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Arquitecto

Depois da arquitectura
deslocou-se para o invulgar:

fundou um poema.

Gonçalo M. Tavares

Como se desenha uma casa

[...]

Uma casa é as ruínas de uma casa,
uma coisa ameaçadora à espera de uma palavra;
desenha-a como quem embala um remorso,
com algum grau de abstracção e sem um plano rigoroso.

Manuel António Pina 

Two-Lane Blacktop

Aprenderei a amar as casas
quando entender que as casas
são feitas de gente
que foi feita por gente
e que contém em si a possibilidade
de fazer gente.

Matilde Campilho
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Resumo

O Alentejo sempre fascinou pelas suas planícies ondulantes e as longas 
sombras projectadas pelos sobreiros e azinheiras no montado, pelo 
alinhamento das oliveiras, pela brisa quente embrenhada com cheiro de 
searas secas, mas também pelas vilas e montes concentrados e unificados 
pela brancura da cal. Desenhada no Atlântico, esta região entrega a sua 
alma ao Mediterrâneo.

Safira, aquele pequeno aglomerado tem um ar idílico e misterioso. A igreja 
domina a paisagem, implantada sobre uma pequena colina. Em redor 
mais três construções em ruínas que a cal protegeu. Um pequeno vale 
salpicado por sobreiros, azinheiras e oliveiras que repousam sobre um 
manto de erva verde e vermelha. Repousam também os mortos, solitários, 
no cemitério fechado a cadeado, do outro lado da represa.

A reabilitação do património edificado tem sido debatida cada vez mais 
no que diz respeito ao campo disciplinar da arquitectura. O interesse 
e urgência em multiplicar o estudo sobre o património rural tem em 
vista a sua recuperação e reabilitação adequadas aos modos de vida 
contemporâneos, novas condicionantes e outras formas de construir. 
Nesse sentido, a presente dissertação pretende explorar o campo 
operativo da arquitectura na reabilitação de edificado devoluto, através 
de uma proposta de intervenção numa aldeia alentejana, comprometida 
pelo tempo e o abandono. 

O ponto de partida será um extenso método de trabalho que reúne 
um processo de levantamento rigoroso do conjunto habitacional, 
complementado pela investigação teórica, cruzando casos de estudo 
distintos que servem como referência metodológica de projecto. A 
aldeia é assim objecto de análise histórica, arquitectónica, construtiva 
e paisagística. É a partir da identificação de problemáticas e valores 
intrínsecos à região em estudo que, posteriormente, se apresenta uma 
estratégia de intervenção, de forma a implementar a revitalização da 
pequena aldeia alentejana.

Palavras-chave
Projecto, Reabilitação, Intervenção, Património, Turismo
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Abstract

Alentejo always fascinated by its undulating plains and the long shadows 
projected by the cork trees and holm oaks in the montado, the olive trees 
all aligned, the warm breeze with the smell of dry crops and the villages 
and hills concentrated and unified by the lime paint. Portrayed in the 
Atlantic, this region surrenders its soul to the Mediterranean.

Safira, a small village is an idyllic and mysterious scenery. The church 
located on a small hill, overcomes the landscape. Around it, we can find 
more three buildings in ruins protected by lime painting. A small valley 
sprinkled with cork trees, holly oaks and olive trees that rest on a green 
and red grass mantle. There also rest the dead, lonely, in the cemetery 
padlocked on the other side of the dam.

The building rehabilitation is one of the most discussed issues in 
architecture. The interest and urgency to study more about regenerate 
and rehabilitate rural heritage will allow adapting it to different ways 
of living, new constraints and other ways of building. The present 
dissertation intends to explore the operating field of the architecture in 
the rehabilitation of vacant premises, through an intervention proposal 
for this particular village, compromised by time and desertion.

The starting point will be an extensive working method that brings together 
a rigorous building survey complemented by theoretical research, crossing 
different case study projects that serve as a methodological reference. The 
village is the topic to historical, architectural, constructive and landscape 
analysis. Identifying issues and intrinsic values of the region in study will 
define an intervention strategy in order to implement the revitalization of 
the small Alentejo’s village.

Keywords
Project, Rehabilitation, Intervention, Heritage, Tourism
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Introdução

Motivação e Objectivo

A motivação inicial para a realização desta dissertação é o desejo de 
abordar a temática da recuperação de aldeias abandonadas, garantindo-
lhe uma segunda vida. É um tema que merece ser discutido, na medida em 
que age na preservação de edificado com valor cultural e turístico. Tem, 
por isso, como objectivo a proposta de um novo programa que suporte 
a reabilitação do edificado existente e a introdução de um novo edifício.

A antiga aldeia de Safira pertence hoje à união de freguesias de Nossa 
Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras, localizada no 
concelho de Montemor-o-Novo. A aldeia surge bem cedo como tema de 
investigação após alguma pesquisa sobre possíveis casos de estudo em 
território português. Depois de alguma análise como a sua localização face 
às grandes vias de acesso regional e nacional e a proximidades a pontos 
de dinamização turística, a mesma apresenta grandes potencialidades de 
acordo com os parâmetros seleccionados, sendo escolhida como caso de 
estudo. 

A área onde se insere, de grande potencial cultural, turístico e rural, oferece 
a possibilidade de contacto com os centros históricos de Montemor-
o-Novo e Évora, bem como uma gama de roteiros turísticos, percursos 
ambientais e visitas.[1] Deste núcleo rural de Safira restam apenas um par 
de habitações, uma igreja do século XV e estruturas agrícolas e comerciais 
reduzidas a escombros e paredes derrocadas. Assim que os últimos 
elementos da população se mudaram em 1930, a aldeia foi deixada ao 
abandono, degradando-se ao longo de mais de oito décadas, mas com 
características intrínsecas que nos levam a equacionar a oportunidade da 
sua recuperação e revitalização, procurando novas utilizações e formas de 
intervir no edificado rural. 

Por via da elaboração de uma proposta de reabilitação da aldeia de Safira, 
e sem qualquer documentação substancial prévia, procurar-se-á mostrar 
as possibilidades de recuperação de um conjunto edificado cheio de 
carácter e história, comprometido pelo abandono e pela acção do tempo. 
A estratégia de intervenção passará pela interacção do que existe em 

1 Destes constam no Concelho de Montemor-o-Novo o Roteiro do Megalitismo, Rota do 
Fresco do Alentejo, Rota do Montado, Centro Interpretativo do Castelo de Montemor-o-
Novo, Centro Interpretativo da Gruta do Escoural, Núcleo de Interpretação Ambiental do 
Sítio de Cabrela e Monfurado, Núcleo Museológico do Convento de São Domingos e uma 
rede de percursos pedestres e nove percursos de BTT. 



20 |

conformidade com as necessidades actuais da ocupação do espaço. Um 
exercício que exigirá um posicionamento do arquitecto face às questões 
de preservação, conservação e identidade.   

É por isso que com este trabalho se pretenderá analisar as diferentes formas 
de recuperação e intervenção nas pré-existências rurais abandonadas e a 
sua adaptação a um novo programa. Nesse sentido, a proposta elaborada 
terá como premissas as suas características arquitectónicas e construtivas, 
a sua localização e potencialidades, intrínsecas e de relação com o entorno. 
Proposta esta que se apoiará em três vectores importantes: [i] o estudo 
histórico e o seu entendimento como ponto de partida à intervenção; 
[ii] a escolha de uma nova função que poderá divergir da original e que 
justifique e valorize a intervenção; [iii] por último, a visão sustentável e o 
olhar ecológico sobre a arquitectura. 

Outro dos principais objectivos será conseguir cruzar o caso de Safira 
com outros semelhantes, por um lado para perceber os resultados destes 
processos, e por outro como incentivo à reabilitação e recuperação 
de outras aldeias na mesma situação na região do Alentejo. Ou seja, 
procurar-se-á responder aos desafios de como recuperar uma região 
rural abandonada com potencialidades turísticas e agrícolas, promovendo 
a cultura regional e a aposta financeira de particulares no campo da 
reabilitação de imóveis com carácter identitário.

E, sem dúvida, que o caminho para lá chegar também se tornará um 
objectivo. Pretender-se-á sobretudo que a investigação ponha à prova 
capacidades de aprendizagem e método através do reconhecimento de 
tipologias rurais, métodos construtivos e temáticas arquitectónicas, bem 
como a caracterização e o levantamento do aglomerado da aldeia de 
Safira.

Metodologia

A presente dissertação será de carácter teórico-prático. Assentará 
em trabalho de campo constituído por levantamento dimensional e 
caracterização construtiva do edificado existente, complementado com 
investigação sobre fontes documentais. 

Esta investigação será iniciada pela realização do levantamento fotográfico 
e dimensional dos elementos constituintes da aldeia de Safira. Para o 
levantamento dimensional serão utilizados os meios do levantamento 
clássico.  A identificação tipológica e construtiva dos edifícios – construções 
em pedra, tijolo, taipa, adobe e estruturas de madeira – apresentar-se-á 
igualmente como uma das principais análises a realizar numa primeira 
fase deste estudo. Contudo, o ponto de partida para qualquer fase da 
intervenção será sempre a análise de cartografia, plantas e/ou estudos 
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realizados no local, porque será de primordial importância a compreensão 
da morfologia e geografia do local. 

Mostrar-se-á igualmente essencial a compreensão do tipo de ocupação 
no terreno dada pelos seus habitantes e desta forma o entendimento 
do regime latifundiário dos tempos da Reforma Agrária. Será, também, 
determinante para o trabalho a recolha de documentos referentes a 
Safira bem como de informação escrita acerca do tema da reabilitação, 
designadamente metodologias de análise e diagnóstico aplicáveis aos 
edifícios que se pretendem reabilitar.
De forma a comunicar a estrutura urbana e o conjunto edificado serão 
feitos registos visuais no local que informarão a matéria em questão, 
focando diferentes aspectos.

Apesar deste ser um trabalho de natureza teórico-prática, não se pretende 
uma divisão entre as partes, mas sim que estas sejam complementares e 
que permitam transmitir, com clareza, o desenvolvimento do projecto. 
Neste sentido, a metodologia adoptada tornar-se-á semelhante à 
evolução da prática projectual. Toda a investigação e elementos escritos 
virão fundamentar as escolhas de projecto fazendo-se acompanhar pelos 
respectivos elementos gráficos.

Estrutura

O trabalho inicia com a apresentação das circunstâncias do projecto, 
introduzindo os aspectos reais de uma região rural abandonada. Pretende-
se mostrar sobretudo a motivação e o caso de estudo escolhido, bem 
como, de forma introdutória, dar a conhecer a aldeia, analisar o programa 
proposto e apresentar o lugar e as suas condicionantes. Desta forma, 
avança-se para o corpo do trabalho, onde se pretende apresentar 
um raciocínio de projecto mostrando sequencialmente material de 
investigação necessário à elaboração de uma proposta de intervenção 
dentro daqueles que são os objectivos estabelecidos. Assim sendo, a 
estrutura desta dissertação está dividida em quatro capítulos que devem 
ser entendidos como processos paralelos e complementares ao exercício 
de projecto.

O primeiro capítulo, pretende fazer um enquadramento do caso de estudo 
através da abordagem da arquitectura popular alentejana. A aproximação 
e contextualização do objecto de estudo baseia-se no estudo tipológico 
tomando como ponto de partida a leitura do lugar e da forma construída 
numa visão ampla daquilo que é a arquitectura de uma zona. Desta 
forma, estabelece-se uma base de conhecimento do contexto onde se 
insere a aldeia de Safira bem como das condicionantes arquitectónicas  
envolventes, que nos permite lançar uma proposta de intervenção.
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No segundo capítulo pretende-se o reconhecimento e caracterização da 
aldeia através do estudo do conjunto edificado e consequentemente dos  
elementos e sistema construtivo. A particular atenção ao levantamento 
desenhado do edificado, exposto através de registos gráficos, é justificada 
pela sua pertinência no processo de desenvolvimento do trabalho, fazendo 
parte de uma das componentes mais importantes de toda a dissertação. 
Só desta forma nos é possível um claro conhecimento do real.

O terceiro e quarto capítulos estabelecem uma relação prática com o 
compromisso projectual do trabalho. Procura-se a apreensão de temas de 
projecto e de princípios de actuação. Através da observação e da análise 
de temas de intervenção semelhantes, inseridas no âmbito da reabilitação, 
é pretendido que estas obras de referência ajudem também a estabelecer 
os princípios para a elaboração da proposta de intervenção. Pretende-se, 
sobretudo, apresentar e justificar as diferentes decisões projectuais com 
base na informação teórica recolhida, tendo como principal objectivo o 
entendimento e o contexto onde se insere o caso de estudo, resultando 
num conjunto de orientações para a reabilitação da aldeia, no que diz 
respeito às qualidades do espaço público, edificado e paisagem que 
importam salvaguardar. Apesar de serem apresentadas por último, as 
peças desenhadas podem ser abertas desde o início, porque aquilo que 
se pretende é estabelecer dois discursos em paralelo - um processo 
interactivo entre desenho/proposta e conhecimento/prospecção.

Para terminar, este trabalho será finalizado com um texto conclusivo, onde 
se procura expor todas as deduções extraídas do trabalho desenvolvido 
e reconhecer o contributo do mesmo para a área de investigação no 
âmbito dos projectos de reabilitação, mais concretamente na actuação 
em regiões rurais abandonadas.
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1. Retrato social do montado alentejano. 

1. O valor da arquitectura alentejana

1.1. Enquadramento

[...] um núcleo urbano, vivo, que é o espírito de toda a parte física – o Monte 
– onde vivem pessoas, onde as pessoas regressam à noite, se alimentam, onde 
tem a sua comida. E a terra é a fonte dessa comida, onde vão de manhã e 
trabalham... Mas o que estava no centro da sua sobrevivência era a parte 
urbana. Onde as pessoas, com todos os falhanços, eram comunidades muito 
vivas. Havia uma discrepância muito grande do ponto de vista material, no 
fundo havia uma pessoa que era a dona maior do bolo, e as outras muitas 
vezes viviam muito mal, dependendo de casas para casas, uns mais tiranos, 
outros menos... Mas a verdade é que eram estruturas sociais colectivas e vivas, 
dinâmicas.[1]

O Alentejo ocupa uma grande superfície do território nacional, pertencendo 
grande parte da sua área ao Maciço Antigo, onde predominam os xistos.[2] 
É a maior província do país - cerca de 34% - e a que representa menor 
densidade populacional - 24 hab./km2.  As baixas altitudes e as formas 
do relevo pouco acidentadas, evidenciando uma topografia plana e 
suavemente ondulada, caracterizam a paisagem da planície, comum 
a grande parte do Alentejo. Contudo não falta o contraste de algumas 
serras - S. Mamede (1025), Ossa (653) e Portel (418) - que acrescentam 
a sua beleza de relevo imprevisto. É tida como a maior região de Portugal, 
dividindo-se em cinco sub-regiões - Alto Alentejo, Lezírias do Tejo, Alentejo 
Central, Alentejo Litoral e Baixo Alentejo. Compreende integralmente os 
distritos de Portalegre, Évora e Beja e ainda parte de Santarém e a parte 
sul de Setúbal.

As características do clima alentejano denotam a sua situação meridional 
e a influência de outros factores climáticos nesta região. [...] o Alentejo 
é mediterrânico por natureza e atlântico por posição.[3] Na zona litoral, 
a influência oceânica modera as temperaturas e faz aumentar o 
nível de humidade, enquanto que no Alentejo interior, os efeitos de 

1 “Monte do Carvalheiro: Ruralidade e Civilização...”, Alambique (n.º2), Novembro de 2009, 
p.8.

2 O Baixo Alentejo é quase todo paleozóico. Os granitos são mais abundantes em Évora, 
Portalegre, Crato, Montemor-o-Novo, Serpa e Vidigueira. Os xistos surgem com maior frequência 
em Portalegre, Elvas, Arronches e Assumar. O distrito de Beja (Serpa, Beja, Ferreira, Alcáçovas) 
é atravessado por uma faixa diorítica que está na origem dos famosos barros de Beja - uma 
das terras mais férteis de Portugal. in Associação dos Arquitectos Portugueses. Arquitectura 
Popular em Portugal (3.ª edição; 2.º vol.), Lisboa: Associação dos Arquitectos Portugueses, 
1988, p.6.

3 SARAMAGO, Alfredo. Livro-Guia do Alentejo, Lisboa: Ed. Assírio & Alvim, 2007, p.25.

2. Estrutura social colectiva. 

3. Cultivo da terra. 
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continentalidade reflectem-se nos Verões quentes e secos e nos Invernos 
frios, de amplitudes térmicas bastante elevadas. Nos meses de Agosto, 
quando durante o dia o termómetro atinge 36 ºC (pode chegar aos 40 ºC), 
próximo da meia noite vê-se descer rapidamente e chegar a marcar 6 ºC 
apenas. O orvalho é tão frio que parece geada... Não corre viração alguma; o 
céu é transparente e profundamente azul; as estrelas cintilam deslumbrantes; 
a irradiação é constante e rápida... São as límpidas e nefastas noites do 
Alentejo.[4]

A actividade agrícola em regime de cultura extensiva, domina a maioria 
da população. Praticam-se em larga escala as culturas de sequeiro, como 
trigo, cevada, aveia, centeio e algumas leguminosas sujeitas a rotações, 
dependendo do grau de fertilidades dos terrenos. Algumas zonas do 
Alentejo são ocupadas por plantações de azinho e sobro, que recebem 
o nome de montados. O principal rendimento dos montados deve-se 
à cortiça e à bolota, o principal alimento de engorda do gado suíno. A 
oliveira é uma das principais culturas desta região. No Nordeste Alentejano, 
com uma predominância clara de um olival “histórico”, constitui de certa 
forma uma continuação do cenário olivícola da Beira Baixa [...] Os Concelhos 
da “Margem Esquerda” de Moura e Serpa - Aqui predominam cultivares locais, 
como a Cordovil [...] e a Verdeal Alentejana [...].[5] A vinha mostra um valor 
acentuado nas regiões de Borba e Vidigueira. Relativamente às culturas 
florestais, no norte do Alentejo destaca-se a presença de florestas de 
carvalhos e castanheiros e mais recentemente a plantação de eucaliptais. 

4 PROENÇA, Raul. Guia de Portugal II: Estremadura, Alentejo, Algarve, Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2011, p.19.

5 SALDANHA, José Luís Possolo de. Azeites e Olivais no Alentejo, “Montes” com Lagar na 
Província Transtagana. Lisboa: Edição de Autor, 2003, p.17.

4. Localização da região do Alentejo no 
território português. 

5. Enquadramento do concelho de 
Montemor-o-Novo na região do Alentejo 
Central. Localização da união de freguesias 
de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora 
do Bispo e Silveiras e a aldeia de Safira no 
concelho de Montemor-o-Novo. 
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A economia reflecte condicionalismos de vária ordem - física, histórica, 
social ou demográfica. O sector da agricultura assume alguma debilidade 
relacionada com a escassez de água, mas também com o incremento 
de tecnologias ineficazes, fraca capacidade empresarial e a falta de 
competitividade. Tudo isto faz com que a actividade agrícola não 
contribua mais e melhor para o desenvolvimento da região. Contudo, o 
sector primário apresenta várias potencialidades, quando devidamente 
aproveitadas, na obtenção de produtos de grande qualidade - vinhos, 
queijos, azeite ou carnes - que podem assumir um papel relevante na 
economia alentejana. A criação de gado suíno, ovino e bovino é tida como 
principal factor económico. Entre as indústrias mais antigas da região 
contam-se os têxteis, a extracção de mármore e de cortiça. Apesar da 
implantação de algumas indústrias e do correspondente crescimento do 
sector secundário, esta evolução não alterou significativamente o carácter 
agrícola e de serviços da região. É nos mais importantes aglomerados 
populacionais que se evidencia o desenvolvimento do sector terciário. 
A melhoria das acessibilidades e o crescimento das actividades turísticas 
reflecte-se no aumento do comércio e dos serviços de apoio à população 
e à produção.

O Alentejo apresenta potencialidades para o desenvolvimento de 
uma actividade turística diversificada e de qualidade. A extensa costa 
alentejana, de excelentes praias de areia que estabelecem a ligação com 
o Algarve, oferece condições para o incremento do turismo de sol e mar. 
A utilização de edifícios de valor arquitectónico para usos turísticos bem 
como outros valores arquitectónicos e paisagísticos existentes na região, 
associados à criação de novas acessibilidades são condicionantes para 
o desenvolvimento de um turismo cultural de qualidade. Mais ainda, a 
revitalização das áreas rurais tem no turismo um contributo fundamental, 
quando articulado com a actividade agro-pecuária e a promoção de 
produtos de qualidade, valorizados por conhecimentos ancestrais. O 
turismo ecológico e cinegético apresentam igualmente boas perspectivas 
de desenvolvimento.

Com uma expressão espacial significativa, que se constitui como uma marca da 
paisagem alentejana, a ancestral forma de gestão dos povoamentos de azinho 
e sobro em sistema de montado, caracteriza-se pelo seu elevado valor natural, 
paisagístico e ambiental, conferindo uma singularidade única à paisagem e 
diversas oportunidades de desenvolvimento sócio-económico do Alentejo. A 
sua protecção e valorização são reconhecidas e consagradas na legislação 
nacional e a procura crescente destes espaços, ou de uma forma geral dos 
espaços rurais, para actividades turísticas e de lazer, apresenta-se como uma 

6. Montado de sobro.

7. Olival.

8. Raça bovina Transtagana.
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tendência afirmada, consolidando a mais valia da vantagem comparativa da 
sua ocorrência dominantemente em território alentejano.[6]

1.2. O vernáculo, tipologia e modelo da arquitectura popular do povoado 
alentejano

1.2.1. Vernáculo e raiz popular

Qualquer estilo nasce do Povo e Terra com a espontaneidade e vida de 
uma flor, e Povo e Terra encontram-se presentes no estilo que crearam com 
aquela ingenuidade e aquela consciência que caracterizam todos os actos 
verdadeiramente sentidos, sejam eles de um homem ou de uma comunidade, 
de uma vida ou de muitas gerações.[7] Em arquitectura somos capazes de 
reconhecer os padrões determinados pela tradição, considerando o espaço 
como entidade viva e expressão própria.[8] A ligação que a arquitectura 
estabelece com o passado é que permite sermos construtores do nosso 
tempo. Para tal, a história não pode ser entendida isoladamente, da mesma 
forma que a arquitectura contemporânea não está isolada da tradição 
em que nasce. A região do Alentejo constitui, no contexto da arquitectura 
vernacular em Portugal, um território singular, no qual a passagem do tempo 
soube preservar, de forma ainda bastante significativa, a autenticidade das 
suas expressões formais, construtivas e urbanas.[9]

A abordagem à arquitectura popular, também chamada “vernácula” ou 
“regional”, estabelece as relações essenciais entre as necessidades humanas e 
o espaço, ou “meio”, onde elas se processam”.[10] Numa determinada tipologia 
arquitectónica encontramos singularidades ou características distintas 
que decorrem do clima, da natureza, dos materiais locais, da morfologia 
do  terreno, da dimensão da propriedade e dos tipos de actividades 
predominantes - agricultura, comércio, [...]. O uso dos materiais e dos 
meios disponíveis sustentam uma poética de construção e a capacidade 
de ser verdadeiro, ou seja, conhecer e escolher enraizados num lugar, 

6 CCDR Alentejo, “Potencialidades Estratégicas”, O montado como sistema sustentável, com 
grande valor económico e ambiental. Disponível em <http://webb.ccdr-a.gov.pt/index.php/
ra-87821> Acesso a 29 de Abril de 2016.

