema em pladur. Os pavimentos foram, por fim, pensados em soalho de 
madeira, procurando retomar uma noção mais tradicional e acolhedora dos 
espaços preexistentes.

 Neste sentido, os quartos de banho foram o espaço de exceção, 
novamente recriando uma ambiência mais crua e limpa, onde se revestem 
as superfícies a microcimento, não existindo assim a distinção entre o chão 
do espaço e do chuveiro relativamente amplo. Estas áreas foram desenhadas 
assegurando o acesso a pessoas de mobilidade condicionada, sem obrigar 
assim à presença de módulos de exceção para resolver esta condição.

 No espaço posterior mais amplo, apenas de determinou em concreto 
a posição da cama, deixando o restante ambiente mais livre e fluído. Procurou-
se em simultâneo a relação direta com a frente envidraçada, definindo uma 
continuidade visual e espacial com as varandas no remate dos quartos.

 Apesar de não muito profundas, estas áreas semiexteriores resultam 
de uma vontade desde sempre presente de reinterpretar em diversos 
momentos a varanda típica presente já na preexistência, assim como nos 
restantes casos de estudo levantados em Goujoim. Até ao momento, já 
observamos diferentes posições relativamente a este espaço intermédio de 
relação entre o interior-exterior, nomeadamente na esplanada e zona de bar, 
no entanto, aqui olha-se para este elemento, em especial, com uma lógica 
mais intimista, que direciona indiretamente o espaço interior dos quartos para 
a paisagem envolvente.

 Em complemento, para além de se estabelecer momentos de pausa 
ao longo do percurso, procura-se novamente um alargamento do corredor 
em novas áreas. Neste caso, duplicando a ligação com o exterior, desenhamos 
um pátio aberto, balizando assim este momento intermédio com uma dupla 
interação com a envolvente, por um lado a visão alargada sob a paisagem, por 
outro, um espaço exterior mais confinado, que reativa no interior a noção dos 
socalcos tão marcada na morfologia da propriedade.

214.
planta-esquema, momentos de 
relação com o exterior no piso 

superior

215.
modelação virtual da proposta,

vista nascente
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 A definição dos espaços abertos e fechados (cheios e vazios) sustenta, 
em complemento com as direções dos muros, a forma global do projeto. 
Apesar de se apresentarem como elementos de opostos, ambos seguem a 
mesma lógica do módulo base - os contornos da ruína principal -, preservando 
alguma unidade na escala e proporção dos espaços. Assim, as áreas que 
aqui designamos como ‘fechadas’ mantém, contudo, um diálogo direto com 
a paisagem envolvente, mas com a abertura mais controlada visualmente, 
preservando uma vivência interiorizada dos espaços. No entanto, a leitura dos 
momentos abertos resulta simultaneamente necessária para a compreensão 
da lógica geral do projeto, não só permitindo uma subdivisão mais clara dos 
diferentes momentos temáticos no edifício (definindo concretamente as 
zonas de transição e conexão) como reforçando as relações diversas com a 
envolvente.

 As formas que se leem notoriamente mais marcadas, como é o caso do 
volume mais alto de transição entre corredores, visam essencialmente balizar 
momentos de destaque na composição geral, simultaneamente estabelecendo 
uma relação concetual com o espaço que se manteve em condição de ruína - 
na plataforma mais baixa de relação com os volumes originais.

 O remate desta lógica espacial faz-se então na relação com a piscina 
exterior.  Este novo elemento insere-se estrategicamente na transição dos dois 
pisos, beneficiando simultaneamente de um acesso secundário para ambos 
os níveis, mas procurando manter alguma privacidade para quem usufrui 
do espaço relativamente aos momentos mais públicos e movimentados no 
complexo. No entanto, a sua posição desenvolveu-se em especial procurando 
uma relação de proximidade e referência com a nascente das águas termais, 
momento de água de referência para todo o projeto.

 De um modo geral, o que se procurou definir com os vários momentos 
exteriores era essencialmente uma estratégia de complemento das lógicas 
iniciais já identificadas, visando uma intervenção inserida ao longo dos 
socalcos, acabando o próprio edifício por desenhar uma nova frente dentro 
destas plataformas existentes.

Estratégia de organização 
dos momentos exteriores

216.
planta-esquema, estratégia de 
organização dos momentos 

exteriores



III. ANDAIMO E PROJETO

222



PROPOSTA: A QUINTA DA NOVA MOURA

223

3.3.

218.
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simulação da materialidade, 
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219.
modelação virtual da proposta,
simulação da materialidade, 
vista aérea
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Considerações Finais

 “Qualquer problema de intervenção é sempre um problema de interpretação 
de uma obra arquitetónica existente, pois as formas de intervenção possíveis que 
sempre se colocam são formas de interpretar o novo discurso que o edifício pode 
produzir. Uma intervenção é tanto quanto tentar fazer com que o edifício diga algo 
novamente e em uma determinada direção. Dependendo da forma como a intervenção 
ocorrer, os resultados serão um ou outro.” 117

 Na impossibilidade de uma conclusão, no verdadeiro sentido da palavra, 
optou-se então pela definição da proposta apresentada. Deste modo, os desenhos ao 
qual se chegou, são para nós entendidos como mais do que uma mera experiência de 
projeto, no sentido em que se foram desenvolvendo enquanto remate das diversas 
premissas tratadas; convocando os temas expostos nos capítulos estruturados, mas 
sendo também simultaneamente pensados ao longo do seu estudo.  

 “Em relação ao património - ou à recuperação do património - não se trata de 
um objecto mas, fundamentalmente, de um ponto de vista; trata-se de um ambiente, 
de uma geografia que interessa manter numa identidade, e onde a questão que se 
levanta é a de construir património.” 118

 Se no começo desta jornada, se pensava o projeto como uma finalidade 
última, tendo sido o ponto de partida deste trabalho, nesta etapa de término, olha-
se para o projeto como forma de síntese de um processo de trabalho diversificado. É 
assim entendido como o resultado de vários momentos que, mais do que trabalhando 
para achar uma solução perfeitamente finalizada, procuraram demonstrar métodos 
de trabalho, momentos-chave ao longo do percurso e noções adquiridas como 
fundamentais para a sua compreensão.

 “A construção raríssimas vezes, ou quase nunca, parte do ponto zero, existe 
sempre preexistência, existem sempre lugares, existem sempre sítios (...)” 119

 Acredita-se ter conseguido demonstrar um pouco do que são estas 
preexistências mencionadas, não só a nível de construções existentes no local, 
como dos lugares e sítios, da identidade de uma região tão querida, noções estas 
tão importantes como qualquer base construída. Desta forma, fechamos com um 
sentimento positivo, de objetivo cumprido e enriquecimento pessoal.  

117 Solà-Morales, I. (2003). Intervenciones. Barcelona: Gustavo Gili. pp. 15.
118 Barca, I. (2001). Perspectivas em educação histórica: actas das primeiras jornadas internac-
ionais de educação histórica. Braga: Centro de Estudos em Educação e Psicologia da Universi-
dade do Minho. pp. 72.
119 Idem. Ibidem. pp. 83.
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caldeira
Fotografia da autora. janeiro de 2019
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81. compartimento da sala de estar da habitação 



238

principal, vista sob o espaço após ruína parcial da 
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84. Planta de Goujoim. 
síntese da análise de evolução do povoado
Elaborado pela autora

85. Planta de Goujoim. 
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Elaborado pela autora
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cotas espaço exterior
Fotografia da autora. novembro de 2019

87. edifício 33, alçado frente-rua da habitação 
Fotografia da autora. novembro de 2019

88. escadas de acesso para o piso inferior em cave
Fotografia da autora. novembro de 2019

89. ruína de pedra, o granito como material estrutural
Fotografia da autora. novembro de 2019

90. pormenor de revestimento em chapa ondulada, cor 
e textura
Fotografia da autora. novembro de 2019

91. edificio 5, acesso na rua à cota superior, relação de 
apenas um piso
Fotografia da autora. novembro de 2019

92. edificio 5, desdobramento em dois níveis, os 
diferentes momentos do construído
Fotografia da autora. novembro de 2019

93. aproximação ao edifício, a articulação entre madeira 
e granito
Fotografia da autora. novembro de 2019

94. edifícios 9 e 10 ao nível da rua, relação de apenas 
um piso
Fotografia da autora. novembro de 2019

95. edifícios 9 e 10, vista na travessa transversal a um 
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Fotografia da autora. novembro de 2019
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Fotografia da autora. novembro de 2019