7 TÁVORA, Fernando. O Problema da Casa Portuguesa, Lisboa: Manuel João Leal, 1947, 
p.12.

8 GODINHO, Januário. “Frank Lloyd Wright”, Revista Arquitectura (n.º67, 3.ªsérie, 1960) 
Lisboa, 1960.

9 BAGANHA, José. A Arquitectura Popular dos Povoados do Alentejo, Lisboa: Edições 70, 
2016, p.76.

10 FERNANDES, José Manuel. A Arquitectura - Sínteses da Cultura Portuguesa, Lisboa: 
Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1991, p.76.
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numa localidade, numa história concreta, em suma, numa identidade activa 
e compósita, [...] cerzida por identidades múltiplas e simultâneas, mas cuja 
partilha de sentido com outras - que são diferenças - supõe a adesão a valores 
transversais.[11]

A arquitectura alentejana é fortemente marcada pela presença de 
arquitecturas de raiz popular. A simplicidade nela mostrada, que é ao 
mesmo tempo reflexo da personalidade do homem alentejano que faz 
uso de soluções e materiais de construção presentes nas construções do 
mundo rural desta região, dá origem a construções ditas “vernaculares” 
ou “populares”. Habituado à vida dura de trabalho e ao clima de extremos - 
muito quente no Verão e muito frio no Inverno - o autóctone procurou furtar-
se aos incómodos inerentes a esta circunstância natural, edificando o seu 
habitat conforme a longa experiência dos séculos e a natureza de materiais 
do solo alentejano lhe proporcionava.[12] É a arquitectura espontânea, desse 
potencial que supera todas as vicissitudes dos tempos, resiste e dá-nos a 
justa medida do valor imaginativo e concepcional do homem do povo, do seu 
conceito de vida, da sua poesia plasticizada em construção.[13]

1.2.2. Tipologia arquitectónica

A casa rural, produto da humanização da paisagem e das relações 
do homem com o meio natural envolvente, não deve ser entendida 
unicamente como construção destinada ao abrigo. Implantada por vezes 
em locais isolados onde a produção agrícola e pastoril é o meio de 
subsistência, é sobretudo um instrumento de trabalho, adaptado ao tipo 
de actividades que alberga - cultivo dos campos e criação de animais. 

Quando falamos da ocupação do território, esta região apresenta 
características comuns que se definem pela concentração do casario 
em assentamentos densos e bem delimitados. A definição dos volumes 
é salientada pelo uso da cal, que faz sobressair das manchas brancas, 
uniformes e bem recortadas da paisagem, o pontuado escuro dos vãos 
profundos das portas e janelas, realçando o cheio sobre o vazio. Grande 
parte dos povoados situam-se em pontos elevados, onde podem dominar 
o território, adaptando-se ao relevo onde se implantam. Desde sempre o 
ser humano, por razões de defesa e domínio visual, e quantas vezes de domínio 

11 CATROGA, Fernando. Entre Deuses e Césares Secularização, laicidade e religião civil: Uma 
perspectiva histórica, Coimbra: Almedina, 2006, pp.498-501.

12 ESPANCA, Túlio. Inventário Artístico de Portugal - Concelho de Évora, I Vol. Lisboa: Ed. 
Academia Nacional de Belas-Artes, Lisboa, 1966, pp.24-26.

13 Associação dos Arquitectos Portugueses. Arquitectura Popular em Portugal (3.a edição; 
2.º vol.), Lisboa: Associação dos Arquitectos Portugueses, 1988, p.58.

9. Mértola, construção densa e delimitada. 

10. Reguengos de Monsaraz, definição da 
construção. 

11. Reguengos de Monsaraz, adaptação à 
morfologia do terreno.
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efectivo do território, optou por fazer o assentamento das suas comunidades 
em pontos elevados, cuja cota lhe permitisse aquele domínio visual, mesmo que 
aí não estivessem asseguradas, directamente, as condições de vida [...].[14] A 
propósito deste tema, importa salientar também Orlando Ribeiro quando 
diz que no [...] Mediterrâneo [...] grande número de povoações antigas ergue-
se do alto dos montes, em cabeços fáceis de defender, donde se dominam os 
campos e os caminhos [...] e avista o agro que alimenta a cidade.[15]

A casa rural da região do Alentejo está na origem da habitação vernacular 
dos povoado alentejano. Estes edifícios terão então origem nas casas de 
habitação de operários agrícolas dos montes da região e de forma sintética 
são construções de um só piso, telhados de cor terrosa esverdeada 
pelos musgos, de uma ou duas águas, com reduzidas divisões interiores 
que correspondem à cozinha, sala e um ou dois quartos de dormir. São 
caracterizadas pela sua volumetria simples que o revestimento de cal e 
incidência solar fazem sobressair ainda mais. A horizontalidade parece 
afirmar-se nestas construções, é dominante, num jogo de volumes em que 
cada parte é indispensável no todo, feito de paredes de texturas originais, 
à qual a sobreposição de sucessivas camadas de cal proporciona um efeito 
plástico singular, emprestando às superfícies uma reverberação da luz do sol 
muito especial e bela.[16] 

As características do terreno de implantação tem influência na dimensão 
das construções - mais estreitas em terrenos de declive acidentado 
e mais largo em terrenos planos. Da mesma forma variam os materiais 
de construção, dependendo das características geológicas do solo e 
dos recursos - taipa, adobe, pedra ou tijolo - e presente em todas as 
construções, a cal que reveste as paredes e as telhas de canudo das 
coberturas. A dimensão dos vãos varia igualmente, sendo de proporções 
mais generosas na zona norte de serrania e diminui de tamanho à medida 
que caminhamos para sul. Contudo o modelo original de um só piso 
pode variar, assumindo dois ou três pisos em alguns casos, como são 
exemplos as cidades mais populosas de Évora ou Montemor-o-Novo. Na 
sua origem poderão estar os lotes estreitos dos burgos medievais que 
obrigam a construção de pisos suplementares aproveitando o desvão das 
coberturas. E, nestes casos, o acesso ao piso superior é feito através de 
um escada de tiro, estreita e bastante inclinada que se abre normalmente 

14 ABEL, António Borges. Os Limites da Cidade. Dissertação apresentada na Universidade 
de Évora para obtenção do grau de Doutor em Arquitectura, 2007-2008, p.44.

15 RIBEIRO, Orlando. Portugal - O Mediterrâneo e o Atlântico, Lisboa: Livraria Sá da Costa, 
1991, pp.35-36.

16 BAGANHA, José. A Arquitectura Popular dos Povoados do Alentejo, Lisboa: Edições 70, 
2016, p.78.

12. Modelo teórico das casas rurais de 
um piso, inspirado nos desenhos de José 
Baganha e Carlos Correia.

13. Modelo teórico das casas rurais de 
dois pisos, inspirado nos desenhos de 
José Baganha e Carlos Correia.

14. Habitação, Juromenha
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sobre a sala ou a cozinha.  É frequente, nalgumas construções, encontrar 
pátios interiores com divisões no tardoz ou pequenos espaços exteriores, 
à semelhança de logradouros, onde se albergavam animais e que serviam 
de arrumo a alfaias agrícolas. Isto constitui uma reminiscência dos antigos 
montes. A maioria das herdades alentejanas são restos de latifúndios que 
se constituíram durante a Reconquista em enormes áreas desertas. Antes do 
povoamento fixaram-se os limites da propriedade, imobilizando-a nas mãos 
de grandes senhores - ordens religiosas e militares, fidalgos, magnates -, 
detentores do solo e dos gados. As aldeias foram crescendo, ávidas da terra, 
afogadas no latifúndio, que servem, com a sua população de ganhões ou 
trabalhadores ou assalariados [...].[17]

1.2.3. O monte alentejano

Como consequência da interacção entre o homem e a natureza, a paisagem 
surge como um resultado de existências e vivências que se desenvolveram 
ao longo dos anos. O Alentejo constitui-se como uma região extensa e 
diversa nas suas paisagens. Essa heterogeneidade ajudou a definir uma 
rede de povoamento, que apresenta variações que parecem preservar 
uma identidade específica. Pelo que respeita à habitação do Alentejo, tal 
como nos aparece agora, estamos em crer que o seu tipo de construção é o 
resultado de uma longa evolução, que os séculos foram modelando, cheia de 
contradições e anacronismos.[18] 

O tradicional monte alentejano é constituído por estruturas arquitectónicas 
detentoras de um património vernacular inigualável. A produção de 
cortiça e de culturas cerealíferas de sequeiro bem como a tradicional 
criação de gado, desenham o perfil do que, em grande parte, é a estrutura 
predominante da paisagem alentejana - o montado - encabeçado pelo 
referido monte. As aldeias envolvidas pelo latifúndio foram crescendo, 
contidas pelo sentimento colectivo de defesa, servindo de assento de quantos 
trabalhavam nas herdades. Raras e distantes, não chegam para conter centenas 
de trabalhadores, e é o “monte” que completa as necessidades de alojamento, 
tanto do trabalhador adventício como do permanente [...]. Constitui assim, 
também o “monte” um tipo de aglomerado populacional.[19]

Da estrutura de um monte, onde predomina ainda o trabalho sazonal, 
percebe-se a centralidade da cozinha, a casa do “senhor” define-se como 

17 RIBEIRO, Orlando. Geografia de Portugal, Vol. III, Lisboa: João Sá da Costa, 1992.

18 Associação dos Arquitectos Portugueses. Arquitectura Popular em Portugal (3.a edição; 
2.º vol.), Lisboa: Associação dos Arquitectos Portugueses, 1988, p.22.

19 Associação dos Arquitectos Portugueses. Arquitectura Popular em Portugal (3.a edição; 
2.º vol.), Lisboa: Associação dos Arquitectos Portugueses, 1988, p.31.

15. Monte Branco da Serra, Moura.

16. Monte Branco da Serra, Moura.

17. Monte Branco da Serra, Moura.
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o local de poder. Há lugar ainda para os armazéns para as culturas e as 
alfaias, celeiros, oficinas, pombais e estábulos. Em alguns casos, e nas 
mais ricas não é estranha a existência de uma igreja ou capela, lagar de 
azeite, obra hidráulica e cercas de assumida dimensão.

1.3. Materiais de construção

No que diz respeito aos materiais e processos construtivos, a arquitectura 
da região do Alentejo foi aperfeiçoando técnicas e processos com os 
recursos naturais que o meio permite, transmitidos após várias gerações, a 
casa rural aparece assim em estreita dependência dos materiais de construção 
locais.[20] Pode dizer-se, de modo genérico, que no Alentejo, encontramos 
dois grupos de tipologias construtivas na arquitectura vernacular, no que 
diz respeito à construção murária - alvenaria de pedra e construções em 
terra com base em materiais argilosos. 

O emprego da cal, na construção alentejana, e associada à construção em 
taipa é importante e intensa como revestimento e como elemento activo 
na construção de argamassas. O uso do tijolo está também presente 
na arquitectura da região. Fabricado normalmente em regime artesanal, 
apresenta características bastante porosas. A taipa é usada de maneira 
sistemática em todo o território alentejano, não sendo exclusiva das zonas 
onde faltam bons afloramentos de rocha. Em todos os casos, o recurso à 
madeira é reduzido ao necessário, devido à sua escassez.

1.3.1. Taipa

O termo taipa tem sido tradicionalmente utilizado para designar indistintamente 
tanto o material como o processo de construção, que consiste basicamente 
na execução de grandes blocos de terra moldada “in situ”, compactada com 
pisões, dentro de cofragens amovíveis.[21] 

A determinação de granulometria, para a boa execução desta técnica 
construtiva, é determinada com base na experiência e na tradição local. 
Normalmente, a taipa é usada em paredes exteriores portantes maciças. 
De um modo geral, a terra utilizada é recolhida em local próximo à 
construção. Segundo longa prática de séculos, escavava-se o terreno, 
sendo primeiro retirada a capa vegetal, que não se utilizava por conter matéria 

20 RIBEIRO, Orlando. Portugal - O Mediterrâneo e o Atlântico, Lisboa: Livraria Sá da Costa, 
1991, p.92.

21 ROCHA, Miguel. “Taipa na arquitectura tradicional: técnica construtiva” in CORREIA, 
Mariana, FERNANDES, Maria (coord.). Arquitectura de Terra em Portugal, Lisboa: Argumentum, 
2005, p.22. 

18. Construção em taipa sobre fundação 
de alvenaria de pedra.

19. Contraforte em construção de taipa, 
“gigante”. 
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orgânica, [...] extraindo, em seguida, a terra da camada virgem.[22] No caso 
do Alentejo, e segundo Mariana Correia[23], a terra tem percentagens de 
argila superiores às ideais para a construção em taipa, portanto, torna-se 
imperativo corrigir o material com inertes - com um conjunto de gravilha 
e pó de pedra - para evitar a retracção e assim a fissuração.

É um material incombustível e isotérmico. A protecção da acção da 
chuva consegue-se através do revestimento com reboco de cal ou 
com cal directamente aplicada. Na região, as construções em taipa não 
excedem os dois pisos. Dada a sua fraca resistência aos impulsos laterais 
motivados pelo peso dos telhados, adossam-se, normalmente, às paredes 
contrafortes de alvenaria - os “gigantes” - que ajudam na absorção dessas 
cargas.

A taipa é executada por empreiteiros locais, após a construção das 
fundações, normalmente de pedra, argamassa de cal e areia e por vezes 
barro, que protegem a parede da acção da água ascendente. Sobre as 
fundações, montam-se taipais - cofragens de madeira, tradicionalmente 
com 50 cm de altura e 2 m de comprimento - em fiadas horizontais. 
Depois de despejada a terra, devidamente corrigida e húmida[24], na 
cofragem é batida com o maço ou pilão[25] e fortemente trabalhada. A 
espessura das paredes de taipa variam entre os 40 cm e 60 cm.

Esta técnica construtiva era a mais utilizada no Alentejo, principalmente 
nas regiões do sul, embora também noutras onde predomina a alvenaria 
de pedra. Esta polivalência dá origem a técnicas mistas em que a pedra 
e o adobe reforçam a taipa em cunhais e nos guarnecimentos dos 
vãos ou se utilizam em juntas de cofragem. O uso da taipa prima pela 
rapidez de construção, vantagens em termos de consumo de energia 
para o aquecimento e arrefecimento ou pelo conforto. Hubert Guilland, 
no preâmbulo da obra de Mariana Correia já mencionada, fala-nos 
a propósito das casas de taipa no Alentejo, de um habitat de “suor”, de 
brancura e de sombra, de cores vivas e suaves, de silêncio e de intimidade, 
de frescura. Um habitat à escala dos homens que o construíram. Um habitat 
“amigável” ao clima, ao simultaneamente quente e seco, no interior das terras, 

22 ROCHA, Miguel. “Taipa na arquitectura tradicional: técnica construtiva” in CORREIA, 
Mariana, FERNANDES, Maria (coord.). Arquitectura de Terra em Portugal, Lisboa: Argumentum, 
2005, p.23. 

23 CORREIA, Mariana. Taipa no Alentejo, Lisboa: Argumentum, 2007.

24 A humidade mencionada, refere-se à humidade que se mantém nas zonas mais fundas 
do terreno, que permite que a terra se consiga compactar.

25 O pilão é um malho de madeira que serve para a compactação da terra e é constituído 
por um cabo de comprimento variável e uma peça em forma de cunha, de madeira pesada 
e resistente.

20. Taipal e pilão.

21. Processo construtivo da taipa.
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e mais húmido, quando nos aproximamos do litoral oceânico. Um habitat que 
se casa com uma paisagem onde natureza e cultura se aliaram. Brancura de 
casas de taipa sobre o fundo dos campos de trigo ou na vizinhança serena das 
florestas de azinheiras e oliveiras.[26] 

1.3.2. Adobe

As construções em adobe[27] são tipicamente tijolos de barro secos ao 
sol. O sistema de fabrico é bastante primitivo. Depois de amassada e 
trabalhada à enxada, a massa é transferida para os moldes de madeira. A 
secagem é feita ao sol, dispondo-se os tijolos de forma a possibilitar a boa 
circulação do ar, que ajuda no processo. A utilização de solo argiloso leva 
ao aparecimento de fissuras quando o adobe seca, devido à retracção do 
material. Por isso, é frequente reforçar o adobe misturando cal, palha ou 
outras fibras vegetais, que diminuem esse comportamento.

Os materiais produzidos desta forma artesanal variam nas mais diversas 
formas, no que diz respeito às suas características - porosidade e cor - a 
variação de porosidade e de cor é enorme. Desde um rosa pálido até ao negro, 
passando pelos laranjas terrosos e as terras escuras, constitui sempre uma 
surpresa a cor do material.[28] As designações e as suas dimensões variam 
de local para local. A forma de construir em adobe é simples, semelhante 
à colocação do tijolo convencional. O assentamento do adobe é feito com 
argamassa à base de terra de forma a garantir um melhor comportamento 
de conexão entre os materiais, evitando-se assim o aparecimento de 
fissuras ou o destacamento de material. 

Este material utilizou-se principalmente em zonas de terrenos argilosos, em 
paredes interiores de edificação de taipa e, por vezes, em soluções mistas de 
alvenaria de pedra e taipa, com fiadas de adobe no preenchimento de juntas, 
em vergas ou padieiras e noutros elementos pontuais de construção.[29] 

26 CORREIA, Mariana. Taipa no Alentejo, Lisboa: Argumentum, 2007, p.13.

27 O facto de o nome adobe ser de origem árabe - attob -, leva a crer que foram os muçulmanos 
os introdutores desta técnica entre nós. in OLIVEIRA, Ernesto Veiga de, GALHANO, Fernando. 
Arquitectura Tradicional Portuguesa. Lisboa: Dom Quixote, 2000, p.188. Contudo, são 
inúmeros os vestígios que comprovam a utilização de adobe em construções romanas. 
Mais ainda, Vitrúvio descreve as medidas gregas de adobe na sua obra Os Dez Livros de 
Arquitectura.

28 Associação dos Arquitectos Portugueses. Arquitectura Popular em Portugal (3.a edição; 
2.º vol.), Lisboa: Associação dos Arquitectos Portugueses, 1988, p.38.

29 BAGANHA, José. A Arquitectura Popular dos Povoados do Alentejo, Lisboa: Edições 70, 
2016, p.179.
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22. Arranque da abobadilha de tijolo.

23. Ajuste do tijolo.

24. Abobadilha de tijolo.

1.3.3. Materiais cerâmicos

Por todo o território alentejano são também utilizados fornos para a 
cozedura do barro, conhecidos por “telheiras” onde se cozem, dispostos 
por camadas, tijolos, tijoleiras, telhas e utensílios diversos de barro.

As suas dimensões, bem como as suas designações variam naturalmente:

- Tijolo ou lombaz - variam entre 0,30 m x 0,15 m x 0.06 m e o,26 m x 0,13 
m x 0,07 m.

- Peças para a construção de abobadilhas, “pandeiretes” (região de Moura) 
e “bumbuns” ( Vila Viçosa) -  muito variável; as dimensões mais frequentes 
são: 0,22 m x 0,10 m x 0,35 m.

- Ladrilhos ou “baldozas” (sub região de Além-Guadiana). As dimensões 
variam entre 0,30 m x 0,15 m, 0,30 m x o,30 m, 0,35 m x 0,35 m, chegando a 
0,80 m, com espessuras na ordem dos 0,04 m.[30] 

O uso de ladrilho e tijoleira é corrente na arquitectura vernacular 
alentejana. Nos pavimentos térreos é muitas vezes assente directamente 
sobre a terra batida, com uma argamassa de cal e areia ou apenas com uma 
argamassa argilosa mais pobre. Este material é bastante permeável, pelo 
que é normal a rega dos locais ladrilhados no Verão, para que se obtenha 
frescura do efeito de evaporação. Contudo, este é um material pouco 
resistente, obrigando a sua substituição frequente em zonas de maior 
desgaste e movimentação. Estes ladrilhos são também utilizados nos 
pavimentos de pisos superiores, assentes em duas camadas sobrepostas 
sobre paus redondos. Esta técnica pode ser vista em forros de coberturas 
e as juntas das tijoleiras são frequentemente preenchidas com argamassa 
de cal e areia.

O material cerâmico é também utilizado na construção de abobadilhas 
de pequena flecha, que constituem um dos elementos construtivos 
característicos da casa alentejana, chegando a atingir vãos de 6 a 7 
metros.  [...] é porventura a técnica donde se pode aferir a qualificação do 
alveneo alentejano.[31] 

30 BAGANHA, José. A Arquitectura Popular dos Povoados do Alentejo, Lisboa: Edições 70, 
2016, p.178.

31 Associação dos Arquitectos Portugueses. Arquitectura Popular em Portugal (3.a edição; 
2.º vol.), Lisboa: Associação dos Arquitectos Portugueses, 1988, p.43.
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1.3.4. Tabique 

Na arquitectura alentejana, o tabique é apenas utilizado em paredes 
interiores. O tabique diferencia-se do adobe e da taipa porque recorre 
a uma estrutura de madeira ou caniço, maciça ou reticulada, preenchida 
posteriormente com terra e/ou com argamassa de cal e areia. São paredes 
relativamente leves e pouco espessas hoje já não utilizadas na construção.

1.3.5. Alvenarias de pedra

O calcário, o granito e o xisto são as pedras mais utilizadas na construção 
murária vernacular nesta região. Sendo mais comuns as construções de 
tijolo e taipa, a pedra é mais utilizada em molduras de vãos, vergas e 
cunhais. A ligação entre as alvenarias é conseguida através de argamassas 
de barro ou de cal e areia. Nas alvenarias irregulares introduzem-se 
pequenas pedras ou lascas entre as pedras maiores para as fixar. As 
pedras são usadas também nas fundações das paredes de taipa ou tijolo 
e, nalgumas zonas, nas calçadas das ruas ou em lajeados interiores. 

Na arquitectura da região do Alentejo, bem como em toda arquitectura 
portuguesa, é comum a alvenaria de pedra ordinária com cunhais 
aparelhados, sendo visível, com frequência os paramentos rebocados e 
caiados nos planos de alvenaria ordinário, fazendo sobressair as pedras 
aparelhadas dos cunhais. O travamento horizontal e a estabilidade 
vertical são assegurados através da colocação de perpianhos entre fiadas, 
com recurso ao desencontro das juntas. A experiência de construção é 
adquirida através da sabedoria ancestral e da tradição, o talhe da pedra era, 
na sua maioria, executado na pedreira, enquanto o talhe fino, ou acabamento, 
era realizado em estaleiro, na obra.[32]

Podemos ainda enumerar três tipos de alvenaria no que diz respeito ao 
aparelho da pedra. A alvenaria de pedra ordinária é constituída por pedra 
irregular assente em argamassa sendo a mais comum no Alentejo. A 
alvenaria de pedra aparelhada, constituída por pedras regulares assentes 
em argamassa aparelhadas em pelo menos uma das faces. E por último 
a alvenaria de pedra seca constituída por pedra irregular sem qualquer 
argamassa de ligação, esta mais comum em muros e alguns paramentos.

32 FERNANDES, Maria. “Os Materiais e os Sistemas Construtivos Tradicionais na Região 
dos Mármores”, Monumentos (n.º27), Dezembro de 2007, p.169.

25. Forno de cal.

26. Revestimento de cal sobre paramento 
de taipa.
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1.3.6. Cal

A cal branca é elemento básico que robustece as estruturas e purifica o 
ambiente, imprimindo tonalidades serenas e repousantes e preenchendo as 
vastas superfícies lisas dos alçado; nestes, de poucas e estreitas aberturas que 
protegem os interiores da violência solar, rompem, em prumada, chaminés 
de ressalto, por vezes de bases polilobadas e as cornijas molduradas, não 
raramente esgrafitadas.[33] 

Este material mostra-se de extrema e incontornável importância na 
construção alentejana, como revestimento de paramentos, bem como 
elemento constituinte de argamassas. Não podemos conceber a construção 
em taipa sem o revestimento com cal e as camadas sucessivas na sua 
aplicação conferem às superfícies uma reverberação da luz que constitui uma 
das principais características destas arquitecturas.[34]

A cal utilizada na construção é a cal hidratada que prima pelos seus 
excelentes níveis de trabalhabilidade e durabilidade. O endurecimento da 
cal ocorre pelo contacto com o ar. Essa reacção transforma a cal hidratada  
de tal forma, que esta fica tão sólida quanto o calcário que a originou. 
Constitui um material excelente como retentor de água e, ao mesmo 
tempo, desinfectante.

No seu estado fresco, a cal é sobretudo usada nas argamassas permitindo 
a produtividade na execução por ser fácil de trabalhar. Outra das 
propriedades da cal no estado fresco é a retenção de água que quando 
aplicada como revestimento, não permite a absorção excessiva de água 
pela alvenaria.  

No estado endurecido, a cal é capaz de absorver deformações. A 
argamassa pode acompanhar as movimentações ou deformações dos 
elementos estruturais da construção. Pode ainda carbonatar lentamente 
ao longo do tempo, tamponando fissuras ocorridas durante o processo 
de endurecimento. 

Este material milenário permite revestimentos de paramentos diversos, 
podendo incorporar pigmentos colorantes e fixadores permitindo ainda a 
libertação de vapor de água do interior para o exterior das construções. 
À função protectora destes rebocos junta-se a decorativa, extremamente 

33 ESPANCA, Túlio. Inventário Artístico de Portugal - Concelho de Évora, I Vol. Lisboa: Ed. 
Academia Nacional de Belas-Artes, Lisboa, 1966.

34 BAGANHA, José. A Arquitectura Popular dos Povoados do Alentejo, Lisboa: Edições 70, 
2016, p.182.

27. Terena.

28. Castelo de Vide.
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exuberante [...] em todo o Alentejo. [...] A caiação na região é ainda hoje uma 
tarefa [...] executada todos os anos por volta de Maio. Os paramentos são 
escovados a seco e, nalguns casos lavados à escova com água e lixívia. A 
caiação, ou pintura a cal [...] na região parece ser bastante básica [...] bastava 
misturar a cal em pasta com água pura, dispersar a mistura até obter uma 
pasta fluída que não deixasse traços ao passar a brocha pela parede, o 
designado leite de cal, e com maior quantidade de água, água de cal.[35]

1.3.7. Madeira

Não é o Alentejo uma região fértil em florestas de espécie adequadas a 
fornecer madeira para construção[...].[36] Predominam sobretudo o castanho 
e o carvalho a norte, e o cedro e o pinho trazidos de outras regiões. 
Resta a abundância de sobro e azinho, que pela sua natureza, não é 
usada na construção. O uso da madeira é portanto reduzido e limitado 
ao necessário. Utiliza-se maioritariamente nas madres, barrotes, ripas, 
forros e frechais que constituem a estrutura das coberturas e também em 
vigas e soalhos de pavimentos elevados, em escadas e nos vãos, das mais 
variadas formas, incluindo vergas e portadas.

1.3.8. Outros materiais

Para além dos materiais já enumerados e embora pouco frequentes na sua 
aplicação existem outros que merecem ser indicados. É possível observar 
nas coberturas de cabanas ou outras instalações agrícolas a utilização 
de piorno e outros matos. O uso de serralharia de ferro forjado - em 
grades, ferragens para portas, janelas, portões e guardas para varandas - 
está também presente na construção da região. Este trabalho quase que 
desapareceu, mas no entanto, existem ainda algumas forjas activas no 
Alentejo, na zona de Estremoz.

1.4. Elementos de composição

Resultante do aproveitamento dos materiais que o lugar tem para oferecer 
ou da posição geográfica e territorial onde se inserem, os edifícios 
vernaculares da arquitectura transtagana apresentam alguns elementos 
de composição arquitectónica comuns.

35 FERNANDES, Maria. “Os Materiais e os Sistemas Construtivos Tradicionais na Região 
dos Mármores”, Monumentos (n.º27), Dezembro de 2007, p.173.

36 Associação dos Arquitectos Portugueses. Arquitectura Popular em Portugal (3.a edição; 
2.º vol.), Lisboa: Associação dos Arquitectos Portugueses, 1988, p.51.
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A chaminé característica, bastante comum na arquitectura meridional do País, 
toma grande valor na espontânea composição da casa alentejana.[37] Com 
mais incidência a norte e centro e menos a sul, a chaminé assume um 
papel determinante na arquitectura vernacular da região, apresentando 
as mais variadas formas. Na casa alentejana, a cozinha reunia todas as 
funções sociais. A lareira e por conseguinte a chaminé constituíam 
um elemento central da vida familiar. Era à volta da chaminé que se 
preparavam as refeições e se convivia. Hoje, quando existe, serve apenas 
para aquecimento, muitas vezes com o propósito de conforto espiritual.

Os telhados, quase sempre de uma ou duas águas pouco inclinadas 
são geralmente de telha cerâmica, de canudo. Terminam muitas 
vezes em beirais simples ou com uma eira, também muito simples, de 
telha ou paralelepipédica. A sua cor terrosa característica, contrasta 
harmoniosamente com o branco da cal que reveste as paredes e chaminés.

O uso da cal faz-se intensivamente no revestimento das paredes, devido 
à abundância de calcário na região. Contribui para uma definição clara dos 
volumes e acentua o recorte dos vãos. A caiação contribui também para a 
frescura do interior das casas, bem como manter afastados insectos nos 
longos e quentes estios. 

A espessura acentuada das paredes é outra das características comuns 
da construção alentejana. Devido ao uso de alvenarias ou taipa que 
obrigam a determinada espessura, as paredes de grande inércia térmica 
funcionam também como bons isolantes do calor que se sente durante 
o dia e do frio durante a noite. Esta espessura confere aos vãos, muitas 
vezes pequenos, um aspecto de concavidade, produzindo um efeito 
de sombra bastante marcada, acentuando o contraste claro-escuro das 
fachadas. A predominância das superfícies dos paramentos sobre os vãos 
decorre igualmente das características do clima, reduzindo ao mínimo a 
fenestração.

No que diz respeito à proporção e disposição dos vãos, as construções 
vernaculares do Alentejo apresentam diferentes respostas dependendo 
da sua situação geográfica. A norte, as janelas são maiores em relação ao 
sul, por razões de ordem climática, mas também decorrente do sistema 
construtivo que não deixa lugar para grandes vãos. As dimensões variam 
também com o tamanho do lote. Em lotes estreitos, a chaminé quase 
sempre do mesmo lado da fachada, ocupa grande parte da mesma 
deixando espaço apenas para a porta com um postigo. Nos lotes mais 

37 Associação dos Arquitectos Portugueses. Arquitectura Popular em Portugal (3.a edição; 
2.º vol.), Lisboa: Associação dos Arquitectos Portugueses, 1988, p.58.

29. Redondo.

30. Crato.
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largos há já lugar para aberturas maiores correspondendo também a 
plantas com distribuição mais generosa. As janelas têm a proporção clássica 
- “ao alto” - que resulta do sistema construtivo tradicional - que não permite 
vergas com grande vão -, de forma rectangular com duas folhas de abrir, com 
mais ou menos bites, de acordo com a sua dimensão.[38] O contraste da 
pedra dos vãos emoldurados em cantaria com a cal das paredes é comum, 
constituindo um dos elementos singulares da composição da arquitectura 
transtagana. Para além de portas e janelas é comum ver-se uma profusão 
de óculos e frestas, com o propósito de iluminar e ventilar determinados 
compartimentos interiores. Apresentam variadas formas, seja circular, 
elíptica, em trevo ou rectangular.

É comum, ver-se, justapostos às fachadas dos edifícios, bancos ou poiais 
de formas muito simples. Os muros aparecem a delimitar o espaço 
defronte da casa ou propriedade e integram por vezes grelhas decorativas 
em tijoleira, pilaretes ou outros motivos decorativos. Mais comuns são 
os muros construídos em alvenaria seca, taipa ou adobe que encerram 
hortas e pomares no tardoz das casas.

O casario dos aglomerados urbanos e dos montes alentejanos é branco, 
reflectindo a luz do sol, graças à pintura das superfícies com cal. Para 
além da cor terrosa dos telhados, a cor está presente, seja para emoldurar 
um vão, ou assinalar um soco, uma pilastra ou uma sanca de beirado. 
O pigmento que se adiciona à cal é variado, mas predominam os azuis 
ferretes, os verdes secos, os amarelos ocre, os vermelhos “sangue de boi” 
e nalguns casos os cinzas quase pretos.

38 BAGANHA, José. A Arquitectura Popular dos Povoados do Alentejo, Lisboa: Edições 70, 
2016, p.157.
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2. Safira: reconhecimento e caracterização da aldeia

2.1. Memória Paroquial de Safira

Ô malheureux mortels! ô terre déplorable!
Ô de tous les mortels assemblage effroyable!

[...]
Accourez, contemplez ces ruines affreuses,

Ces débris, ces lambeaux, ces cendres malheureuses,
Ces femmes, ces enfants l’un sur l’autre entassés,
Sous ces marbres rompus ces membres dispersés;

Cent mille infortunés que la terre dévore,
Qui, sanglants, déchirés, et palpitants encore,

Enterrés sous leurs toits, terminent sans secours
Dans l’horreur des tourments leurs lamentables jours!

[...]
Quel crime, quelle faute ont commis ces enfants

Sur le sein maternel écrasés et sanglants?
Lisbonne, qui n’est plus, eut-elle plus de vices

Que Londres, que Paris, plongés dans les délices :
Lisbonne est abîmée, et l’on danse a Paris.[1]

O terramoto que se fez sentir em Novembro de 1755 resultou na 
destruição quase completa da cidade de Lisboa, atingindo igualmente a 
parte litoral e a zona sul do país. Foi seguido de um maremoto e múltiplos 
incêndios, causando um enorme impacto político, social e económico na 
sociedade portuguesa da época. 

As Memórias Paroquiais de 1758[2] inserem-se numa prática setecentista 
de inquérito. O objectivo principal destes questionários era obter um maior 
conhecimento do território e aferir os danos causados pelo terramoto. 
Têm especial foco nos aspectos sociais, demográficos, artísticos, 
religiosos e etnográficos das paróquias em questão. No caso concreto de 
Safira destaca-se a informação sobre as transformações económicas e as 
tensões sociais características do universo agrícola da época.

O inquérito estava dividido em três partes e procurava desdobrar-se 
sobre as povoações, as serras e os rios. O questionário era dirigido aos 
párocos e a qualidade das respostas era muito diferenciada, dependendo 

1 VOLTAIRE. Poèmes sur le désastre de Lisbonne, et sur la loi naturelle, avec des préfaces, des 
notes, etc., Genève: Cramer, 1756, pp.8-17.

2 Memórias Paroquiais 1758. Apresentação das Memórias Paroquiais de 1758. Disponível em 
<http://www.portugal1758.uevora.pt/> Acesso a 3 de Junho de 2016.
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do empenho de cada eclesiástico. Entre as perguntas era possível saber a 
localização da paróquia, qual a sua população, que título tinha o pároco e 
as respectivas rendas da igreja. Entre outras, perguntava-se também pelas 
produções da terra.

Dada a escassez de bibliografia acerca de Safira, torna-se importante 
a leitura da Memória Paroquial[3] de 1758 que descreve a dimensão da 
aldeia e nos dá um enquadramento territorial. Enuncia também as culturas 
que cobriam as terras das propriedades e descreve minuciosamente a 
Igreja devota a Nossa Senhora da Natividade, razão pela qual se opta pela 
transcrição da mesma.

Resposta aos interrogatorios que por mandado do Excellentissimo Senhor 
Arcebispo de Evora o Senhor Dom Frey Miguel de Tavora meu Prellado, me 
forão entregues em esta Parrochia de Nossa Senhora de Safira do termo de 
Montemor o novo em os 11 de março da prezente era: e como estou na certeza 
que a resposta hade concordar com a pergunta eu a darey naquillo que tiver 
de que e no que não tiver pasarei em silençio por não multiplicar palavras.

Esta Parrochia fica na Provinçia do Alentejo, e do Termo da Villa de 
Montemor o novo donde dista duas legoas; he hoje da aprezentação do 
Prellado de Evora/digo hoje/ porque he tradição antigamente aprezentarém 
os freguezes, porque a requerimento seo foy desanexada da Matris da dita 
Villa pella grande falta que padecião de sacramentos pella distançia, isto há 
já annos, porque consta dos livros das vezitas ser ja vezitada por Ministros 
do Cardial Infante em o anno de mil quinhentos quarenta e quatro; mas por 
algum inçidente que houve entre os freguezes çederão nas mãos do Prellado, 
mas ficarão sempre com onuz de aparamentar de tudo para o qual se fas 
finta entre elles quando hé necesaria, e satisfazerem os emolumentos ao 
Parrocho, e a quem ajuda aos Sacramentos.

Esta çituada em hum alto no meyo de huma Xarnequa, nem se descobre 
povoado algum, nem a ditta freguezia o tem, nem cazas ao pee mais que as 
da rezidençia do Parrocho, e do sanchristão, o matto desta charnequa, não 
alto, porque, de sette ou outto annos se queyma para semearem por terem 
os Lavradores pouca terra campa, e tem seos altos e bayxos. Principia o seu 
limite na estrada rial donde chamão a venda de bacho das Sylveiras para o 
Nascente, chega the as vinhas de Montemor, e para a parte do Sul terá outro 
tanto de distançia.

3 “O Concelho de Montemor-o-Novo nas Memórias Paroquiais de 1758 (conclusão)”, 
Almansor - Revista de Cultura (n.º5), 1987, pp.179-184. 
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Tem esta freguezia sincoenta e sette propriedades a que chamão erdades, 
courellas, e sesmarias de pesoas particulares, e nellas se incluem çento e 
vinte fogos, e cada huma das dittas propriedades não tem mais que duas, 
the tres cazas, e nellas asistem pessoas grandes quatrocentos e trinta; que 
se confessão ja, sincoenta e outto, e dos que ainda não estão obrigados aos 
preçeitos contei noventa the hoje; 

O orago desta Parrochia hoje não se conhece senão por Nosa Senhora de 
Safira/digo hoje/ porquer antigamente se intitulou A Senhora da natividade. 
Tem tres altares o mayor [...] colatrais, naquelle esta o ditto orago, e no 
mesmo da parte, do Evan[...] ta o Senhor São Pedro, e no da epistola esta o 
Senhor São João Baptista. No colateral da parte do Evangelho esta no meyo 
Nossa Senhora do Rozario, a quem hé dedicado o ditto altar: a Sua mão 
direita esta o Senhor Santo Antonio, e na parede em hum nicho, está São 
Sebastião; ao outro lado esta Santa Barbara: no Colateral da Epistola, esta o 
Senhor São Miguel a quem hé dedicado como Protector das Almas, da parte 
da Epistola esta São Visente Ferrer, e em húm nicho na parede São Noutel, e 
na parte do Evangelho São Bartolomeu, e São Bras.

Não tem mais que uma Nave: Tem duas Irmandades, huma do Rozario, das 
Almas outra. O Parrocho se chama Cura, hé de aprezentação do Ordinario de 
Evora; e não obstante tirar se carta todos os annos, comtudo não hé annual, 
e não consta the hoje ninhúm ser amovido destes lugares, sem culpas, ou 
manifesta incapaçidade, no que este Prellado hé vigelantisimo.

A renda da ditta, se chama bolo e hera por finta que fazião os freguezes, 
conforme a mayor ou menor erdade que trazião os Lavradores, porem como 
ouvese alguma alteração entre os fintores, veyo vizitar por mandado do 
Senhor Dom Theotonio de Bragança húm Ministro seu, em o anno de mil 
quinhentos outenta e nove, e mandou por evitar odios, e disçensões, que 
pagaçem os que trouçeçem Erdades de dous arados pagaçem, dobrado dos 
que trouçeçem de hum arado, isto hé, de cada arado quatro alqueyres de 
trigo, e dous de Cevada: os que não foçem Lavradores, e tiveçem dous bois, 
pagaçem dous alqueyres de trigo, e os que não tiveçem bois pagarião húm 
alqueyre, e sempre se observou a ditta vezita, e vinha a importar o ditto 
bolo em sinco moyos de trigo parúm minyo e Cevada çem alqueyres, e tudo 
cobrarão os meos anteçesores, e Eu tambem há trinta annos que asisto 
nesta Cura; porem como os Lavradores desta freguezia acompanhaçem 
outros de outras freguezias a huma queyxa que todos forão a Sua Magestade 
Fidelisima, que sendo elles filhos, e netos da Lavoura, pesoas que o não 
heram os lançavão fora das erdades, para as trazerem de barrega, como 
herão officiaes de carpinteiros, barbeiros, e tambem clerigos da Villa de 
Montemor com o intuito de segurarem os montados para os seos porcos, nem 
criarem outro algúm genero de animais que serviçem ao bem comum; entre 
aquelles entrava húm do mesmo [(...)] asima dittos, porem com os fumos 
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de ter chegado a ser vereador, por [(...)] respeito, vendo não ter the hoje 
rezultado nada da ditta queyxa, e quasi como por vingança por ser dos mais 
ricos com toda a forssa vay tomando as Erdades a todos os que concorrerão 
para ella, e nesta minha freguezia Lançou fora de huma herdade chamada 
a chyminé húm Lavrador antigo de sincoenta annos de Lavrador da ditta 
a que o Excellentissimo Conde de Palma quis valer, pela numeroza familia 
do Lavrador ficar dezemparada, e o não pode conseguir porque o actual 
Juis Vereador hera amigo do pertendente da ditta erdade chamado Manoel 
Caettano Prattas, e nehúm delles o hera do dito Excellentissimo Conde, este 
Manoel Caettano não só tomou o expediente de não querer pagar as pensões 
da ditta Parrochia que estão postas nas erdades, nem quem serve a mesma, 
mas inda se fás conçelheiro aos que trazem barregãa, a que não paguem, 
e que o imitem, e depois que o homem tomou a grande erdade em esta 
freguezia, que há das religiozas do Convento de Montemor, me está devendo 
o bolo de dous annos, que são dezaseis alqueires de trigo e de cevada outto 
por cuja cauza o demandei; e se este venser em não pagar e a imitação delle 
não pagarem todos os que trouçerem as erdades de barregaa; Hé Certo que 
Renderá menos a Igreja, e vira a não render nada postas as premissas.

Munto bem conheço se ha de dizer que este modo de responder, est psalere 
extra chorum; porem dey resposta ao Interrogatorio do que rendia esta 
Parrochia e fiz mensão da cauzal porque ficava contingente o seu rendimento e 
Coram Deo que julgou a minha conçiensia que devia faze lo asim, pelo grande 
prejuizo que se tem seguido daquelles que trazem erdades de barregaa, 
principalmente os que tem feito este Manoel Caetanno, porque depois que 
tomou pose da Erdade, mandou montar dous moços a cavalo, e todo, e 
qualquer gado, que pasava pela terra para outras o que há immemoravel 
costume, estes o hião conduzindo os para o Curral de Montemor, donde não 
sahião sem pagarem cada húm de seos donos húm tanto de vasalagem ao 
ditto Manoel Caetanno, e como são couzas tão alheas da razão, e nunca 
the aqui visto, tem posto estes pobres homens em consternação, e muitas 
vezes por falta de huma notiçia se perde húm bom governo, a como por hum 
medico se perde, ou ganha huma conversão.

O pão que os Lavradores daqui mais em abundançia colhem há centeyo. Tem 
esta freguezia Juis da Vintenna, e esta suieyta ao governo das justisas de 
Montemor o novo, onde há o correyo, que serve a todo o termo.

Dista da Cidade Cappital do Arçebispado, sette Legoas, e de Lisboa Cappital 
do Reyno des. 

No terremoto de 755 não experimentou esta Parrochia consideravel ruina 
mais que no arco da cappela mor huma raxa, e outra em húm canto da 
parede a entrada da parte direita, e abalou o campanario do syno; que se fes 
de novo, e tudo se acha ja repado (sic).



1. Localização e limite da propriedade 
Herdade das Valadas com cerca de 213 
hectares.
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Os Lavradores que nam trazem as erdades de barregãa crião nesta Charnequa 
seos gados, como são bois ovelhas cabras; porcos; e tem suas colmeyas, 
donde tiraõ bastante mel, tem sua casa, coelhos, perdizes, e Lebres. Nesta 
charnequa não Longe da Igreja em sinco partes huns bocados de terra do 
tamanho de huma Eyra, em todos elles se ve serem calvos, não criar matto, 
nem erva, mais que amodo de carapinha de negro, enquanto a altura, mas 
munto vermelha, está introdozido serem lugares onde os Mouros fundião 
ferro, e com effeito verificase, por se acharem bocados do mesmo, pegados a 
pedra, que héra negra.