97. edifício 28, edifício-quilha, ruínas, cores e texturas
Fotografia da autora. novembro de 2019
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com as ruas e travessas adjacentes ao edifício, as 
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e espaço público
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Fotografia da autora. novembro de 2019

103. ambiente da sala de estar, também o espaço de 
dormir da habitação
Fotografia da autora. novembro de 2019

104. articulação entre o momento de entrada na 
habitação, cozinha e acesso à sala (ao fundo)
Fotografia da autora. novembro de 2019

105. a cozinha, “coração” da casa em torno do espaço 
de lareira
Fotografia da autora. novembro de 2019

106. e 107. vistas do edifício 15, varanda e acesso à cave
Fotografia da autora. novembro de 2019
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relação com o espaço público adjacente
Fotografia da autora. novembro de 2019

111. edifício 31, a varanda de “procissão”
Fotografia da autora. novembro de 2019

112. edifício 7, prolongamento do pio superior em 
varanda coberta
Fotografia da autora. novembro de 2019

113. edifício 4, varanda corrida envidraçada
Fotografia da autora. novembro de 2019

2.2. ESTRATÉGIAS DE IMPLANTAÇÃO: AS CASAS DE E. 
SOUTO MOURA

114. Cronologia de obras. 
Síntese das principais obras de Eduardo Souto Moura
Elaborado pela autora

115. vista da ruína preexistente a parte do nível da rua
Guell, X. (1990). pp. 17

116. vista exterior sob o alçado envidraçado
Boehm, F. (2015). pp. 60

117. vista desde o interior da habitação para a paisagem 
envolvente
Boehm, F. (2015). pp. 63

118. vista superior sob a cobertura ajardinada 
casaembaiao.blogspot.com

119. a ruína compleativa como jardim fechado
Boehm, F. (2015). pp. 233

120. fachada principal da habitação, frente socalco
casaembaiao.blogspot.com

121. o corredor traseiro e afastamento relativamente à 
escarpa rochosa
divisare.com

122. vista superior da casa
divisare.com

123. inserção do edifício no terreno e ao longo dos 
socalcos
divisare.com

2.3. CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA: O CASO DE 
LONGROIVA

124. conjunto de corte e alçados do projeto de 
remodelação do balneário em 1965
Mangorrinha, J. e Pinto, G. (2009)

125. fachada do balneário em 1963, Mário R, d’Almeida
Mangorrinha, J. e Pinto, G. (2009)

126. fachada do balneário em 2006, Jorge Mangorrinha
Mangorrinha, J. e Pinto, G. (2009)

127. dados e principais datas relativas a projetos e 
transformações nas termas de Longroiva
Mangorrinha, J. e Pinto, G. (2009)

128. fotografia aérea do complexo, a implantação geral 
dos volumes 
Fotografia de Guerra, F., in rebelodeandrade.com

129. vista aérea norte, colocando o edifício do antigo 
balneário termal em primeiro plano
Fotografia de Guerra, F., in rebelodeandrade.com

130. Planta de implantação do hotel. 
Explosão do edifício principal
Elaborado pela autora, com base nos desenhos fornecidos 
pelos escritório do arquiteto

131. alçado frontal do edifíco principal
Fotografia de Guerra, F., in rebelodeandrade.com

132., 133. e 134. ambiente interiores no rés-do-chão, 
respetivamente, área de receção ao público, entrada 
para o restaurante e bar
Fotografia de Guerra, F., in rebelodeandrade.com
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135. exterior do volume de conexão no terceiro piso, 
vista nascente
Fotografia de Guerra, F., in rebelodeandrade.com

136. Corte 1. plano de corte través do passadiço de 
conexão, no piso 3, e o último bloco de habitação 
independente,  no último piso do projeto
Rebelo, A., corte do projeto, desenho fornecido pelo escritório 
do arquiteto

137. Planta dos pisos 1 2. Esquema de análise por áreas
Elaborado pela autora, com base nos desenhos fornecidos 
pelos escritório do arquiteto

138. Planta do piso 0. Esquema de análise por áreas
Elaborado pela autora, com base nos desenhos fornecidos 
pelos escritório do arquiteto

139. Planta parcial do piso 3. Esquema de análise por 
áreas
Elaborado pela autora, com base nos desenhos fornecidos 
pelos escritório do arquiteto

140. Planta de implantação do hotel. 
Inserção do nível dos quartos
Elaborado pela autora, com base nos desenhos fornecidos 
pelos escritório do arquiteto

141. frente do socalco dos quartos com varanda, vista 
norte
Fotografia de Guerra, F., in rebelodeandrade.com

142. vista exterior do projeto englobando o edifício 
principal, o passadiço de conexão e socalcos dos quartos
Fotografia de Guerra, F., in rebelodeandrade.com

143. frente varanda dos quartos com o recorte dos 
bungalows no piso superior
Fotografia de Guerra, F., in rebelodeandrade.com

144. vista interior do corredor de acesso aos quartos 
duplos no terceiro piso
Fotografia de Guerra, F., in rebelodeandrade.com

145. vista interior de um dos quartos
Fotografia de Guerra, F., in rebelodeandrade.com

146. Corte 2. plano de corte através de um dos quartos 

com varanda, no piso 3, e um bloco de habitação 
independente,  no último piso
Rebelo, A., corte do projeto, desenho fornecido pelo escritório 
do arquiteto

147. Planta parcial do piso 4. Esquema de análise por 
áreas
Elaborado pela autora, com base nos desenhos fornecidos 
pelos escritório do arquiteto

148. vista dentro da piscina voltada para os quartos
Fotografia de Guerra, F., in rebelodeandrade.com

149. Corte 3. plano de corte através de um dos quartos 
com varanda, no piso 3, área de serviços nas traseiras, e 
novamente no último piso
Rebelo, A., corte do projeto, desenho fornecido pelo escritório 
do arquiteto

150. Planta parcial do piso 4. Esquema de análise dos 
módulos A
Elaborado pela autora, com base nos desenhos fornecidos 
pelos escritório do arquiteto

151. Planta de implantação do hotel. 
Inserão do nível dos bungalows
Elaborado pela autora, com base nos desenhos fornecidos 
pelos escritório do arquiteto

152. frente de um dos núcleos de habitação 
independente
Fotografia de Guerra, F., in rebelodeandrade.com

153., 154. e 155. os varios materiais aplicados ao longo 
do projeto
Fotografia de Guerra, F., in rebelodeandrade.com

III. ANDAIMO E PROJETO

3.1. RECONHECIMENTO E APROXIMAÇÕES

156. Planta de levantamento do terreno. 
síntese dos diversos métodos de levantamento
Elaborado pela autora

157. percurso desde Goujoim em direção a Lugar da 
Ribeira de Goujoim (ao vale do Tedo)
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Fotografias da autora. março de 2019

158. caminho de acesso ao terreno de projeto, 
momento de entrada nos limites da propriedade
Fotografias da autora. março de 2019

159. Corte c
Elaborado pela autora

160. Corte f
Elaborado pela autora

161. Corte a
Elaborado pela autora

162. momento exterior de entrada, a norte, e no piso 
superior
Fotografia da autora. janeiro de 2019

163. vista nascente da habitação num momento de 
percurso inferior
Fotografia da autora. janeiro de 2019

164. vista sob o alçado norte da habitação principal, 
inserção no terreno
Fotografia da autora. janeiro de 2019

165. Corte e
Elaborado pela autora

166. Corte d
Elaborado pela autora

167. Corte b
Elaborado pela autora

168. montagem de desenhos e esquemas do processo 
de levantamento
Elaborado pela autora

169. montagem de desenhos, esquemas do processo de 
levantamento e maquete síntese
Elaborado pela autora

170. Alçado nascente
Elaborado pela autora

171. Alçado norte
Elaborado pela autora

172. Plantas dos vários pisos do volume principal 
Elaborado pela autora

173. espaço interior da cozinha, no piso superior
Fotografias da autora. março de 2019

174. pavimento da sala de estar, no piso superior
Fotografias da autora. agosto de 2019

175. estrutura em madeira da cobertura tradicional 
Fotografias da autora. março de 2019

176. vista sul, espaço da sala de estar, ruína da estrutura
Fotografias da autora. junho de 2019

177. Corte construtivo do volume principal 
Elaborado pela autora

3.2. AS ESCALAS DO PROCESSO DE TRABALHO

178. esquema síntese dos três núcleos identificados na 
propriedade
Elaborado pela autora

179. esquema síntese dos momentos de presença 
da  água na relação com os núcleos identificados na 
propriedade
Elaborado pela autora

180. núcleo principal, o edifício de habitação principal 
Fotografia da autora. março de 2019

181. segundo núcleo, momento construído em ruína
Fotografia da autora. março de 2019