Hé esta a resposta, que a minha incapaçidade pode descobrir para dar aos 
incluzos interrogatorios que m’entregarão em esta Parrochial de Nosa 
Senhora de Safira. O primeyro de Junho de mil setteçentos sincenta e outto.

O Padre Thomas de Vasconcelos Camello

2.2. Localização e enquadramento territorial - a estrutura da aldeia

A antiga aldeia de Safira localiza-se hoje na Herdade das Valadas a cerca 
de 13 km a poente dos Paços do Concelho de Montemor-o-Novo, na 
freguesia de Silveiras, hoje União de Freguesias juntamente com Nossa 
Senhora da Vila e Nossa Senhora do Bispo. Situada numa zona onde 
predominam os montes alentejanos, a aldeia implanta-se estrategicamente 
num suave cabeço, isolada, que permite observar as propriedades e 
montes vizinhos.

Safira atinge o estatuto de Freguesia através da Carta de lei de 25 de 
Abril de 1835. Nela viviam várias famílias que se dedicavam aos trabalhos 
do campo. Sabe-se ainda da existência, perto do local, de uma fábrica de 
cal e de duas minas - uma de arsénio na Herdade da Gouveia de Baixo 
e outra de cobre na denominada Herdade da Caeira. Relata-se também 
a existência de outro complexo mineiro onde se explorava o ferro e o 
enxofre. Contudo, um século depois, o Código Administrativo de 1936 
desfez dez freguesias do concelho de Montemor-o-Novo, incluindo 
Safira. Esta decisão política, juntamente com a falta de condições de 
habitabilidade e a precariedade do árduo trabalho agrícola, executado 
manualmente e com meios antiquados, foi a morte anunciada para a 
freguesia na altura extinta.

Não se sabe ao certo o porquê da toponímia de Safira mas é feito 
um estudo etimológico em 1919 pelo etnólogo e filólogo J. Leite de 
Vasconcellos que relata o seguinte, [...] julgo que no concelho de Montemór-
o-Novo houve pois uma propriedade que, ou porque pertenceu a uma pessoa 
chamada “Safira”, ou porque esta aí viveu, tomou o nome d’ela. Em seguida a 
propriedade desenvolveu-se em povoação, e o nome continuou naturalmente, 
aplicado à mesma. Assim temos hoje a frèguesia de Safira, que de mais a mais, 

2. Vista geral de implantação da aldeia.

3. Paisagem de montado.

4. Topografia do terreno.

5. Topografia do terreno.

6. Represa.
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de acôrdo com um uso muito corrente no Alentejo, comunicou a denominação 
a uma ribeira que passa junto da igreja [...].[4] Muito menos se sabe sobre 
a data de existência da aldeia. Nesse mesmo boletim o autor adianta, 
[...] em que tempo isto aconteceu, não o posso determinar, pois me faltam 
documentos; todavia a “Chorografia” do P.e Carvalho da Costa, t. II (ed. de 
1868), pág. 291, menciona Safira: e como as primeiras licenças para a 
impressão d’êste tômo datam de Janeiro de 1707, concluiremos que Safira já 
existia, pelo menos, no século XVII.[5]

As áreas de montado de azinho e sobro e os olivais estão presentes na 
área circundante bem como na propriedade com cerca de 213 hectares 
onde se inserem as ruínas da aldeia. Fazem parte do ecossistema e da 
paisagem agrícola do local onde se associa ainda a actividade pecuária 
de criação de gado ovino e bovino.  A pequena lagoa junto aos edifícios, 
fruto de uma represa já só reflecte as ruínas. Em tempos serviu para a 
rega das culturas, hoje alimenta o gado.

Foi no tempo da Reforma Agrária[6] que a aldeia viveu os seus melhores 
dias, contudo nada impediu que os seus habitantes a abandonassem 
na procura de melhores condições de vida. Parte dos imóveis, a igreja 
e o cemitério são as únicas recordações existentes. No núcleo principal 
daquilo que foi a aldeia fica a Igreja de Nossa Senhora da Natividade de 
Safira e três edifícios de habitação, sendo que um deles foi também de 
comércio compreendendo uma taberna e mercearia. Daí, dista o cemitério 
cerca de 200 m para sudeste. A 750 m para norte localiza-se a Escola 
Primária de Safira deixada também ao abandono depois de desactivada 
no ano lectivo de 1963/64 e o antigo Monte da Herdade, que apesar do 
aspecto devoluto ainda serve de abrigo de animais e armazém de alfaias 
agrícolas e de culturas.

4 VASCONCELLOS, J. Leite. Safira, Frèguesia Condal do Alentejo, estudo etimológico, Coimbra: 
Imprensa da Universidade, 1919, p.7.

5 VASCONCELLOS, J. Leite. Safira, Frèguesia Condal do Alentejo, estudo etimológico, Coimbra: 
Imprensa da Universidade, 1919, p.7.

6 O movimento de ocupação de propriedades agrícolas nos campos do sul de Portugal 
proporcionou um ruptura em torno da propriedade da terra. A Reforma Agrária foi a forma 
mais concentrada de actuação na passagem da propriedade e dos meios de produção dos 
exploradores para os explorados, bem como das relações sociais de produção. Contudo, as 
directivas defendidas pela Reforma Agrária só se estabeleceram com relativa estabilidade 
durante um ano. Nos anos que se seguiram, as unidades foram sistematicamente atacadas 
sendo-lhes retiradas as melhores terras e herdades, gados, máquinas e montes. Esta reforma 
sucumbiu às dificuldades e impossibilidades de continuar o seu trabalho, devido aos ataques 
que enfrentou da tomada de posse do novo governo, num processo de contra-reforma 
agrária. Foi esta uma das profundas mudanças que Portugal viveu a partir de 1974 e que se 
prolongou durante alguns anos.
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A curiosidade pelas ruínas e o que resta da aldeia chamou a atenção 
dos praticantes de Geocaching[7] e encontra-se escondida numa das 
habitações uma geocache - The Jewell of Saphire. Safira consta também 
num dos percursos de BTT apresentados pela Câmara Municipal de 
Montemor-o Novo, tendo ligação com o Núcleo dos Baldios e o centro 
de interpretação ambiental e igualmente com a Ecopista do Montado. 

Dedicado às artes performativas e utilizando  recursos e dinâmicas do 
espaço rural alentejano como palco privilegiado para a criação artística 
contemporânea é realizado anualmente, e já com algumas edições, 
o evento cultural Safira - Festival de Artes na Paisagem. Preenchem o 
programa uma conferência e quatro espectáculos de música, dança e 
performance - uma co-produção da empresa Chaparro Inquieto e da 
associação O Espaço do Tempo. O promotor e proprietário da Herdade 
das Valadas, Miguel Carrelo, afirma que o conceito geral do evento acaba 
por tirar partido da paisagem, do cenário, em pleno montado alentejano, para 
a realização dos espectáculos.[8] São  estas actividades que levam os mais 
curiosos a visitar Safira, marcando-a como lugar de passagem e interesse. 

2.3. Rede viária

As particularidades da região do Alentejo, como o clima, a riqueza 
mineralífera e a rede hidrográfica favoreceram a sedentarização de vários 
povoados, de hábitos e características distintas que vieram definir uma 
diversidade cultural marcante. 

Desde logo se torna necessário estabelecer relações de contacto e 
comunicação marcadas por uma profunda humanização da paisagem. 
Desta forma, as vias de comunicação são elementos isolados que se 
destacam no estudo do todo e que assumem importância na ligação entre 
os povoados, sejam eles concentrados ou dispersos.

A rede viária da região, antes mesmo do uso de veículos motorizados 
parece ser constituída por duas tipologias - o caminho e outra tipologia 
mais efémera, o trilho. 

Os caminhos são geralmente definidos por limites físicos - muitas das 
vezes estacas de madeira e ligações de arame - se bem que são as próprias 

7 Geocaching is a real-world, outdoor treasure hunting game using GPS-enabled devices. 
Participants navigate to a specific set of GPS coordinates and then attempt to find the geocache 
(container) hidden at that location. GEOCACHING, “Geocaching 101”, The Game. Disponível 
em <http://www.geocaching.com/guide/> Acesso a 8 de Junho de 2016.

8 “Safira. Um festival que une criação artística e paisagem”, Jornal I, 1 de Julho de 2015. 
Disponível em <http://ionline.sapo.pt/400113/> Acesso a 9 de Junho de 2016.

7. Monte das Taipas, Safira.

8. Antigo Monte da Herdade, Safira.

9. Escola Primária.
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culturas que por vezes fazem essa delimitação. Numa zona caracterizada 
por campos abertos, normalmente sem vedações o hábito de recolher ou 
definir o que é de um e de outro é [...] de tapar terrenos de pasto mimoso, de 
nabal, linhar e horta [...].[9] Por sua vez, os trilhos não são necessariamente 
definidos por qualquer tipo de limite.

2.3.1. Trilho

O trilho, ou caminho de pé posto, é um carreiro estreito definido pela 
repetida circulação pedestre. Este percurso desenha-se segundo as 
intenções de ligação e as necessidades de circulação pedestre, encurtando 
as distâncias delineando-se com menos constrangimentos relativamente 
ao caminho.

Contrariamente ao caminho, o trilho raramente se encontra definido 
por limites ou renques de árvores, é informal e desenhado de forma 
espontânea e natural pela necessidade de quem o utiliza. O seu perfil é 
dado pela passagem sucessiva de transeuntes, marcado por cerca de 60 
cm.  

2.3.2. Carreiro

O carreiro, por sua vez, é entendido como um caminho estreito fora da 
estrada comum, sendo mais restrito. Se considerarmos o caminho como 
uma faixa de terreno destinada ao trânsito entre dois lugares, o carreiro, 
servirá para encurtar essa distância.

Os carreiros apresentam uma largura de plataforma entre 1.5 m e 2 
m e servem principalmente a circulação pedestre e animal e por vezes 
transporte de tracção animal. A sua existência está por vezes na separação 
de culturas agrícolas.

2.3.3. Caminho

O caminho é uma faixa de terreno destinada ao trânsito entre dois lugares, 
localidades ou regiões[10] e permite a circulação de veículos de tracção 
animal e veículos motorizados.

9 RIBEIRO, Orlando. Portugal - O Mediterrâneo e o Atlântico, Lisboa: Livraria Sá da Costa, 
1991, p.66.

10 Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa., 
Academia das Ciências de Lisboa, Lisboa: Verbo Editora, 2001, p.650.
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10. Trilho.

12. Carreiro.

14. Caminho. 15. Caminho, perfil 2.5 m a 4 m.

13. Carreiro, perfil 1.5 m a 2 m.

11. Trilho, perfil 60 cm.
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Podemos distinguir dois tipos de caminhos. Um primeiro relativo a 
caminhos mais estreitos de 2.5 m a 3 m, de circulação mais restrita, 
fazendo a aproximação às propriedades e casas. Um segundo compreende 
os caminhos mais largos de 3.5 m a 4 m que parecem constituir a rede 
de circulação comum. Este último permite a circulação de dois veículos 
simultaneamente enquanto que no anterior há lugar apenas para um.

Os caminhos são percursos definidos geralmente, nesta região, por 
estacaria de madeira enlaçada por arame que estabelece simultaneamente 
o limite das propriedades. Ao aproximar de construções este limite é 
conseguido pela vegetação das culturas ou elementos arbóreos existentes.

2.4. Culturas agrícolas e plantações

Embora a população da aldeia se tivesse dedicado, em tempos, à cultura 
arvense de sequeiro, composta pelo cultivo de cereais como o trigo e 
a cevada[11], importa hoje identificar as culturas presentes na zona em 
questão. Para poder explorar esta temática foi preciso analisar as culturas 
e plantações presentes na Herdade das Valadas que representa uma vasta 
extensão territorial circundante às ruínas da aldeia.

Actualmente, os campos onde cresceram as searas estão em fase de 
substituição sobretudo por forragens e pastagens, por onde passam os 
rebanhos de ovelhas, e a sua componente agrícola de cereais integrados 
em rotações é inexistente, reflectindo as condições de desmazelo e 
abandono da actividade agrícola. Outras parcelas recebem o montado.

A partir do levantamento das espécies arbóreas, encontramos o montado 
de sobro que se destaca e ocupa grande parte do território, o montado 
de azinho mais disperso e em claro crescimento o olival. Os montados 
constituem ecossistemas com uma estrutura artificial apresentando uma 
dominante arbórea. Tem elevado valor em termos de diversidade biológica 
e qualidade paisagística. 

O montado de sobro  tem particular destaque [...] em regiões com 
especificidades sociais muito sensíveis derivadas da estrutura fundiária e dos 
usos da terra [...].[12] O sobreiro caracteriza-se por possuir uma espessa 

11 Ainda no que respeita à agricultura sabe-se que predominava o cultivo de cevada. in “Safira, 
uma aldeia que não existe”, Expresso, 4 de Setembro de 2008. Disponível em <http://
expresso.sapo.pt/redeexpresso/safira-uma-aldeia-que-nao-existe=f399843> Acesso a 7 de 
Novembro de 2015.

12 COSTA, Augusta, PEREIRA, Cristina. Manual de Instalação de Novos Povoamentos com 
Sobreiro. Aplicação de Boas Práticas nas Regiões da Chamusca e de Alcácer do Sal, Lisboa: ISA, 
ERENA, ANSUB, ACHAR, 2007, p.4. 
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Nome vulgar
Nome científico
Distribuição

Características

Oliveira
Olea europaea L.
Bacia do Mediterrâneo, Médio-Oriente e África 
Austral. Em Portugal no Sul, Centro e vale do 
Douro.
Árvore de copa larga e arredondada, de folha 
persistente, resistente à secura e ao calcário. A 
oliveira é um indicador biológico da região do 
Mediterrâneo e atinge o ponto de produção óptimo 
com cerca de vinte anos. 

Nome vulgar
Nome científico
Distribuição

Características

Azinheira
Quercus ilex
Zonas mediterrânicas continentais ou sub-
continentais. Em Portugal encontra-se em 
grande parte do território à excepção nos climas 
temperados do norte e centro litorais.
Árvore de copa ampla, densa e arredondada. Folha 
persistente e extraordinária adaptação à secura. O 
fruto é comestível e a madeira é muito densa, com 
alto poder calorífero.

Nome vulgar
Nome científico
Distribuição

Características

Sobreiro
Quercus suber
Região mediterrânica ocidental. Em Portugal 
ocorre em todo o território com maior abundância 
à medida que se caminha para sul.
Árvore de copa ampla e densa e arredondada 
de folha persistente. Tem uma forte capacidade 
de produzir cortiça e o seu fruto é usado na 
alimentação de porcos. A cortiça é retirada das 
árvores pela primeira vez aos 25 anos e depois em 
intervalos de 10 anos.

16. Oliveira.

17. Azinheira.

18. Sobreiro.
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camada de cortiça na parte exterior da casca. Pela facilidade em regenerar 
após a sua extracção na operação de descortiçamento representa uma 
grande fonte de rendimentos na região.

As azinheiras salpicam a paisagem numa distribuição mais ou menos 
esparsa, associada à forma espontânea como nascem. É a espécie que 
melhor se adapta à secura que ali se sente. São os largos espaços abertos 
entre as azinheiras e o uso dos mesmos pela continuada produção 
pecuária com gado ovino e bovino que caracteriza a planície desta região 
em particular.

O olival apresenta grande disciplina e regularidade na implantação. São 
já 4 hectares de plantação regrada na Herdade, com potencial expansão. 
Apresenta um compasso de 7 m constituído por cerca de 400 pés. A este 
padrão de uso do solo não corresponde uma sensação de monotonia, 
dado que as diferentes idades e compassos de plantação do olival são 
distintos. 

Já não se encontra nenhuma área de produção hortícola próxima da 
aldeia.  

2.5. Levantamento

Aquando da decisão de intervir neste edificado, foi necessário recorrer 
ao levantamento desenhado rigoroso e ao registo fotográfico do objecto 
de estudo. Neste caso, o processo de levantamento dos edifícios pré-
existentes  constitui para a acção do exercício de projecto, num estudo 
prévio do objecto de intervenção que permite contextualizá-lo e conhecer 
as suas condicionantes estruturais. Posto isto, realizou-se um intenso 
levantamento, tendo em conta todos os recursos disponíveis. 

Após contacto com o Arquivo Distrital de Évora e o Arquivo e Câmara 
Municipal de Montemor-o-Novo e, enfrentando a inexistência de 
qualquer tipo de documentação referente à aldeia, toda a tarefa relativa 
ao levantamento esteve a cargo pessoal. Esta tarefa foi pois, decorrente 
de várias deslocações ao local ao longo da elaboração desta dissertação.

Antes mesmo de iniciar este processo, foi feita uma investigação 
bibliográfica e iconográfica prévia. No entanto, a informação recolhida 
não detinha como objectivo retratar o património arquitectónico e pouco 
ajudou no trabalho decorrente. As plantas cartográficas elementares 
e a grande escala permitiram apenas recolher dados de implantação e 
envolvente.

A primeira visita ao local, como seria de esperar acabou por basear-se 
principalmente num levantamento impressivo, na apreensão sensorial 
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dos espaços e no reconhecimento da escala do lugar. Após um registo 
fotográfico pormenorizado inicial, parte-se para a produção de desenhos 
à mão levantada que ajudam a perceber a volumetria dos edifícios e a sua 
relação enquanto parte integrante de uma aldeia.

As visitas seguintes foram distanciadas por forma a conseguir reproduzir 
toda a informação recolhida anteriormente em formato digital. Isto 
permitiu que se verificasse a necessidade de rever algumas medições bem 
como a realização de bases onde se pudesse registar os dados levantados 
de forma mais rápida e assertiva. Distanciar as visitas a Safira permitiu 
também apreender o local em diferentes dias do ano, várias horas do dia 
e analisar a influência das estações, do sol e da chuva no ambiente dos 
espaços.

O processo de levantamento, à semelhança de outros feitos anteriormente, 
apesar de moroso, ajuda no reconhecimento do objecto de estudo através 
do contacto mais próximo. Iniciou-se pela medição do conjunto dos 
edifícios em planta, a partir do perímetro exterior para o interior. Foram 
usadas ferramentas manuais - fita métrica, nível, cordas, cantoneiras - e 
digitais - laser e nível. Para além do perímetro dos espaços, espessura de 
paredes e desenho de vãos foram aferidas também diagonais que ajudaram 
na determinação da forma dos espaços. Dado o estado de abandono e 
degradação dos edifícios em estudo, bem como a presença de obstáculos 
e vegetação invasiva esta tarefa tornou-se mais complicada. Também 
a irregularidade do terreno e das paredes tornou com que o processo 
fosse mais demorado e difícil. Porém, todas as tentativas de ultrapassar as 
dificuldades foram feitas, desde o abate de silvado à utilização de escadas 
e varas.

Depois de concluído o levantamento ao nível das plantas e implantação, 
foi a altura de medir todos os alçados exteriores e alguns interiores, 
de forma a desenhar alguns cortes apresentados nos desenhos de 
levantamento. Dada a altura de alguns elementos dos alçados bem como 
aqueles que se mostraram impossíveis de alcançar graças à vegetação 
existente foi preciso recorrer a outros métodos para os desenhar. Neste 
caso, a fotomontagem dos alçados, ajustando as imagens às dimensões 
predefinidas pelo levantamento efectuado foi crucial na determinação dos 
elementos em falta bem como na representação do estado decadente dos 
edifícios com a estereotomia das pedras visíveis, argamassas deterioradas, 
telhados e paredes caídas. No exterior, para medir os pormenores dos 
capitéis das pilastras seleccionou-se o mais acessível, com o uso da 
escada, para depois se poder adaptar o seu desenho aos restantes. O 
mesmo foi feito para o desenho do retábulo da capela-mor da igreja.

Dado que grande parte dos telhados não subsistiu até aos dias de hoje 
tornou-se um pouco complicado perceber a sua volumetria e a pendente 
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das águas. Mas aqueles que ainda existem têm a estrutura visível, o que  
permitiu uma boa compreensão do sistema construtivo usado e portanto 
uma melhor representação. Relativamente ao tecto da igreja já só alguns 
registos fotográficos  mostram como seria em tempos.

O levantamento e desenho da envolvente próxima, baseou-se sobretudo 
na consulta das bases cartográficas e nalgumas medições que permitiram 
perceber a integração dos edifícios na topografia do terreno. Foram tidas 
como base todas as curvas de nível e altimetrias relatadas. 

O processo de levantamento constituiu uma experiência enriquecedora 
na forma como possibilitou um conhecimento mais intimo do objecto de 
estudo bem como a percepção da totalidade dos espaços a intervir e dos 
elementos a reabilitar. Foi uma actividade única à qual o lugar se sujeitou 
que poderá servir outros que se interessem pelo estudo da aldeia. 

2.6. Arquitecturas singulares

Apresenta-se neste segundo capítulo, um inventário completo das 
estruturas arquitectónicas que para além do seu valor próprio - qualidade 
formal e técnica associada - são o vestígio de um conjunto vital e orgânico 
de composição de uma aldeia. São estruturas emergentes, que denunciam 
um sistema amplo e complexo.

Os elementos escolhidos para o estudo fazem parte de um sistema 
sustentável, que denuncia um profundo conhecimento do território 
dada a sua implantação estratégica e aproveitamento dos recursos que 
se apresentam. Fossem hoje activadas as suas funções e seria possível 
constatar um conjunto de perfeito enquadramento e funcionamento na 
paisagem.

Contudo e devido à homogeneização da cultura e da transformação sócio-
económica global, o património construído vernáculo, onde se inscrevem  
estas arquitecturas, apresentam-se vulneráveis, sofrendo problemas de 
desequilíbrio e dificuldades de integração devido ao seu sério estado de 
degradação.

O interesse por estas construções está não só naquilo que representam 
como forma física de estruturas e espaços mas também pela forma como 
foram utilizados e compreendidos ao longo de gerações. Características 
que se descobrem pelas camadas de tempo sobrepostas bem como pelas 
tradições e associações intangíveis que lhes estão associadas.  

As arquitecturas seleccionadas para o desenvolvimento deste trabalho 
foram as que conformam o núcleo central daquilo que foi a aldeia de 
Safira e serão identificadas da seguinte forma - Igreja de Nossa Senhora 
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da Natividade de Safira, Edifício de Habitação [Casa do Padre], Edifício de 
Habitação [Caso do Sacristão], Edifício de Habitação e Comércio [Taberna 
e Mercearia] e Cemitério de Safira. 

2.6.1. Igreja de Nossa Senhora da Natividade de Safira, Cemitério de 
Safira

Segundo  o que o historiador Túlio Espanca escreve no Inventário Artístico 
de Portugal[13], a Igreja, edificada em sítio altaneiro e pitoresco, dominando 
a poucas centenas de metros a ribeira de nome Safira e de vetusto 
casario arruinado na linha da frontaria, olha  ao ocidente, com seu adro e 
murete donde rompe a base do cruzeiro de granito rudemente esculpido, 
sobrepujado por cruz de ferro, singela, do tipo seiscentista. Porém, já não 
resta memória alguma do cruzeiro, que não seja o referido murete junto à 
ligação em pavimento de pedra com a casa do padre. 

Pouco se sabe sobre a situação cronológica da Igreja, mas acredita-se 
que foi mandada erigir no século XVI, no decorrer do Bispado do Infante 
Cardeal D. Afonso, filho de Manuel I de Portugal.[14] Já na Memória 
Paroquial de 1758, redigida pelo então pároco Thomas de Vasconcelos 
Camello, se relatam obras de restauro após o terramoto de 1755. Foram 
reparadas fissuras no arco da capela mor e na parede da entrada, bem 
como reconstruído o campanário do sino. Há uma outra data, inscrita 
na varanda sobre o alpendre - 1903 - que poderá traduzir outras obras 
ou intervenções na Igreja. Em 1994 o imóvel é incluído no PDM de 
Montemor-o-Novo.

Em termos formais, trata-se de uma igreja de planta longitudinal, 
escalonada, composta por nave única e capela-mor, orientada Poente-
Nascente.  À volumetria adossam-se a sacristia, um espaço lateral que 
dá acesso ao púlpito através de uma escada e uma pequena capela onde 
existiu a pia baptismal. A entrada é feita através de um alpendre aberto a 
todos os lados. A construção das paredes da igreja é em espessa alvenaria 
de pedra e tijolo e nalguns momentos é visível a taipa.

13 ESPANCA, Túlio. Inventário Artístico de Portugal - Distrito de Évora, Concelhos de Arraiolos, 
Estremoz, Montemor-o-Novo, Mora e Vendas Novas, Lisboa: Academia Nacional de Belas-
Artes, 1975.

14 “Safira, uma aldeia que não existe”, Expresso, 4 de Setembro de 2008. Disponível em 
<http://expresso.sapo.pt/redeexpresso/safira-uma-aldeia-que-nao-existe=f399843> 
Acesso a 7 de Novembro de 2015.

19. Igreja.

20. Vista lateral da Igreja.

21. Igreja a partir da Casa do Padre.

22. Sacristia.
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23. Perspectiva interior [1975 ant.]. 24. Perspectiva interior [actual].

25. Alpendre. 26. Implantação da Igreja.

28. Cemitério.

27. Perspectiva interior sobre a entrada. 29. Vista exterior do lado Norte.
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O alpendre é uma construção rígida em alvenaria de pedra  e tijolo, 
escaiolada[15] que marca a entrada na Igreja. Estabelece um patamar mais 
alto em relação à cota do terreno onde se insere, através de três degraus 
de cada lado que vencem a diferença. A passagem é feita através de três 
arcos de tijolo, ligeiramente rebaixados, que assentam numa imposta 
singela, característica de uma arquitectura desprovida de ornamento. 
Uma cornija marca a diferença entre aquilo que é a zona de entrada 
abobadada também em tijolo e a varanda sobre o alpendre desenhada 
por uma platibanda de simples pilastras. Os degraus e pavimento são em 
tijolo e argamassa. 

A entrada principal, em rica cantaria de granito dá acesso à nave que 
ostenta  aquilo que restou de dois altares de traça tipicamente barroca. 
Sobre a entrada, marcados nas paredes, restam os vestígios da existência 
de um coro e a respectiva escadaria de acesso. A entrada de luz é feita 
através de duas janelas orientadas a sul protegidas com gradeamento 
metálico e outra acima do vão da porta, que estabelece simultaneamente 
acesso à varanda sobre o alpendre. As paredes da nave encontram-
se ainda pintadas de cor avermelhada, mostrando singelos detalhes 
desenhados em tom mais escuro. O púlpito que existia lançava-se sobre 
a nave. Era  quadrangular, de base marmórea e guarda em pau santo de 
tremidos e finos colunelos. A camada de brita que hoje cobre o chão, 
substitui o que foi um pavimento em soalho de madeira de tábuas largas. 
A cobertura era igualmente em madeira. O campanário, na fachada axial, 
[...] levanta-se no vértice do frontão de enrolamento, com cruz de mármore e 
pequeno registo de azulejos de esmalte branco e decoração azul [...].[16] O sino 
era em cobre, cronografado de 1894.

A pia baptismal existiu numa pequena capela toscamente abobadada com 
cúpula hemisférica assente em pendentes lisos, de passagem através de 
um arco rebaixado, por baixo do coro. Era de pedra, cilíndrica, rudemente 
esculpida.

A passagem para a capela-mor é assinalada por um arco que acusa a  
sua existência no exterior, revelando um gigante de alvenaria do sistema 
tradicional. Neste contraforte estaria inscrito um relógio de sol marmóreo 
e de secção cúbica. 

A capela mor tem planta rectangular e tecto arredondado em abobadilha. 
A separação ente parede e tecto é afirmada por uma cornija em 

15 Acabamento dado a paredes ou pilares, através de revestimento feito geralmente de 
gesso e pigmentos minerais, que imita qualquer tipo de mármore polido.

16 MESQUITA, Augusto. “Vasculhar o Passado”, Folha de Montemor (n.º303), Julho de 2014.

30. Alpendre.

31. Baptistério.

32. Pormenor da imposta do alpendre.
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argamassa.  O retábulo, em tabique e cana era ornamentado com estuques 
marmoreados dos quais restam ainda ilegíveis vestígios. Tem três nichos e 
uma escada dá acesso ao nicho maior. Existe ainda, orientada a sul, uma 
vasta janela que ilumina a capela. O pavimento é em tijoleira. 

A sacristia onde seriam guardados paramentos sacerdotais e alfaias 
litúrgicas é iluminada por uma pequena fresta e dá acesso ao espaço que 
permite chegar ao púlpito. Este espaço tem uma porta para o exterior e 
ilumina-se através de duas reduzidas frestas.

A cobertura do edifício é um telhado de duas águas marcadas por um 
acentuado ângulo e terraço no alpendre. As fachadas exteriores são 
reflexo da arquitectura tradicional alentejana, caiadas, de cor branca. 
Contudo, há espaço para a cor - os vãos e os arcos são emoldurados por 
um azul ferrete que faz jus ao nome de Safira. No alçado virado a sul, 
desenha-se um banco que percorre todo o espaço da nave e permite 
observar a represa e a bela paisagem de montado pontuado por inúmeras 
árvores. 

A escassos metros da Igreja situa-se o Cemitério de Safira. A construção 
destaca-se entre os sobreiros pelos seus muros altos caiados. São cerca 
de 420 m2 onde descansam aqueles que foram os habitantes da aldeia. O 
portão de ferro, fechado a cadeado, data de 1884. Na entrada já faltam 
os coruchéus.

Estes exemplos parecem reiterar a ideia de concretização de um projecto 
modelo, que integra um conjunto indissociável composto pela igreja de 
traça quinhentista e o cemitério. A Igreja de São Romão e a Igreja de 
São Brissos revelam-se pertinentes no entendimento da configuração 
e desenho  da Igreja de Nossa Senhora da Natividade e do Cemitério 
de Safira pelas afinidades perceptíveis na sua configuração e elementos 
integrantes, e ainda na sua inserção estratégia de posicionamento no 
território. A similitude de princípios de desenho, intenções espaciais e 
implantação prevalecem nos vários exemplos, quer se encontrem em 
grandes ou pequenos aglomerados. As várias igrejas de nave única e 
planta escalonada, ocupam um lugar de destaque. No caso de São Brissos 
é clara a intenção de marcar a entrada com um alpendre, elemento 
mediador entre as cotas de entrada e de implantação no terreno. Porém, as 
semelhanças entre Nossa Senhora da Natividade e São Romão são ainda 
mais evidentes, quer pelo desenho do campanário, quer pela transição 
da nave para a capela mor. A organização interior - posicionamento dos 
altares e do púlpito -  não mostra qualquer diferença.

33. Portão do Cemitério.

34. Interior do Cemitério.

35. Igreja vista do Cemitério.
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2.6.2. Edifício de Habitação [Casa do Padre]

A maior habitação deste aglomerado é a casa do padre, sendo a construção 
que se situa mais a poente, junto à igreja. Contudo, é a que se encontra em 
pior estado de conservação. A entrada principal, a nascente, fica de frente 
para o alpendre da igreja. É perceptível, entre estas duas construções, a 
marcação do pavimento através de um empedrado largo e irregular.  

As paredes, grande parte delas em taipa, acusam o peso da estrutura 
do telhado e algumas estão mesmo já derrocadas. Encontram-se na sua 
maioria ainda caiadas, e talvez por isso as ruínas tenham chegado aos dias 
de hoje. São perceptíveis ainda alguns apontamentos de cor - amarelo 
nos paramentos interiores e vermelho no exterior que desenha uma beira. 
Os telhados ruíram também e a sua volumetria só se percebe pela leitura 
das empenas onde assentam as cumeeiras. Seria em telhas de canudo, 
de duas águas. Junto à entrada é visível uma sanca no remate do telhado 
com a fachada.  Quanto aos pavimentos interiores, é imperceptível a sua 
natureza dada a terra e madeira depositada e a vegetação que teima em 
crescer.

Esta habitação é constituída por oito divisões, de reduzidas dimensões, 
contando com três portas que se abrem ao exterior, voltadas para a 
igreja. A organização do espaço interior é simples - o espaço de carácter 
social, sala e cozinha, estabelecem o contacto com as restantes  divisões, 
mais privadas. A articulação dos espaços é feita em três cotas distintas, 
característica que se deve à topografia do terreno onde a construção se 
implanta. A iluminação do  espaço interior é conseguida através de três 
vãos de janela, de dimensões reduzidas, característicos da arquitectura da 
região do Alentejo.

Embora todo o mobiliário tenha desaparecido com o tempo, até mesmo as 
portas e os caixilhos, há elementos que nos ajudam a identificar tradições 
e costumes bem como os afazeres do quotidiano. Já sem chaminé, 
conserva-se ainda, na cozinha, a base da lareira e a viga de madeira que 
suportava a estrutura da chaminé. Da mesma forma são visíveis ainda 
exemplares do tradicional pial que servia para guardar a pia da água 
e o cântaro de azeite.  Anexo à casa encontra-se um forno de pão de 
dimensão considerável, mas que infelizmente acusa o seu desgaste. Estão 
já expostos os tijolos que lhe dão forma e a chaminé desmantelada.

No exterior, um muro de suporte desenha o espaço antes da entrada na 
divisão de maior dimensão da habitação. Esta parece ter sido justaposta 
à construção - desenha um novo alçado enquadrado por duas árvores 
de grande porte, coloca-se numa cota mais baixa do terreno em relação 
à restante volumetria e apresenta uma solução diferente para o  telhado, 
de uma água e ortogonal aos restantes. 

36. Entrada.

38. Materialidade da construção.

37. Janela e caixilharia de madeira.







SEGUNDO CAPÍTULO70 |

39. Implantação da casa sobre a paisagem. 40. Perspectiva exterior sobre a cozinha.

41. Vista exterior.

43. Vista interior.

42. Traseiras e vista sobre a Igreja. 44. Forno de pão.
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2.6.3. Edifício de Habitação [Casa do Sacristão]

Caracteriza-se por ser a construção mais pequena da aldeia, plantada 
a caminho da igreja bem no meio da encosta. Evidencia-se pelo seu 
isolamento e pela arquitectura rude e franca. Embora com menos 
robustez, as suas paredes e chaminé são os únicos elementos que se 
mantêm de pé. 

A entrada fica virada a poente. Esta construção, bem como a casa do padre 
e a igreja estabelecem um triângulo de relação e a entrada para cada uma 
das habitações, uma relação simétrica. Há um espaço desenhado pelos 
três edifícios, para onde se voltam grande parte das vãos e as fachadas 
com maior destaque. Note-se pelo desenho de implantação do conjunto. 

Apesar das paredes caiadas, há momentos em que a construção se acusa e 
é visível a alvenaria de xisto das paredes portantes e a taipa na construção 
de alguns paramentos interiores. O telhado, à semelhança dos edifícios 
anteriores é de duas águas, de telha de canudo. A coloração não varia 
das construções descritas anteriormente. Para além do branco da cal que  
evidencia a volumetria do edifício, é visível o uso do amarelo ocre no 
interior e o vermelho nos caixilhos e no exterior, na marcação da chaminé  
e uma faixa nos alçados. Comum a todos os edifícios, e evidente neste 
em particular, é a degradação das vergas dos vãos, em madeira. O seu  
desgaste leva a que parte das paredes acabem por cair. Os pavimentos 
são imperceptíveis, mas está ainda patente o uso da pedra no desenho 
das soleiras das portas.

Um total de cinco divisões conforma esta habitação que parece traduzir 
o modelo das casas rurais de um piso apresentado anteriormente. A 
cozinha ocupa a parte fronteira da casa e assume a função principal e 
de centralidade. Garante acesso às restantes divisões que se multiplicam 
em cotas distintas, por forma a que se adaptem à topografia do terreno. 
A chaminé ocupa um lugar central na composição do alçado principal, 
funcionando como eixo de simetria para a abertura dos vãos - para além 
da porta, uma janela ilumina a cozinha.

2.6.4. Edifício de Habitação e Comércio [Taberna e Mercearia]

Pode considerar-se a primeira estrutura da aldeia em relação ao percurso 
de chegada e a que se situa mais a nascente. Tem uma comprida fachada 
e uma volumetria elaborada entre as casas que une. São três casas 
geminadas que para além de habitações, foram também a taberna e a 
mercearia. Apesar de não se reconhecer a sua distribuição no edifício, 
era aqui que as pessoas se vinham “aviar”, quem o testemunha é um dos 
antigos moradores de Safira. 

45. Leitura do edifício na paisagem.

46. Vista interior da cozinha.
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47. Relação do edifício com a Igreja. 48. Fachada Poente.

49. Aspecto da construção.

50. Alçado Norte. 51. Aproximação sobre as paredes da fachada.

52. Pormenor dos vãos interiores . 53. Aspecto geral do edifício.
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É a única construção que enfrenta o caminho de acesso à aldeia, sendo 
que a maioria das suas entradas e fenestrações são orientadas para esse 
lado, garantindo uma maior comunicação com a rua e com quem passa.

A construção das paredes é variada e junta várias técnicas, desde a 
construção em alvenaria de pedra ao uso da taipa, e ainda a construção 
de paramentos em adobe e argamassa. É visível por toda a construção 
o cruzamento de materiais, e por isso, o edifício torna-se um exemplo 
claro da construção típica alentejana. Os contrafortes, que pontuam a 
fachada nascente, auxiliam na construção da empena, que se ergue, e 
divide as habitações. A cal e as argamassas de cal e areia não só revestem, 
camada após camada, as paredes, como desenham um cunhal e a cornija 
visíveis também no alçado nascente. Os telhados, maioritariamente de 
duas águas, de telha de canudo e estrutura de madeira cobriam em 
tempos a totalidade do edifício. Há ainda um telhado que se diferencia 
dos restantes, não só por ter um único caimento, mas também por ser em 
telha marselha, material menos comum na construção da região, resultado 
provável de uma intervenção no final do século XIX ou século XX. Outro 
pormenor que o distingue dos restantes é a sanca que o remata na 
intercepção com a parede de alvenaria. Os interiores são marcados pelos 
tectos planos em madeira e o uso da cor na diferenciação das divisões - 
predominam os amarelos, rosas e azuis. Já no exterior é usado o vermelho 
“sangue de boi” na marcação de alguns vãos e chaminés, bem como na 
caixilharia interior e exterior. No que diz respeito aos pavimentos, apesar 
de cobertos por vegetação e escombros, distingue-se o uso da tijoleira, 
e argamassas. 

A habitação virada a poente tem cinco divisões de dimensões semelhantes 
que se desenham em duas cotas que acompanham o desenvolvimento da 
topografia. A entrada, pela cozinha, é enunciada por três degraus e as 
restantes divisões são iluminadas, cada uma por uma janela de dimensão 
variada, e proporção reduzida. O aparecimento de elementos que 
denuncia o uso de cada espaço é constante e, sem excepção, evidencia-
se a lareira com a chaminé alta e de rendilhado em cerâmica. 

Do outro lado, a habitação menor conta com três divisões. A entrada, à 
semelhança da anterior, dá-se pela cozinha, contando com um desnível 
em relação à cota da rua. Duas janelas iluminam e ventilam as restantes 
divisões. A chaminé, menos evidente, anuncia a dimensão do espaço 
social que é a cozinha.

A terceira e última habitação desenvolve-se longitudinalmente ao longo 
do caminho de acesso à aldeia contando com quatro portas que se abrem 
ao exterior precedidas por degraus que diferenciam as cotas de entrada 
e da rua. São seis divisões no total que se distribuem em duas cotas 
distintas.

54. Entrada virada a Poente.

55. Vista sobre a lareira.

56. Pormenor da cobertura.
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57. Alçado Poente.

59. Aspecto construtivo do edifício.

61. Materialidade da construção. 62. Vista do interior.

58. Alçado Poente.

60. Alçado Sul.
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63. Fissuras na fachada do edifício.

64. Acção das cargas sobre os vãos.

65. Queda de paredes de pedra miúda.

66. Queda da estrutura dos telhados.

Para além da volumetria enunciada, há outra que se anexa à construção. 
Voltado a sul, um espaço recebe o forno de pão. De dimensões 
consideráveis, e ainda conservado, este forno serviria a população 
residente na aldeia, ou pelo menos os habitantes destes fogos. 

2.7. Avaliação do estado de conservação

Ao longo da vida de um edifício são detectadas, geralmente, insuficiências 
ou desajustamentos do seu desempenho, face aos requisitos a que 
deveria obedecer. Segundo Vítor Cóias[17], estas insuficiências tem origem 
em inúmeros factores - erros de projecto ou de execução, acção do 
tempo através da deterioração ou danificação ou ainda pela alteração de 
circunstâncias externas ao edifício. 

O levantamento das insuficiências e a pesquisa das suas causas torna-
se uma tarefa importante para que se previnam e reparem os danos, 
evitando que se alastrem com a passagem do tempo. Decorrente do 
estado avançado de degradação das construções da aldeia, devido ao seu 
abandono, são visíveis inúmeras anomalias que merecem ser enunciadas.

As manifestações patológicas com maior expressão nas paredes são os 
fenómenos de fissuração e os defeitos associados à acção da humidade, 
quer seja a humidade do terreno, a humidade de precipitação ou a 
humidade de condensação. 

No que respeita o estudo dos alçados são visíveis em todos os edifícios, 
fendas e fissuras, que levam à posterior derrocada de panos de parede, 
podendo destacar-se o caso específico do Edifício de Habitação [Casa 
do Sacristão] onde o assentamento das fundações é também o principal 
factor pelo aparecimento de fissuras. No caso das alvenarias de pedra, 
o recurso ao aparelho de pedra miúda ou mista não ajuda quando se 
pretende que os paramentos tenham uma grande estabilidade. Erros 
projectuais no acto da construção revelam-se os principais causadores 
de tal anomalias. 

Por sua vez, a causa principal e que está na origem da ruína das paredes 
de taipa é o descolamento dos revestimentos de cal. Anomalias desta 
natureza são frequentemente visíveis no Edifício de Habitação [Casa do 
Padre]. A falta de telhados que protegiam a parte superior das paredes, 
a humidade ascensional, a deformação dos elementos de suporte e a 
falta de manutenção são algumas das causas que levam à deterioração 

17 CÓIAS, Vítor. Inspecções e Ensaios para a Conservação de Imóveis, Lisboa: IST PRESS, 
2006. 
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e desgaste dos revestimentos e ao posterior aparecimento de musgos e 
plantas, podendo destacar-se todo o perímetro do Edifício de Habitação 
[Casa do Padre]. Isto deve-se igualmente ao facto das paredes de taipa 
estarem expostas. 

A deformação e expansão das alvenarias, por acção das cargas, dá-se 
sobretudo ao peso exercido pela estrutura do telhado. É igualmente 
visível na ruptura das vergas dos vãos, - geralmente em madeira - dado o 
seu desgaste. 

Outras anomalias referentes ao aspecto exterior dos edifícios são o 
envelhecimento e descoloração dos materiais de revestimento e o 
descascamento das tintas. Em causa está a humidade por causa fortuita e 
pontual, e a passagem do tempo sem qualquer incentivo à manutenção. 
Pode evidenciar-se aqui, como exemplo, o alpendre da Igreja. Problemas 
de abandono e humidade por infiltração na ligação entre a caixilharia e 
a fachada, levaram à consequente degradação da caixilharia de todos os 
edifícios. 

As manifestações patológicas mais significativas que ocorrem nas 
coberturas estão relacionadas com a entrada de água da chuva no interior 
dos edifícios. As anomalias neste elemento têm que ver com os seus 
revestimentos e com o sistema de drenagem das águas pluviais. No caso 
dos edifícios em estudo já não interessa falar na fractura e deslocamento de 
telhas, na acumulação de lixo na cobertura ou na danificação dos sistemas 
de drenagem de águas, pois os telhados encontram-se maioritariamente 
caídos. 

A queda dos telhados provoca principalmente humidade nas infra-
estruturas e paredes. Sem qualquer tipo de escoamento, as águas da 
chuva retêm-se no interior dos edifícios provocando inundações e o 
apodrecimento dos pavimentos, causando ainda ataques biológicos e 
propensão ao crescimento de vegetação.

Relativamente aos pavimentos, as anomalias resumem-se a fendas e 
fissuras de elementos construtivos e à criação de musgos e humidades 
várias. Na causa estão a queda de água em locais inapropriados e a queda 
de água dos beirais, a fissuração por incompatibilidade dos materiais de 
revestimentos, infiltrações e a falta de manutenção do conjunto.

O reconhecimento do estado de conservação dos edifícios e o 
levantamento das principais anomalias torna-se assim um dos principais 
pontos de partida ao exercício de reabilitação do conjunto edificado.