182. terceiro núcleo, duas construções em ruína a sul do 
terreno
Fotografia da autora. março de 2019

183 esquema síntese dos percursos e momentos 
de trajeto delineados na relação com os núcleos 
identificados na propriedade
Elaborado pela autora
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184. esquema síntese dos momentos de intervenção 
e fases de construção relativamente aos núcleos 
identificados na propriedade
Elaborado pela autora

185. caminho de acesso ao terreno, percurso a cota 
intermédia na propriedade
Fotografia da autora. março de 2019

186. plataformas de nível no terreno,
cota intermédia na relação com a ribeira do Tedo
Fotografia da autora. março de 2019

187. percurso ao nível mais baixo e de mais relação com 
o curso de água
Fotografia da autora. março de 2019

188. esquema síntese da estratégia de intervenção 
global desenhada para a propriedade
Elaborado pela autora

189. Termas de Vals, Peter Zumthor: a construção das 
formas; massas de cheios e vazios
spncultura.org

190. Termas de Melgaço, no Parque Termal do Peso
a organização do grande tanque de água de forma 
lúdica, com circuitos e espaços especifícos
contamapa.com

3.3. PROPOSTA: A QUINTA DA NOVA MOURA

191. Planta de implantação do edifício. 
relações e continuidades com a morfologia do terreno
Elaborado pela autora

192. Planta de coberturas. 
organização dos momentos exteriores e espaços de água
Elaborado pela autora

193.Planta do piso 1. 
cota 299.0 m
Elaborado pela autora

194. Planta do rés-de-chão. 
cota 295.5 m
Elaborado pela autora

195. Planta do piso técnico. 
cota 293.3 m
Elaborado pela autora

196. Alçado principal (nascente). 
identificação dos diferentes materiais e revestimentos
Elaborado pela autora

197. Modelação virtual da proposta, vista aérea. 
Elaborado pela autora

198. Planta-esquema, desenho das formas, direções e 
tensões
Elaborado pela autora

199. Planta-esquema, em destaque os elementos 
préexistente na proposta
Elaborado pela autora

200. Planta piso térreo. 
Esquema de análise por áreas, os circuitos na proposta
Elaborado pela autora

201. Planta piso superior. 
Esquema de análise por áreas, os circuitos na proposta
Elaborado pela autora

202. Esquema de programas e fluxos na proposta
Elaborado pela autora

203. Corte 1. 
plano de corte através da estrutura original, área de bar 
e sala de estar
Elaborado pela autora

204. Casa de São Lourenço, espaço de restaurante e 
cafetaria
casadesaolourenco.pt

205., 206. e 207. Castelo de Abbiategrasso, Giorgio 
Grassi
reabilitação como sede municipal
divisare.com

208. e 209. Termas de Vals, Peter Zumthor:
organização do espaço em circuíto livre, e espaços de 
água individuais
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metalocus.es

210. e 211. Termas de Vals, Peter Zumthor:
espaços de transição, penumbra e momentos de luz
archdaily.com

212. Corte 2. 
plano de corte através do espaço de transição entre 
corredores
Elaborado pela autora

213. Corte 3. 
plano de corte através da área dos quartos e zona 
termal
Elaborado pela autora

214. Planta-esquema, momentos de relação com o 
exterior no piso superior
Elaborado pela autora

215. Modelação virtual da proposta, vista nascente
Elaborado pela autora

216. Planta-esquema, estratégia de organização dos 
momentos exteriores
Elaborado pela autora

217. modelação virtual da proposta,
nascente termal e piscina exterior em primeiro plano
Elaborado pela autora

218. modelação virtual da proposta,
volume existente em primeiro plano
Elaborado pela autora

219. modelação virtual da proposta,
simulação da materialidade, vista aérea
Elaborado pela autora

220. modelação virtual da proposta,
simulação da materialidade, vista nascente
Elaborado pela autora

CONSIDERAÇÕES FINAIS

221. esquema-síntese dos temas convocados ao longo da 
dissertação
Elaborado pela autora





ANEXOS





. CADERNO DE CAMPO: FICHAS DE CARATERIZAÇÃO DOS EDIFÍCIOS
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1 PISO 2 PISOS 3 PISOS

Tabela de Tipos

I. 
tabela síntese dos tipos 
e respetivas variantes 
identificadas na análise em 
Goujoim
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