67. Acção das cargas, descascamento.

68. Queda de elementos de taipa e adobe.

69. Exposição dos materiais construtivos.

70. Crescimento de vegetação.

71. Descascamento dos revestimentos.
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3. Orientações para a reabilitação de Safira

3.1. A conservação do património arquitectónico e a reabilitação

3.1.1. Introdução histórica

São inúmeros os textos teóricos, cartas ou declarações, produzidos 
até à data acerca das temáticas relacionadas com a intervenção em 
património arquitectónico. Ainda assim, não é certo o posicionamento 
disciplinar no que diz respeito à condução das acções de reabilitação[1], 
mais ainda quando se tratam de edifícios de arquitectura corrente - dita 
anónima - como são os exemplos aqui estudados. Tal dificuldade prende-
se sobretudo com o recente alargamento do conceito de património aos 
edifícios antigos de arquitectura corrente.

Para melhor compreender esta dinâmica mostra-se fundamental perceber 
o enquadramento geral das preocupações pelas matérias de conservação 
e salvaguarda do património edificado.  

Após a 1.ª Guerra Mundial, que termina em 1918, surge a necessidade 
de discutir e estabelecer princípios universais para a conservação e 
salvaguarda do património. Realiza-se assim, em 1931, a Conferência 
Internacional de Atenas sobre o Restauro dos Monumentos, da qual 
resulta a Carta de Atenas[2], que constitui um dos primeiros documentos 
em prol da defesa, conservação e restauro do património edificado. 
Entre os objectivos descritos dá-se especial destaque ao respeito pela 
obra histórica e artística do passado e aposta-se na reutilização dos 
monumentos, na medida em que sirvam as diferentes gerações e como 
garantia para a sua continuidade futura.

Contudo, a situação de pós-guerra que se testemunha após o romper da 
2.ª Guerra Mundial é marcada pela necessidade de renovação urbana e 
reconstrução de grandes áreas em muitas cidades europeias. Gesto  que 
não se poderia reger apenas pelos princípios da Carta de Atenas de 1931 
pois as estratégias que conduziam a salvaguarda do património arquitectónico 

1 PÓVOAS, Rui, TEIXEIRA, Joaquim, GIACOMINI, Fernanda. Reabilitação de edifícios 
correntes de valor patrimonial. Uma proposta de aproximação metodológica, Seminário “Cuidar 
das casas. A manutenção do património corrente”, Porto, 2011.

2 Carta de Atenas, (1931) Conclusões da Conferência Internacional de Atenas sobre o Restauro 
dos Monumentos. Disponível em <http://www.patrimoniocultural.pt/media/uploads/cc/
CartadeAtenas.pdf> Acesso a 4 de Julho de 2016.
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e das áreas urbanas de interesse histórico [eram] restritivas, culturalmente 
muito selectivas e, de certo modo, marginais.[3]

Foi no seguimento da discussão sobre a protecção deste património 
que, em 1964, o ICOMOS [International Council on Monuments and 
Sites] fez publicar a Carta de Veneza sobre a conservação e restauro dos 
monumentos e dos sítios. Para além de ampliar e redefinir o conceito 
de património, num primeiro ponto, esta Carta vem rever e acrescentar 
algumas medidas às até então estabelecidas.[4]

A Carta de Cracóvia, redigida em 2000, aparece como uma síntese dos 
documentos publicados anteriormente. Reforça o reconhecimento da 
individualidade e especificidade de cada situação bem como a importância 
dos processos de investigação prévia na elaboração de qualquer tipo de 
intervenção. É com consciência dos valores da Carta de Veneza, que 
se partilham os mesmos objectivos e se renovam os princípios para a 
conservação e restauro do património construído. Muito embora se 
pretenda uma clarificação de conceitos como identidade e autenticidade,[5]   
resta acrescentar que estes espelham alguma ambiguidade uma vez que 
os edifícios correntes como os apresentados são, com frequência, objecto 
de intervenções ao longo do tempo, sem que exista necessariamente 
algum registo documental.

Nesta resumida exposição, percebe-se o contexto e a evolução da noção 
de património ao longo do tempo. A preocupação em preservar o nosso 
património hereditário, corresponde, cada vez mais, às necessidades 
concretas da sociedade contemporânea. Importa ressaltar desta análise 
a clara evolução na interpretação dos princípios gerais de intervenção no 
património e de que forma essa documentação serve de base, hoje, para 
o delineamento de estratégias de intervenção.

3 AGUIAR, José, CABRITA, A. M. Reis, APPLETON, João. Guião de Apoio à Reabilitação de 
Edifícios Habitacionais, Volume I, Lisboa: Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 2005, p.9.

4 Importa referir que a Carta de Veneza [ICOMOS, 1964] constitui, ainda hoje, a principal 
referência utilizada para justificar as propostas de intervenção no património construído em 
geral.

5 Identidade: entende-se como a referência colectiva englobando, quer os valores actuais que 
emanam de uma comunidade, quer os valores autênticos do passado. [...] Autenticidade: é o 
somatório das características substanciais, historicamente provadas, desde o estado original 
até à situação actual, como resultado das várias transformações que ocorreram no tempo. in 
Carta de Cracóvia 2000, Princípios para a conservação e o restauro do património construído. 
Disponível em <http://www.patrimoniocultural.pt/media/uploads/cc/cartadecracovia2000.
pdf> Acesso a 4 de Julho de 2016.
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3.1.2. Estratégias de intervenção

As manifestações de cuidado e de preocupação para com a conservação 
do património arquitectónico existem desde há muitos séculos, mais não 
seja pela necessidade da sua salvaguarda para gerações futuras. Contudo, 
e durante muito tempo, essa prática considerava apenas os monumentos 
com importantes valores históricos como os únicos objectos a conservar 
e proteger. No caso específico de Safira, a salvaguarda de um património 
em ruínas garante não só a mobilização das actividades sócio-económicas 
da região mas também a permanência da identidade da aldeia e o seu 
carácter social e significado arquitectónico enquanto estrutura viva. 

O objectivo de qualquer acção de reabilitação desenvolvida sobre um 
edifício consiste em resolver os danos físicos e a patologia construtiva e 
ambiental, acumuladas ao longo dos anos, [...] modernizando as instalações 
e equipamentos existentes[6] por forma a tornar o edifício apto para o seu 
novo uso. Outro dos objectivos, não menos importante, é a salvaguarda 
do património urbano e arquitectónico para as gerações vindouras. Daí 
que seja urgente recorrer a acções de reabilitação sobre a aldeia de 
Safira e que estas sejam capazes, conforme as necessidades do programa 
proposto, de instituir novas funções aos edifícios.

Decorrente da leitura de Françoise Choay[7], crê-se na importância de dotar 
Safira de novos usos adaptados à procura contemporânea, sendo primária 
a utilização dos meios já existentes. Depois, contrariamente ao que era 
defendido por Viollet-le-Duc[8], deverá ser renunciado qualquer tipo de 
formalismo de restauração histórica ou de pura imitação. Acredita-se que 
a melhor forma de conservar um edifício será mesmo a de lhe atribuir 
uma função, ainda que esta se diferencie da inicial. Por fim, é importante 
saber proceder às transformações necessárias, capazes de combinar 
o respeito pela pré-existência e a aplicação de técnicas de construção 
contemporânea. Muito resumidamente, considera-se que [...] a progressiva 
consciencialização dos problemas e desafios inerentes à salvaguarda do 
património tem provocado uma infinidade de abordagens, de interpretações e 

6 AGUIAR, José, CABRITA, A. M. Reis, APPLETON, João. Guião de Apoio à Reabilitação de 
Edifícios Habitacionais, Volume I, Lisboa: Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 2005, 
p.112.

7 CHOAY, Françoise. As questões do património. Antologia para um combate, Lisboa: Edições 
70, 2011.

8 Eugène Viollet-le-Duc [1814-1879], foi um arquitecto francês ligado à arquitectura 
revivalista do século XIX e um dos primeiros teóricos da preservação do património histórico. 
Defendeu na altura, metodologias de restauro fundamentalistas, depuradoras daquilo que 
era a traça original do edifício baseadas na reconstrução pitoresca ou excessivamente 
imaginativa.
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de critérios sobre os bens patrimoniais a preservar e sobre a forma prática de 
o fazer.[9] E é por isso, que se defende que a análise de casos de estudo 
semelhantes possa contribuir para a fixação de estratégias de intervenção. 

3.1.3. Salvaguarda de um património anónimo

A categorização da arquitectura vem sendo feita há algum tempo. Choay 
considera que desde o final da 2.ª Guerra Mundial [...] todas as formas de 
arte de edificar, eruditas e populares, urbanas e rurais e todas as categorias 
de edifícios, públicos e privados, [...] foram anexados sob novas denominações 
[...].[10]

Como já foi dito, em termos de salvaguarda, a arquitectura anónima, 
onde se enquadra o conjunto de edifícios em estudo, nunca teve muita 
preponderância. Em contrapartida, as atenções dirigem-se sobre os 
edifícios de carácter monumental, entendidos por muito tempo como 
os únicos testemunhos históricos. Contudo, olhando os edifícios que se 
apresentam, verifica-se que estes são uma herança igualmente importante, 
capazes de contar a história de uma cultura ao longo de várias épocas.

Para Ruskin[11], a arquitectura é a arte que dispõe os edifícios criados pelo 
Homem, independentemente do seu uso. Não pode ser o facto do edifício 
ter um uso excepcional que define a sua natureza enquanto arquitectura. 
Na realidade, uma casa deverá ser considerada tanto arquitectura como 
uma igreja, aquilo que difere é claramente a sua denominação.

O que se pretende com esta apresentação é conseguir mostrar a 
importância da actuação do exercício de reabilitação sobre o património 
dito anónimo, a construção sobre o construído. Construir no construído 
surge então como um acto que oferece continuidade às estruturas da 
aldeia, capacitando-as como lugares para viver, providas de uma função. 
Construir em cima das pré-existências implica um olhar crítico, capaz de 
reinventar a arquitectura anónima da aldeia e das construções tradicionais. 
Mais ainda, esta atitude passa por compreender a linguagem própria do 
conjunto e captar desse conhecimento o máximo partido arquitectónico.

9 LOPES, Flávio. Evolução do pensamento contemporâneo através da leitura de normas 
internacionais in LOPES, Flávio, CORREIA, Miguel Brito. Património arquitectónico e 
arqueológico: cartas, recomendações e convenções internacionais, Lisboa: Livros Horizonte, 
2004, p.18.

10 CHOAY, Françoise. A alegoria do património, Lisboa: Edições 70, 2000, p.12.

11 RUSKIN, John. The Seven Lamps of Architecture, New York: John Wiley, 161 Broadway, 
1849.
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Em qualquer intervenção como aquela aqui proposta e que utilize a 
linguagem presente no edificado, favorece um contínuo diálogo entre os 
tempos, vinculando a memória e identidade do lugar e dos seus habitantes. 
A memória como valor arquitectónico será, sem dúvida, o que permitirá 
voltar a dar vida aos edifícios que, cada vez mais, caiem no esquecimento 
e que, quando destruídos, levam consigo testemunhos únicos de pessoas 
que nasceram anónimas e que desse modo morreram anónimas.

3.2. Objectivos programáticos

Entro num edifício, vejo um espaço e transmite-se uma atmosfera e numa 
fracção de segundo sinto o que é. A atmosfera comunica com a nossa 
percepção emocional, isto é, a percepção que funciona de forma instintiva e 
que o ser humano possui para sobreviver. [...] Existe algo em nós que comunica 
imediatamente connosco. Compreensão imediata, ligação emocional imediata, 
recusa imediata.[12]

O objectivo principal para a aldeia de Safira, e que está na base desta 
dissertação, é poder reabilitar e rentabilizar o património arquitectónico, 
cultural e paisagístico da região. Para além da reabilitação dos edifícios 
dispersos pela aldeia, ambiciona-se também o desenvolvimento das 
potencialidades turísticas e de influência na região em causa. Por 
isso,  para além da reabilitação dos edifícios existentes e apresentados 
anteriormente, acresce a necessidade de construir um outro edifício, 
de raiz, que consiga satisfazer as necessidades do programa proposto. 
No fundo, a proposta de intervenção na aldeia de Safira baseia-se numa 
unidade de turismo rural capaz de aproveitar os recursos da região, 
dinamizando as actividades que lá se desenvolvem.

Relativamente aos edifícios existentes e com base na análise do edificado 
da região, chegou-se a uma estratégia de intervenção onde se procura 
recuperar a linguagem arquitectónica característica destas construções. A 
intervenção nas ruínas de Safira traduz-se de uma forma objectiva em três 
parâmetros. Dado o estado avançado de degradação dos edifícios, revela-
se primário proceder à reabilitação e eventual reconstrução do sistema 
estrutural de cada um dos edifícios, - fundações, paredes e cobertura 
- corrigindo todas as anomalias apontadas. Depois, há um trabalho de 
organização espacial e funcional dos edifícios. É necessário redefinir 
os espaços e articulá-los entre si, de acordo com o novo programa, de 
forma lógica e funcional, sem que isso afecte o carácter dos edifícios ou 
a paisagem que os envolve. Finalmente e pela natureza do programa, 

12 ZUMTHOR, Peter. Atmosferas: entornos arquitectónicos - as coisas que me rodeiam, 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2006, pp.11-13.

1. Esquisso de projecto.

2. Esquisso de projecto.

3. Esquisso de projecto.

4. Esquisso de projecto.
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é necessário introduzir condições térmicas e acústicas que garantam o 
conforto dos espaços e que tornem possível a sua habitabilidade.

Uma vez que se trata aqui de uma proposta de intervenção, há 
condicionantes que se mostram incisivas nas escolhas do projecto. 
Saber o que preservar, reabilitar, demolir ou acrescentar são algumas das 
abordagens possíveis e que devem ser fundamentadas quer pela estratégia 
conceptual do arquitecto, pelas escolhas do cliente, pelas exigências do 
lugar, ou pelos valores culturais e características arquitectónicas dos 
edifícios. 

Quando se faz um edifício, há forçosamente um programa com condicionantes 
que temos que admitir. Esses são aliás pontos de apoio necessários. Não 
trabalhamos no vazio, não é verdade?[13]

Dadas as dimensões e proximidade da via de acesso à aldeia, o Edifício de 
Habitação e Comércio [Taberna e Mercearia] será onde se concentrarão 
todos os espaços comuns da unidade de turismo rural. Para além da 
recepção que se abre para a rua, também a sala comum, a cozinha e as 
salas de refeições se desenham no interior do edifício. Há lugar ainda para 
uma pequena loja que pretende promover a venda de produtos locais 
como retorno à actividade comercial que outrora existiu no edifício e um 
espaço que presta apoio e informação às actividade de BTT e caminhadas. 
Também o forno de lenha existente será recuperado, quer para produção 
quer para a sua utilização em workshops. As funções estruturais do 
edifício não serão comprometidas, uma vez que serão mantidos todos os 
elementos que o estruturam. Serão demolidas apenas algumas paredes 
interiores  e abertos alguns vãos, também interiores, para que se consiga 
ampliar a dimensão das divisões.

À semelhança do caso anterior, também os dois edifícios de habitação - 
[Casa do Padre] e [Casa do Sacristão] - serão intervencionados, incidindo 
inicialmente sobre as questões estruturais. Ambas as casas estarão 
equipadas com sala, cozinha ou kitchenette, quartos e instalações 
sanitárias. No primeiro exemplo preserva-se a composição do edifício e 
todas as paredes e vãos existentes. Já no segundo, dada a espessura das 
paredes e a dimensão reduzida das divisões opta-se pela demolição das 
paredes interiores, preservando apenas o perímetro exterior do edifício.    
Serão os únicos edifícios pré-existentes que receberão funções de 
habitação em contraponto com as funções de equipamentos e serviços 
enunciados anteriormente.

13 BEAUDOUIN, Laurent, MACHABERT, Dominique. Álvaro Siza: uma questão de medida, 
Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2009, p.210.
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8. Esquisso de projecto.



ORIENTAÇÕES PARA A REABILITAÇÃO DE SAFIRA | 89

A Igreja de Nossa Senhora da Natividade de Safira, terá uma finalidade 
diferente daquela para a qual foi construída. Uma vez que anualmente se 
realiza o Safira - Festival de Artes na Paisagem na Herdade das Valadas, 
a Igreja servirá esse propósito cultural. A sua dimensão e forma serão 
preservadas bem como a sua qualidade acústica capaz de receber um 
espectáculo de alguma dimensão. Para além de servir o festival, este 
edifício será também um atractivo cultural, uma vez que poderá servir 
concertos, exposições, performances, seminários ou apresentações. 
Relativamente à cobertura do edifício, a grande sala recebe uma cobertura  
amovível, possível de ser montada e retirada conforme as exigências 
meteorológicas ou programáticas. As restantes divisões terão uma nova 
cobertura, com estrutura de madeira revestida a telha de canudo.

Por último, é desenhado um novo edifício, destinado a conferir escala 
de exploração turística, e que se relaciona com os outros anteriormente 
mencionados, pela sua posição no terreno e pelas articulações que 
estabelece. Desenvolve-se em dois pisos, sendo que um deles está 
enterrado e por isso não terá tanta presença na paisagem envolvente. O 
piso de entrada, superior, corresponde à zona de quartos, compreendendo 
oito suites equipadas com instalação sanitária e acesso a uma varanda 
exterior coberta. O átrio do edifício garante ainda acesso ao piso inferior 
onde se desenha um spa. Para além das salas de jacuzzi, massagens e 
sauna, este espaço terá balneários, uma pequena lavandaria e garante 
o acesso à piscina exterior através de um vão envidraçado. A escolha 
construtiva deste novo edifício tem em conta uma visão sustentável da 
arquitectura que será destacada adiante.   

Esta intervenção, apesar de dispersa, funciona em conjunto, uma vez que 
os edifícios partilham das valências uns dos outros. O espaço público 
que se funde com os espaços afectos a cada um dos edifícios recria um 
ambiente rural sem barreiras e limites, evidenciando a continuidade e 
vivência dos espaços exteriores.

3.3. O espaço rural como destino turístico

Será importante ressalvar que a intenção da presente dissertação não passa 
apenas pela recuperação dos edifícios e da aldeia em fase agravada de 
degradação, mas também por conseguir aliar as potencialidades turísticas 
do espaço em questão com o sentido de rentabilizar investimentos e 
consolidar perspectivas de futuro.
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No estudo de caracterização do Turismo no Espaço Rural[14] levado a cabo 
pela Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural é visível que, 
desde a década de 70, como resposta ao aumento e diversificação da 
procura turística e de soluções para a desagregação das sociedades rurais, 
tem sido notável o desenvolvimento do turismo e das actividades em 
espaço rural, promovendo os recursos existentes e as oportunidades para 
o desenvolvimento dos territórios. Vem, por isso, este ponto justificar a 
aposta no Turismo Rural com a finalidade de promover a região onde a 
aldeia se insere, bem como a rentabilização do património construído e a 
dinamização dos imensos recursos disponíveis. 

Em Portugal, em especial na região do Alentejo, os meios rurais apresentam 
elevada atractividade quer pela qualidade paisagística e a biodiversidade, 
quer pelo património histórico construído. Estes factores proporcionam 
importantes oportunidades para actividades económicas como o Turismo 
em Espaço Rural e as actividades de recreio e lazer. 

O Turismo Rural [...] contribui para a sobrevivência de pequenas e médias 
explorações em particular nas zonas do interior, mais desfavorecidas e desta 
forma constitui um importante fator de fixação da população nas zonas de 
baixa densidade.[15] Complementarmente, apresenta um efeito catalisador 
nas zonas rurais, uma vez que potencia oportunidades para o aparecimento 
de micro-empresas de transformação e prestação de serviços.

A promoção e venda de produtos de qualidade produzidos nas zonas 
onde se localizam, a dinamização da gastronomia local, bem como outras 
actividades inseridas nas propostas de Turismo Rural, contribuem de forma 
activa para o desenvolvimento económico e a fixação de população nas 
zonas rurais. Para isso, é fundamental a implementação de instrumentos 
que possibilitem o crescimento de forma atractiva e competitiva, com 
capacidade para corresponder às tendências de procura e que permitam 
explorar da melhor forma as oportunidades de mercado. Exemplos disto 
e olhando a aldeia de Safira, são as grandes valências do agro, eco e eno-
turismo, porque ao implicar uma rede complexa de actividades económicas 
- alojamento, alimentação, transportes, entretenimento e outros serviços 
- o turismo é um elemento estruturante da economia.

Visto pela sua actuação no campo da sustentabilidade, o Turismo Rural 
é uma das actividades mais bem colocadas para assegurar a revitalização 

14 NEVES, A. Oliveira das (coord.). Estudo de Caracterização do Turismo no Espaço Rural e do 
Turismo de Natureza em Portugal, Lisboa: Instituto de Estudos Sociais e Económicos, 2008.

15 Gabinete de Planeamento e Políticas, GlobalAgriMar. Enquadramento Turismo Rural, 
2013.
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do tecido económico, sendo tanto mais forte quanto conseguir endogeneizar 
os recursos, a história, as tradições e a cultura de cada região.[16] A 
sustentabilidade das economias rurais pode ser observada não só em 
termos financeiros, mas também em termos de emprego, de conservação 
do meio ambiente e de impulso à reabilitação do património edificado, 
artístico e cultural dos espaços rurais. Uma vez localizada numa zona 
de crescente desertificação, os esforços na tentativa de recuperação 
da aldeia poderão combater estas tendências promovendo a fixação de 
novos habitantes na região. 

Apesar das numerosas vantagens, o Turismo no Espaço Rural pode 
suscitar alguns problemas. De forma a minimizá-los torna-se imperativo 
definir alternativas ou estratégias de desenvolvimento turístico que 
optem pela utilização regrada do território, estabelecendo laços entre 
os interesses do turismo, o meio ambiente e a comunidade local. Desta 
forma, qualquer implantação de turismo rural deve reger-se, segundo o 
que escreve o professor José Fernando Vera[17] pelos seguintes princípios: 
[i] uso sustentável dos recursos; [ii] revitalização das economias locais; 
[iii] qualidade de desenho e gestão; [iv] integração da população local; [v]
desenvolvimento planeado e controlado, que implique a não massificação, 
e um baixo impacto; [vi] a sustentabilidade.

Assim sendo, o Turismo Rural apresenta-se como um possível meio 
protector da paisagem, dinamizador da riqueza desta região, tendo em 
conta a valorização dos seus recursos de potencial valor cultural, histórico, 
natural e arquitectónico.

3.4. Análise estratégica e viabilidade do projecto

Referente ainda ao ponto anterior e no seguimento da análise realizada, 
de acordo com a legislação em vigor são empreendimentos de turismo no 
espaço rural os estabelecimentos que se destinam a prestar, em espaços rurais, 
serviços de alojamento a turistas, preservando, recuperando e valorizando 
o património arquitectónico, natural e paisagístico dos respectivos locais e 
regiões onde se situam, através da reconstrução, reabilitação ou ampliação 

16 RIBEIRO, José Cadima, VAREIRO, Laurentina Cruz. Turismo e Desenvolvimento Regional: 
O Espaço Rural como Destino Turístico in Actas do 1.º Congresso Internacional Casa Nobre - um 
património para o futuro, Arcos de Valdevez: Município de Arcos de Valdevez, 2007, p.472.

17 VERA, J. Fernando (coord.). Análisis territorial del turismo, Barcelona: Ariel Geografia, 
1997.
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de construções existentes, de modo a ser assegurada a sua integração na 
envolvente [...].[18]

Contudo, e à luz da realidade, nem todos os enquadramentos que 
definem os espaços rurais são propícios ao desenvolvimento turístico e 
económico. Esta incapacidade está, muitas das vezes, relacionada com a 
falta de investimentos públicos e a incorrecta gestão dos recursos naturais 
e culturais existentes pela mão dos sectores administrativos e logísticos 
do território. Daí ser fundamental o conhecimento da envolvente ao 
objecto de estudo para que se determine a existência dos requisitos 
e condições físicas necessárias que possam ajudar a impulsionar e a 
dinamizar a inclusão do sector turístico na região em causa.

Como foi referido já, a localização da aldeia de Safira beneficia de uma 
posição privilegiada quer pela qualidade paisagística caracterizada pelo 
montado tipicamente alentejano quer pelo seu aspecto rural. No Alentejo 
Central e na fronteira com as Lezírias do Tejo, a região de Montemor-o-
Novo, para além de um local de passagem, destaca-se pela sua identidade 
única e carácter marcante. Fruto das características climatéricas, a 
produção da energia volta-se sobretudo para a energia fotovoltaica, 
tirando partido de um clima tendencialmente mais quente e com mais 
dias de sol, sendo este, uma vez mais, o cenário ideal para a prática de 
uma arquitectura sustentável.

Enriquecida de uma vasta rede de infra-estruturas, a localização de Safira 
oferece um rápido acesso à rede nacional de estradas - N4, Montijo-Vila 
Boim e IP7, Lisboa-Caia-Espanha. Pela sua qualidade permitem uma rápida 
deslocação às cidades mais próximas incluindo a capital. Para além disso, 
esta zona do país caracteriza-se por ser uma área enriquecida cultural e 
historicamente contando com um património vastíssimo.

A paisagem confere uma singularidade e uma forte atractividade ao Alentejo. 
Efectivamente, a ocorrência significativa de valores naturais e culturais, 
associada a um povoamento concentrado, a par de práticas ancestrais de 
formas de utilização do solo determinam alguma perenidade da paisagem 
Alentejana.[19] Caracterizado pela sua paisagem, o Alentejo convida à 
contemplação e incentiva a prática de desporto e de actividades ao ar 
livre. A presença de ecopistas, percursos de BTT e trilhos para caminhadas 
pontuam o município de Montemor-o-Novo. Mais ainda, o carácter rural 

18 Ministério da Economia. Decreto-Lei n.º15/2014 de 23 de janeiro in Diário da República, 
1.ª série (n.º16), 23 de Janeiro de 2014, p.481.

19 PROT Alentejo. Unidades de Paisagem, Março de 2009. Disponível em <http://www.gpp.
pt/ambiente/PROT/Alentejo/Unidades_paisagem.pdf> Acesso a 6 de Julho de 2016.

9. Sítio do Monfurado.

10. Antas do Paço, Ciborro.

11. Anta Capela de Nossa Senhora do 
Livramento, São Brissos.
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da região aumenta a curiosidade pela prática de actividades agrícolas e 
workshops aproveitando a variedade e as particularidades da topografia 
e da vegetação.

Para além do património natural que marca a região, a passagem do 
Homem no território pode ser testemunhada desde a pré-história até aos 
dias de hoje. Elementos de grande interesse histórico e cultural como os 
monumentos do megalitismo, igrejas, museus, castelos ou exemplos de 
arquitectura contemporânea afirmam cada vez mais a crescente atracção 
turística existente na região.

A procura das origens e de modos de vida que privilegiam o contacto com 
a natureza, desencadeiam cada vez mais a procura dos espaços rurais 
para o desenvolvimento de algumas actividades. As artes tradicionais 
como a tapeçaria, olaria e fabrico do vinho e do pão estão entre as mais 
procuradas, que desafiam a aposta no agro-turismo da região alentejana. 
No que respeita o Património Cultural Imaterial, o fabrico de chocalhos e o 
cante alentejano foram já distinguidos pela UNESCO. O desenvolvimento 
turístico do território alentejano é sustentado, também, pela gastronomia, 
contanto com inúmeras iguarias que passam pela qualidade das carnes de 
pasto, os vinhos e os produtos de produção e saber ancestrais.

Fruto desta reflexão, a diversidade e excelência da oferta turística que 
parte de um uso racional dos recursos existentes, promove a aposta na 
região. A reabilitação da aldeia de Safira apresenta-se, portanto, como 
uma proposta viável que permitirá o desenvolvimento e sustentabilidade 
económica, promovendo as actividades locais e a empregabilidade. 
O projecto terá ainda que, para além de destacar a tradição e cultura 
regionais, lutar contra as tendências de desertificação dos meios rurais e a 
sazonalidade da procura turística e garantir que a diminuição demográfica 
não impeça a fixação de mão de obra qualificada.

3.5. A reabilitação dos edifícios e as tecnologias de intervenção

Como é referido anteriormente, durante muito tempo, a reabilitação 
esteve associada à recuperação de património arquitectónico de carácter 
monumental e por isso todas as intervenções estavam destinadas a 
construções singulares de grande valor simbólico e artístico.

Contudo, nas últimas décadas, os trabalhos de reabilitação são dirigidos 
também a casos comuns, abrangendo não só edifícios, mas também ruas, 
quarteirões, largos e praças. Ainda que no caso de Safira a Igreja de Nossa 
Senhora da Natividade apresente maior destaque, quer pela sua altivez 
e colocação no terreno quer pelo carácter religioso, também os edifícios 
de habitação, de traça ordinária, merecem atenção pela sua variedade 
construtiva e valor de conjunto.
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No estudo da aldeia de Safira há dois grandes princípios que devem 
ser tidos em conta aquando do projecto de reabilitação. Por um lado 
o entendimento dos edifícios na dinâmica que estabelecem com a 
envolvente, pois, regra geral, os edifícios quase nunca se apresentam como 
objectos isolados. Fazem parte de um conjunto, quer seja pela relação 
com outros edifícios, na definição de um quarteirão ou no desenho de 
uma rua. Por outro lado preza-se a utilização de materiais tradicionais. O 
reconhecimento da diversidade construtiva, reveladora da evolução dos 
materiais  e processos de edificação permite perceber o comportamento 
dos edifícios.

Para além do conhecimento e aplicação de princípios encontram-se ainda 
hoje alguns obstáculos no que respeita a reabilitação de edifícios. São 
algumas as dificuldades práticas na definição e escolha de soluções que 
melhor se adequam à realidade em que o edifício se enquadra e que se 
devem em grande parte às limitadas especificações técnicas nas áreas 
de projecto e construção. Há, para além do campo técnico, dificuldades 
relacionadas com [...] as barreiras financeiras, legais e administrativas que se 
enfrentam; mesmo em áreas críticas de intervenção, sujeitas a regimes especiais 
que, teoricamente, facilitam a acção do poder público, são muito grandes as 
dificuldades colocadas por proprietários e por inquilinos. À falta de vontade em 
participar no processo de recuperação, associada à fraca motivação cultural e 
à indisponibilidade financeira, real ou fictícia, junta-se a oposição à mudança 
por receio que essa mesma mudança implique perda de regalias ou aumentos 
de encargos.[20] Ainda que hajam incentivos para a dinamização da aldeia 
com a chegada do Festival de Artes na Paisagem, promovendo a paisagem 
alentejana que aparece como foco cénico e forte inspiração para o festival 
de “land art”, parecem não ser suficientes o esforço e motivação para 
a reabilitação do conjunto, quer por indisponibilidade financeira ou por 
falta de políticas que privilegiem a salvaguarda do património construído. 
Mais ainda pesa a sazonalidade na procura da região em questão. Daí 
que a agregação de múltiplas actividades, aproveitando as existentes e 
promovendo novas com os recursos disponíveis, se mostre uma mais valia 
quando se pretende a reabilitação da aldeia. 

Segundo Appleton[21] há dois grupos de problemas a resolver no que 
diz respeito à reabilitação de edifícios antigos. O primeiro diz respeito à 
envolvente do edifício e à necessidade de estanquidade à água de diversas 

20 APPLETON, João. “Reabilitação Urbana e Tecnologias de Intervenção”, Arquitectura 
Ibérica, Reabilitação (n.º19), Março de 2007, p.7.

21 João Appleton é engenheiro e autor de cerca de 500 publicações técnicas e projectista, 
com actividade particularmente direccionada para a patologia e reabilitação de edifícios e 
estruturas. 
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origens, prezando a preservação do ambiente interior, a salubridade e 
a durabilidade do edifício. O segundo tem que ver com a garantia de 
segurança estrutural, contra riscos de incêndio, às acções decorrente do 
uso e a outras acções externas. As operações de reabilitação em que 
se tem consolidado a experiência dos técnicos centram-se sobretudo 
na forma de intervir estruturalmente no edifício, nas coberturas, nos 
materiais de revestimento e paramentos exteriores e na preservação e 
reprodução de caixilharias.

3.5.1. Coberturas

Comum a todos os edifícios em estudo é a construção das coberturas 
com estrutura de madeira. O que hoje parece um dado adquirido e de fácil 
entendimento, como é o caso da “redescoberta” da madeira como material 
estrutural, foi de facto o resultado de um caminho longo e acidentado, 
tanto que ainda agora há muitos resistentes e muitos que insistem no uso 
desajustado do cimento e do betão, materiais de muitos méritos a privilegiar 
noutras situações.[22] Resultado desta experiência anunciada e dos 
erros cometidos ao longo dos tempos em que se exerceu a prática da 
reabilitação, conclui-se hoje que há vantagem em refazer as coberturas 
com estrutura de madeira e que, eventualmente, possam ser reforçadas 
em zonas singulares - cumeeiras, rincões e larós - com elementos de aço.

Características como a leveza e a trabalhabilidade, garantem às estruturas 
de madeira a capacidade de adaptação a cada obra concreta. O recurso 
a compostos e derivados de madeira na construção destas estruturas 
está cada vez mais em voga, uma vez que a madeira maciça apresenta 
limitações que se podem tornar evidentes. Na base da reconstrução deste 
tipo de coberturas devem estar tecnologias e ferramentas de desenho 
que assegurem o bom desempenho da cobertura durante pelo menos 50 
anos.

Para além da qualidade estrutural da cobertura importa também assegurar 
a estanquidade dos elementos reabilitados. Torna-se comum o recurso a 
sub-telhas e a execução de guarda-pós em contraplacado marítimo que 
acompanhados de complementos de estanquidade à base de telas micro-
perfuradas constituem evoluções das soluções tradicionais. A ventilação 
dos telhados mostra-se uma questão essencial quando se pretende uma 
melhoria dos níveis de estanquidade destas estruturas.

22 APPLETON, João. “Reabilitação Urbana e Tecnologias de Intervenção”, Arquitectura 
Ibérica, Reabilitação (n.º19), Março de 2007, p.6.
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Outro dos pontos que interessa focar, aquando da reabilitação de 
coberturas com estrutura de madeira, é a inclusão de elementos que 
garantam o isolamento térmico, principalmente quando os espaços sob 
a cobertura são habitados - as mantas e placas de fibras de vidro ou de lã 
de rocha, as placas de poliestireno e as espumas de poliuretano têm sido os 
produtos mais utilizados para este fim, sendo essencial que se cuide de garantir 
que estes materiais não são, por si mesmos, fonte acrescida de problemas em 
relação à segurança contra incêndios.[23] 

E, quando se fala de coberturas, vale a pena chamar atenção para a 
execução de trapeiras, clarabóias ou outras perfurações. Estas zonas 
frágeis da cobertura são os principais pontos de infiltrações e disfunções. 
Neste caso, o recurso a chapas de zinco ou de cobre, é uma das melhores 
escolhas no que diz respeito à durabilidade dos materiais e à eficiência na 
execução de soluções. O seu uso é, ao mesmo tempo, a recuperação de 
uma tradição.

3.5.2. Paredes exteriores e rebocos

No caso de Safira, a variedade construtiva no que respeita a edificação 
de paredes exteriores é notável, desde a alvenaria de pedra, adobe, 
tijolo ou taipa. A sua constituição bem como os ligantes de cal e areia 
e espessura característica, favorecem a porosidade dos materiais e, 
consequentemente, a capacidade que a parede tem de armazenar água.

A permeabilidade e porosidade dos materiais favorece o processo natural 
de humidificação. Quando as paredes apresentam fendas assistimos a 
infiltrações significativas. O mesmo pode acontecer quando se perde 
a protecção do reboco em paramentos verticais ou os capeamentos 
de paramentos horizontais. Nas paredes de taipa, a perda de rebocos 
poderá ter uma maior influência, uma vez que os revestimentos de cal e 
as camadas sucessivas da sua aplicação evitam o seu desgaste e possível 
diluição.

De facto, as paredes exteriores dos edifícios antigos vivem um aparente 
paradoxo construtivo: por um lado devem garantir a estanquidade à água 
da chuva; por outro lado, devem poder libertar facilmente para o exterior 
a humidade que nelas possa penetrar através do ambiente interior ou 
do exterior.[24] Se por um lado, a primeira exigência, destacaria o uso 

23 APPLETON, João. “Reabilitação Urbana e Tecnologias de Intervenção”, Arquitectura 
Ibérica, Reabilitação (n.º19), Março de 2007, p.10.

24 APPLETON, João. “Reabilitação Urbana e Tecnologias de Intervenção”, Arquitectura 
Ibérica, Reabilitação (n.º19), Março de 2007, p.11.
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de rebocos e de pinturas impermeáveis à água, a segunda apontaria 
que os rebocos e pinturas devem ser permeáveis. Pode hoje dizer-se, 
através de múltiplas experiências realizadas, que a reparação de rebocos 
antigos e os novos rebocos em paredes devem garantir a porosidade dos 
materiais e a sucessiva permeabilidade à água e ao vapor. Uma vez que 
fissurações, empolamentos e destacamento de rebocos são das mais 
vulgares manifestações patológicas em intervenções de reabilitação mal 
concebidas, pode dizer-se que o tratamento dado às paredes e aquele 
que garante melhor resultado se deve basear nos tradicionais rebocos de 
cal e pinturas com cal.[25]

Assumindo o isolamento térmico das coberturas que são os elementos 
por onde há maior perda e absorção de calor, a espessura das paredes 
bem como a sua constituição na generalidade dos casos revelam-se 
suficientes na correcção térmica dos edifícios. 

Uma vez que estamos perante exemplos francos de arquitectura tradicional 
alentejana, referente à pintura a aplicar sobre os rebocos, a utilização de 
métodos tradicionais como a utilização de caiações, de tintas de cal e de 
tintas à base de silicatos garante melhores resultados, ao mesmo tempo 
que apresentam as texturas, cores e brilho que são a imagem normal dos 
edifícios antigos.  

3.5.3. Caixilharias

Uma vez mais, e quando se fala de caixilharias há exigências do ponto 
de vista térmico, acústico e de estanquidade à água e ao ar que devem 
ser tidos em conta, uma vez que as exigências são cada vez maiores hoje 
em dia. Relativamente a intervenções ligeiras poderão não justificar-
se alterações significativas que beneficiem os isolamentos térmicos e 
acústicos, mas uma vez que as intervenções passem a ser mais profundas 
como é o caso concreto em estudo, essas exigências terão um papel activo 
quer no respeito pelas regulamentações exigidas, quer pela garantia de 
conforto e salubridade aos utilizadores dos edifícios.

Existem dois grandes problemas, segundo Appleton, relativos à caixilharia 
de madeira. Primeiro, é bem provável que a caixilharia que se observa 
hoje em edifícios antigos já não seja a original, pois a madeira é um 

25 Em obras de reabilitação em edifícios correntes têm sido experimentadas com sucesso 
composições com traços volumétricos de 1:1:6, 2:1:9, 3:1:12 de cal aérea, cimento e areia, 
sendo esta composta por partes iguais de areia lavada e de areia argilosa, de areeiro; o recurso 
ao cimento branco permite obter tonalidades de reboco similares às que se conseguem com 
argamassas de cal. APPLETON, João. “Reabilitação Urbana e Tecnologias de Intervenção”, 
Arquitectura Ibérica, Reabilitação (n.º19), Março de 2007, p.11.
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material perecível, sujeito a processos de degradação, sobretudo quando 
exposta aos quadrantes Sul e Poente. Depois, a caixilharia pouco espessa 
e de vidraça simples não desempenha satisfatoriamente funções isolantes 
térmicas e acústicas.

O estado de conservação das ruínas de Safira não permitiu que qualquer 
tipo de caixilharia subsistisse até aos dias presentes e por isso há mais 
liberdade no que respeita à acção de reabilitação. Não se justifica, neste 
caso, qualquer acção de conservação ou restauro dos elementos de 
madeira. Perante este quadro torna-se evidente que têm de ser ponderadas, 
com rigor e pragmatismo, sem fundamentalismo, intervenções de tipo muito 
diverso, cuja adopção dependerá de um numeroso conjunto de factores.[26] 
Neste caso concreto poderá optar-se por uma solução tradicional - 
vidros pequenos e caixilhos de pouca espessura - ou por uma solução 
contemporânea com elevados níveis de desempenho mecânico, térmico 
e acústico, capaz de coexistir com a construção antiga em que se 
insere, ao mesmo tempo compatível com as exigências também elas 
contemporâneas. Neste caso, pretende-se cruzar estas duas atitudes, 
assegurando uma leitura detalhada e coerente com o momento histórico 
das construções e a contemporaneidade da intervenção. 

3.5.4. Estruturas

A questão estrutural é aquela que tem uma maior preponderância em 
operações de reabilitação. O conjunto de edifícios em estudo tem, muito 
sinteticamente, as suas estruturas baseadas em paredes resistentes e 
pilares de alvenaria ordinária de pedra ou de tijolo maciço, taipa e adobe, 
abóbadas de alvenaria, pavimentos de madeira e tijoleira e coberturas 
com estrutura de madeira.

As patologias que estas estruturas evidenciam estão relacionadas, por um lado, 
com os próprios materiais constituintes [...] sendo relevante a vulnerabilidade 
da madeira à acção de fungos e insectos xilófagos e a fragilidade da alvenaria e 
a sua vulnerabilidade aos assentamentos de fundações, a impulsos horizontais 
de diversa origem [...][27] e também relacionado com os sistemas estruturais 
construídos, principalmente quando há descontinuidade estrutural e 
deficiente ligação entre diferentes elementos. Também  a geologia e 
hidrografia locais, a chuva e as temperaturas poderão contribuir para o 
crescendo de patologias.

26 APPLETON, João. “Reabilitação Urbana e Tecnologias de Intervenção”, Arquitectura 
Ibérica, Reabilitação (n.º19), Março de 2007, p.13.

27 APPLETON, João. “Reabilitação Urbana e Tecnologias de Intervenção”, Arquitectura 
Ibérica, Reabilitação (n.º19), Março de 2007, p.15.
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Contrariamente ao que vinha a ser feito, a reabilitação estrutural tem sido 
praticada nos dias que correm, cada vez mais numa lógica de preservação 
tão integral quanto possível. Isso torna-se possível com a reparação 
daquilo que seja recuperável e a substituição do que não seja possível 
conservar. Contudo, o estado de conservação dos edifícios dita, por 
vezes, a necessidade de reconstrução estrutural. Portanto considera-se, 
que nestes casos, o recurso a materiais e soluções tradicionais, com o 
completo conhecimento contemporâneo continuam a ser um caminho 
interessante, compatibilizando a relação entre novo e antigo. 

Aparte da construção integral das coberturas dos edifícios também 
alguns paramentos em ruína, especialmente os de taipa que predominam 
no Edifício de Habitação [Casa do Padre] e de alvenaria de pedra miúda 
deverão ser alvo de uma reconstrução estrutural. São visíveis, sobretudo 
no Edifício de Habitação [Casa do Sacristão] e no Edifício de Habitação e 
Comércio [Taberna e Mercearia] graves fissuras, resultado do abatimento 
da estrutura por força das cargas e da fraca ligação entre materiais 
diferentes. A origem destes problemas poderá estar também relacionada 
com o assentamento de fundações.  

Numa intervenção de reabilitação estrutural como é o caso, deve 
questionar-se sistematicamente o nível de segurança que se pretende 
atingir pois cada vez mais a questão sísmica ganha protagonismo. O 
objectivo central de uma intervenção deve ser o de conseguir que um 
edifício antigo possa, depois de intervencionado, garantir níveis de segurança 
estrutural similares aos que se exigem a estruturas de edifícios novos.[28] Por 
vezes esta tarefa pode tornar-se impossível por desvirtuar um edifício 
de grande valor patrimonial ou por causar um custo elevado à obra. 
Contudo, é sempre possível melhorar o desempenho estrutural de um 
edifício, adoptando medidas que não ponham em causa a identidade do 
projecto e que  não tenham um custo desproporcionalmente elevado. Isso 
torna-se possível através do reforço de fundações com injecção dos solos 
ou com microestacas, a criação de cintagens de aço ou a utilização de 
pregagens curtas e largas. Estes exemplo explicados por João Appleton, 
assim como a melhoria da ligação entre pavimentos e paredes e o reforço 
de estruturas de paredes de alvenaria e de frontal através da aplicação de 
rebocos ou lâminas de argamassa ou de betão armado garantem alguma 
liberdade de actuação em intervenções estruturais. 

E por isso, em qualquer intervenção de reabilitação, as medidas de 
reforço estrutural não devem nunca ser negligenciadas. A sua adopção 

28 APPLETON, João. “Reabilitação Urbana e Tecnologias de Intervenção”, Arquitectura 
Ibérica, Reabilitação (n.º19), Março de 2007, p.16.
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é a garantia da preservação do edifício e a defesa da vida e de bens. 
Contudo, convém perceber que a atuação sobre as estruturas varia tanto 
quanto varia a sua constituição. Ou seja, as medidas adoptadas numa 
estrutura em alvenaria de pedra não poderão ser as mesmas adoptadas 
numa estrutura de taipa. Isto porque se deve olhar ao comportamento e 
compatibilidade dos materiais. 

3.5.5. O caso específico das construções em terra

Dada as propriedades construtivas dos edifícios em estudo, as construções 
em terra merecem especial destaque. Este sistema construtivo permite 
o restauro de edifícios, mesmo quando estes se encontram num 
avançado estado de degradação. A possibilidade de aproveitamento de 
paredes existentes é comum mas, ainda que se opte pela demolição de 
paramentos, quer por opção arquitectónica ou aparente risco estrutural, 
o material resultante da demolição pode ser reutilizado na construção de 
outra parede, uma vez que não perde as suas características.

As construções em terra são particularmente vulneráveis às acções dinâmicas, 
com especial ênfase para a acção sísmica, e às acções da água. A elevada 
vulnerabilidade é essencialmente devida à ausência de ligações adequadas 
entre as várias partes da estrutura.[29] As principais causas das anomalias 
em construções de taipa são por isso os assentamentos das fundações, 
a erosão provocada pela água e pelo vento, as oscilações horizontais e a 
sobrecarga. A construção de fundações estáveis e sólidas é fundamental 
de forma a evitar fissurações e assentamentos das paredes. Por forma a 
evitar a humidade ascensional, deverá recorrer-se à impermeabilização 
correcta das fundações, bem como do soco.

Outro dos problemas no que respeita a segurança estrutural de edifícios 
em terra é o seu comportamento face à actividade sísmica. Devido ao 
envelhecimento dos edifícios e também aos factores ambientais, muitas 
construções são vulneráveis às acções dinâmicas muitas vezes criadas por 
sismos, e podem por isso colapsar parcial ou totalmente. Para melhorar 
a resistência sísmica de uma construção em terra é preciso ter em conta 
uma escolha conveniente dos materiais, a presença do nível freático a 
profundidade adequada, a definição de uma solução estrutural robusta e 
a boa qualidade da execução dos elementos em terra.

29 MONDRAGÓN, Fernando Peña, LOURENÇO, Paulo. “Estruturas em terra: 
comportamentos e patologias” in ACHENZA, Maddalena [et al.] (ed.), CADINU, Marco [et al.] 
(colab.). Houses and cities built with earth: conservation, significance and urban quality, Lisboa: 
Argumentum, 2006, p.49.
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A reparação de anomalias em construções de terra passa muitas vezes 
pela execução de um sistema de drenagem periférico aos paramentos 
exteriores de forma a impedir o acesso da água às paredes do edifícios. 
Após ensaios de caracterização da taipa, através de análises químicas, 
mineralógicas e micro-estruturais, a limpeza dos paramentos é outro dos 
trabalhos que se realiza. Após a cuidadosa remoção manual de plantas e 
raízes, os paramentos deverão ser escovados a seco, para remoção de sais e 
de colónias biológicas. A aplicação de produtos biocidas deverá ter em conta 
a identificação prévia das espécies infestantes, bem como a melhor época 
do ano para a realização do tratamento.[30] A reparação de anomalias e a 
correcção estrutural dos elementos estão no topo das preocupações dos 
trabalhos de reabilitação de edifícios em terra. São inúmeras as soluções 
e variam consoante as anomalias apresentadas. Desde o preenchimento 
com blocos de terra previamente apisoados em cavidades maiores ao 
encasque seguido de reboco em lacunas menores, ou mesmo a construção 
de fileiras de parede completas em taipa, os trabalhos de correcção de 
anomalias mostram-se minuciosos uma vez que os materiais usados 
deverão ter composições semelhantes aos existentes.

Tem-se por isso que ao intervir numa estrutura de terra crua, a escolha dos 
materiais e dos tipos de acções a promover deverá passar, obrigatoriamente, 
pelo conhecimento do objecto de intervenção, dos seus materiais constituintes 
e das causas das patologias [...] e deverá por isso intervir-se segundo a 
menor irreversibilidade possível, de forma a não comprometer intervenções 
futuras [...][31] presando sempre a preservação dos materiais originais.

3.6. Uma visão sustentável

Em tempos, os edifícios eram construídos usando medidas passivas que 
permitissem a maximização das condições de conforto utilizando apenas os 
recursos naturais disponíveis. Estas medidas passavam por preocupações 
pertinentes referentes às características geográficas, de insolação, 
orientação, geometria e características dos materiais. Ainda sem dominar 
o conceito de energia térmica, nem conhecer as leis da termodinâmica, o 
Homem tinha, por via sensorial e empírica, a noção da relação existente entre 
o clima, forma, material de construção e o bem-estar físico.[32]

30 BEIRÃO, Teresa. “Projecto do Castelo de Paderne” in CORREIA, Mariana, FERNANDES, 
Maria (coord.). Arquitectura de Terra em Portugal, Lisboa: Argumentum, 2005, p.229. 

31 BRUNO, Patrícia. “A conservação de paredes de terra crua - da análise à intervenção 
prática” in ACHENZA, Maddalena [et al.] (ed.), CADINU, Marco [et al.] (colab.). Houses and 
cities built with earth: conservation, significance and urban quality, Lisboa: Argumentum, 2006, 
p.58.

32 FERNANDES, Jorge, MATEUS, Ricardo, BRAGANÇA, Luís. Princípios de Sustentabilidade 
na Arquitectura Vernacular em Portugal, Coimbra, 2012, p.3.
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A arquitectura vernacular caracteriza-se por ser um resultado imediato 
da relação do Homem com o meio natural envolvente, manifestando 
diversos condicionalismos - geográficos, económicos, sociais, históricos 
e culturais - que se traduzem na diferenciação regional de utilização de 
materiais e técnicas locais, na adaptação às especificidades climatéricas, 
à estrutura familiar e cultura de uma comunidade. Desta forma, o 
conhecimento inerente a este tipo de arquitectura deverá constituir a 
base de um desenvolvimento sustentável.

É segundo este conhecimento e lógica construtiva que a proposta de 
intervenção na aldeia de Safira pretende actuar. No fundo pretende-se 
a integração de princípios de sustentabilidade ambiental na arquitectura, 
prevendo a interacção com o clima e o uso de energias e materiais 
endógenos, atingindo elevados níveis de conforto e consequentemente 
um menor impacto ambiental. 

Em Portugal, o sector da construção consome grande parte dos recursos 
humanos e financeiros disponíveis e a construção é a principal empregadora 
a seguir ao Estado[33], daí que a visão sustentável terá maior impacto quanto 
maior for a sua divulgação e aplicação. O pensamento acerca do processo 
construtivo está na base de uma construção sustentável e para isso há que 
considerar os aspectos do clima, das culturas, e das tradições construtivas, 
a gestão de obra e as oportunidades de reciclagem. Segundo dados do 
Laboratório Nacional de Engenharia Civil, os objectivos da construção 
sustentável exigem esforços de mudança nas práticas de construção e do 
seu planeamento em projecto e destaca alguns requisitos no que respeita 
a compreensão dos ciclos dos recursos envolvidos e das necessidades 
dos futuros utentes - a integração de tecnologias de poupança energética; 
a concepção de processos construtivos reversíveis e modulares; o uso e a 
reutilização de materiais naturais locais; a boa gestão da água e redução das 
águas residuais; a promoção da longevidade e da multi-funcionalidade de 
edifícios.[34]  

A reabilitação de edifícios ou de conjuntos de edifícios como é o caso 
de Safira poderá estar inteiramente relacionada com a sustentabilidade 
ambiental. Uma vez que o ritmo de construção de nova habitação 
em Portugal está a abrandar visivelmente, a prioridade passa a ser a 
reabilitação do edificado já existente e consequentemente a requalificação  
dos territórios onde este se insere. As intervenções de reabilitação 
apresentam-se assim como uma oportunidade para transformar o 

33 BCSD Portugal. Construção sustentável: Os principais desafios em Portugal, 2006.

34 Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Sustentabilidade Ambiental da Habitação, 
Lisboa: Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 2010, p.15. 
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edificado já existente e dotá-lo de um melhor desempenho ambiental. Para 
apoiar estas intervenções de reabilitação é importante prosseguir uma linha 
de investigação que transponha os princípios de sustentabilidade ambiental 
em edifícios novos para o setor da reabilitação de edifícios de habitação.[35]

3.6.1. Arquitectura bioclimática

Para além do estudo da aldeia e da apresentação de uma proposta de 
intervenção capaz de salvaguardar o património construído, também as 
preocupações construtivas e a procura de uma arquitectura sustentável 
estão na base da presente dissertação. Estes princípios serão aplicados 
não só aos edifícios existentes, mas também ao novo edifício proposto. 

Actualmente, as exigências de conforto e as preocupações ambientais são 
factores de crescente interesse e condições cada vez mais necessárias 
à qualidade de um edifício. A arquitectura bioclimática resulta da 
combinação de ambos e ainda das capacidades de investigação actuais, 
uma adaptação dos espaços às necessidades humanas, sem que isso 
constitua uma ameaça ao meio envolvente.

O conceito de arquitectura bioclimática remete essencialmente para 
uma colaboração da construção com as condições biológicas e climáticas 
do lugar a intervir, de modo a tratá-las com um parâmetro adicional no 
processo de desenho. Pretende-se alterar e controlar o microclima à 
escala do edifício - a radiação solar, a temperatura, a humidade do ar, 
o vento. E tal processa-se através de métodos, sobretudo passivos que 
resultam de opções projectuais, como a forma de exposição do edifício, 
o tipo de construção, a ventilação e iluminação naturais, o arrefecimento 
do edifício, entre outros. A utilização correcta de estratégias de design 
bioclimático - seja à escala do edifício seja à escala urbana - dá por sua vez 
a resposta de maior contributo aos problemas socio-económicos, sendo a 
eficácia e visibilidade desta resposta tanto maior quanto mais graves forem os 
problemas encontrados.[36] 

Assim, nesta filosofia construtiva, o princípio base passa por estudar o 
clima local, as variações diárias e sazonais e a forma de minimizar os efeitos 
adversos e tirar proveito das potencialidades do clima, proporcionando 
conforto aos ocupantes. Muitas das estratégias de design passivo, como 
ventilação natural, o uso da inércia térmica, sombreamento, orientação 

35 MOURÃO, Joana, PEDRO, João Branco. Princípios de edificação sustentável, Lisboa: 
Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 2012, p.208.

36 GUEDES, Manuel Correia. “Arquitectura Sustentável: Oportunidades e Desafios”, Revista 
Lusófona de Arquitectura e Educação (n.º2), 2007, p.107.
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solar, [...] são no fundo uma adaptação de técnicas seculares a exigências 
contemporâneas.[37] Deste modo, o recurso a dispositivos mecânicos de 
aquecimento, arrefecimento e iluminação, é menor do que num edifício 
dito comum. Ora, isto torna os custos de manutenção e funcionamento 
do edifício, bem como o seu impacto ambiental, evidentemente mais 
baixos.

Este tipo de pensamento não é exactamente novo, muito embora numa 
abordagem mais rudimentar, a arquitectura vernacular portuguesa é rica 
em exemplos de construção que procura adaptar-se ao meio, e a alentejana 
é paradigmática pelas suas condições térmicas extremas. Na arquitectura 
tradicional alentejana os materiais predominantes são essencialmente a 
taipa, o tijolo e a cal, e as paredes espessas e com aberturas pequenas 
evitam o aquecimento e a insolação excessivos da edificação.

Retoma-se agora as características construtivas do novo edifício proposto. 
Tendo em conta os princípios da arquitectura sustentável e bioclimática, 
pretende-se que este seja construído na sua totalidade com recurso à 
madeira, fazendo uso do sistema CLT (cross laminated timber). Este 
sistema baseia-se em placas de grandes dimensões e espessuras variadas 
constituídas por estratos de madeira colados entre si ortogonalmente 
para garantir maior resistência ao material. A utilização deste método 
construtivo permite uma construção seca com a possibilidade de 
colocação em obra com os formatos finais, caracterizando-se por ser 
uma estrutura leve e de rápida execução. As placas, pré-fabricadas e 
talhadas à medida, permitem ainda a inclusão de instalações eléctricas e 
de instalações técnicas de zonas húmidas.

Para uma maior eficácia na utilização deste método construtivo opta-se por 
um desenho modular evidenciando a volumetria de cada um dos quartos. 
Uma vez construído integralmente em madeira, a acústica mostra-se um 
dos principais problemas da construção. É por isso também, que se opta 
por separar cada um dos quartos com uma varanda e respectivo corredor 
de acesso. O não contacto entre as paredes das diferentes unidades e a 
correcta resolução da problemática acústica através do isolamento das 
paredes e tectos é fruto de estratégias que contribuem para um desenho 
sustentável.

Outras das possibilidades desta técnica construtiva é a possibilidade da 
completa estanquidade ao ar através da selagem das ligações entre lajes, 
paredes e cobertura. A somar a isto, opta-se para este edifício por uma 

37 GUEDES, Manuel Correia. “Arquitectura Sustentável: Oportunidades e Desafios”, Revista 
Lusófona de Arquitectura e Educação (n.º2), 2007, p.107.

12. Painel de CLT.

13. Ligação entre placas.

14. Aspecto da construção.
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camada isolante envolvendo o edifício pelo exterior. O revestimento do 
edifício, em ripado de madeira garante ainda a ventilação da fachada. 

Para a cobertura, e tendo em conta as exigências climatéricas e amplitudes 
térmicas da região do Alentejo, opta-se por executar uma cobertura 
ajardinada. A aplicação de uma cobertura verde atenua a incidência solar, 
protegendo as camadas da cobertura prolongando, consequentemente, 
a sua vida útil. Este tipo de coberturas contribui para o fluxo de calor 
transferido para o interior dos edifícios, pois a camada de terra e a correcta 
aplicação da vegetação, ajudam a neutralizar as grandes amplitudes 
térmicas melhorando o isolamento térmico dos edifícios, diminuindo 
desta forma a necessidade de aquecimento e refrigeração dos edifícios. 
Esta prática reduz ainda o consumo energético.

Prevê-se ainda, a instalação de colectores solares na cobertura. Estes 
equipamentos captam a radiação solar, e fazem a transferência da radiação 
sob a forma de energia térmica.

Uma última nota em relação à sustentabilidade, desta vez do conjunto. 
Para esta obra privilegiou-se a utilização de materiais de proveniência 
local como as madeiras autóctones de pinho - no revestimento de 
pavimentos interiores e exteriores e no revestimento exterior do novo 
edifício - e os mármores de Estremoz e Vila Viçosa - no revestimento 
de pavimentos interiores e exteriores e paredes interiores. Prevê-se 
a utilização de cantarias provenientes das demolições na reconstrução 
estrutural e na abertura de novos vãos e desta forma aplicar técnicas de 
construção artesanais. 

3.7. Referências de projecto

Aquando da elaboração de um projecto de arquitectura, torna-se 
fundamental o recurso a referências que ajudem no processo de criação. 
Esta necessidade nasce, antes de tudo, da tentativa de definir o nosso 
próprio método de trabalho, de projectar e intervir. A investigação e 
aproximação ao tema em questão é que nos permite perceber a melhor 
abordagem a fazer perante uma situação específica. 

As referências são os instrumentos que um arquitecto possui; é o seu 
património de conhecimento, de informações. Elas são a soma de todas as 
experiências que é possível conhecer e empregar. No contexto de um trabalho 
concreto, o arquitecto utiliza esses instrumentos em função desse contexto 
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e já não se trata de uma posição crítica, mas a utilização o mais prudente 
possível em relação a uma dada situação.[38]

Para além do investimento feito na leitura do património construído 
bem como na sua contextualização histórica, é igualmente importante 
analisar outras abordagens de projecto, que nos permitam compreender 
o pensamento de outros arquitectos perante o desafio de intervir no 
património edificado. E, mais importante ainda, neste caso, é descobrir 
possibilidades de articulação da pré-existência com novas intervenções e 
até que ponto é possível, na prática, intervir sem destruir. Daí levantam-se 
ainda outras problemáticas, seja pelo contraste entre o antigo e o novo, 
a forma como a intervenção poderá alterar a qualidade paisagística ou a 
introdução de novas tecnologias de construção.

Qualquer intervenção num edifício provoca, ainda que pequenas, 
determinadas alterações. Podem revelar atitudes de continuidade ou 
ruptura entre o existente e o novo e dependem, não só de princípios 
formais e programáticos, mas também do estado de conservação do 
edifício e da intenção do interveniente (dono de obras e/ou projectista), o 
que desencadeia, naturalmente, diferentes possibilidades de intervenção.

Os casos de estudo foram seleccionados nalguns casos pela proximidade 
programática e pela temática da recuperação de aldeias abandonadas. 
Outros pela aproximação física, que traduzem, neste caso, uma 
intervenção em construções tipicamente alentejanas. Estas referências 
evidenciam não só diferentes abordagens e interpretações provenientes 
de um programa específico, como também se enquadram em diferentes 
maneiras de encarar a pré-existência de base.

3.7.1. Casas Caiadas, Pereira Miguel Arquitectos

Arquitectura: Pereira Miguel Arquitectos
Colaboração: Arq. Filipa Crespo Osório, Arq. Filipe Martins Correia
Localização: Sabugueiro [Arraiolos], Portugal
Data de Projecto: 2012-2014

Este projecto nasce da ideia dos proprietários quando decidem comprar 
um terreno com quatro ruínas, denominado Moinho do Barroco. O local, 
remoto e de difícil acesso é apenas acessível no Verão, visto que a ribeira 
que lá passa enche e transborda no Inverno.

38 BEAUDOUIN, Laurent, MACHABERT, Dominique. Álvaro Siza: uma questão de medida, 
Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2009, p.27

15. Esquisso da obra.

16. Esquisso da obra.

17. Esquisso da obra.

18. Fotografia do conjunto.
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19. Vista geral do conjunto. 20. Perspectiva exterior.

21. Vista exterior.

23. Vista interior.

22. Perspectiva interior. 24. Perspectiva exterior.
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Perto de Arraiolos, Alentejo autêntico, este local é caracterizado não só 
pela ribeira, mas também pela topografia, em especial um conjunto de 
Barrocos[39] dispersos. A sua presença é notória, fazendo lembrar outros 
vestígios megalíticos existentes no Alentejo. Têm também um papel activo 
na estrutura das casas, pois foram usados como alicerces naturais na sua 
construção.

A ideia para o projecto passa por tentar recuperar as construções originais, 
mantendo se possível tudo aquilo que as faz únicas, transformando-as 
em habitações. Casas Caiadas é hoje uma unidade de turismo rural, a 
norte de Évora, concebida para acolher famílias ou grupos de amigos. São 
três casas distintas e outra de apoio, reconstruídas a partir do núcleo de 
antigos moinhos de água. 

Sem qualquer tipo de registo gráfico do local, o arquitecto procurou, 
através de sucessivos levantamentos, identificar o que deveria ficar, ser 
demolido ou alterado. Os princípios de projecto incidiram sobre três vertentes: 
limpar a obra, através da remoção de elementos dissonantes; desenhar 
espaços dentro dos volumes, mantendo ao máximo declives e cotas; utilizar 
materiais idênticos aos existentes ou reciclados do local, como alvenaria de 
pedra e telhas antigas.[40] No fundo as obras realizadas foram sobretudo 
de conservação, destinaram-se a manter aquilo que se julgava original à 
data de construção. É visível a simplicidade no tratamento das ruínas, e 
nos interiores, são deixadas à vista a materialidade e a técnica construtiva 
típica da arquitectura vernacular alentejana.  

A sua localização pode ser entendida como estratégica,  no que respeita 
ao desenvolvimento do turismo rural. Nas redondezas há vilas de 
interesse histórico, monumentos e uma extensa variedade paisagística. A 
região conta ainda com um rico património cultural imaterial. Condições, 
que somadas, contribuem para a dinamização do local e a quebra da 
sazonalidade. 

3.7.2. Monte da Azarujinha, Aboim Inglez Arquitectos

Arquitectura: Aboim Inglez Arquitectos
Colaboração: Arq. Tiago Pereira
Localização: Azaruja [Évora], Portugal
Data de Projecto: -2015

39 Barroco é a denominação dada a um monólito granítico.

40 Pereira Miguel Arquitectos, “Casas Caiadas” in Ordem dos Arquitectos, Habitar Portugal 
12-14 (exposição), Porto, Galeria Municipal do Porto, 18 de Fevereiro a 25 de Março de 
2016.
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A propriedade com cerca de 140 hectares situa-se nos arredores da vila 
da Azaruja, no concelho de Évora. A paisagem, à semelhança de Safira, é 
pontuada por sobreiros e pequenas construções que tornam perceptível 
a actividade humana. 

Uma vez mais, é solicitada pelos proprietários a recuperação e ampliação 
de uma construção agrícola com mais de cem anos, que dará lugar a uma 
unidade de turismo rural.

Os trabalhos de intervenção começam pela demolição de alguns 
acrescentos e partes incaracterísticas do edifício. Resta apenas uma 
volumetria sóbria de vãos profundos e reduzidas dimensões marcada pela 
presença de duas chaminés. O desafio neste caso, passa por  desenhar 
outro volume que na continuidade da pré existência consiga satisfazer 
as exigências programáticas. O existente recebe as zonas sociais do 
equipamento enquanto que os quartos se desenvolvem no novo edifício. 

O conceito que rege a intervenção parece ser a simbiose entre edifício 
e território. Tal se consegue pela anulação de fronteiras - torna-se 
possível transitar de espaço para espaço, do interior para o exterior com 
naturalidade. A salientar esta unidade entre natural e construído estão os 
elementos que correm para o interior das paredes e deixam permeável 
todo o espaço. O alpendre desenhado pelo novo volume surge como 
elemento de ligação entre o antigo e o novo, possibilitando um percurso 
abrigado voltado para um pátio definido pelos dois volumes. Estabelece 
igualmente a ligação entre dois elementos naturais - a palmeira e a figueira.

Quando olhamos para o projecto na sua totalidade, parece-nos que 
sempre existiu daquela forma. A construção do novo edifício parece 
reiterar a sobriedade da arquitectura de raiz popular. Caracteriza-se, à 
semelhança da pré-existência pelo telhado de duas águas e a brancura do 
revestimento exterior. Ainda sobre o edifício, os arquitectos dizem, we felt 
the new building shouldn’t stand out and would have to be carefully inserted 
on site, so as to have a peaceful relation with the old building acrescentando 
ainda, enhancing both at the same time, and creating a unity in harmony with 
the vast surroundings.[41] 

41 “Aboim Inglez Arquitectos adds bright white extension to farmhouse in rural 
Portugal”, dezeen magazine, 10 de Março de 2016. Disponível em < http://www.dezeen.
com/2016/03/10/aboim-inglez-arquitectos-monte-da-azarujinha-conversion-extension-
farmhouse-alentejo-portugal/> Acesso a 28 de Junho de 2016.

25. Planta do edifício.

26. Corte pelo edifício.

27. Corte pelo edifício.

28. Corte pelo edifício.

29. Fotografia do conjunto.
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30. Edificado existente. 31. Perspectiva do interior existente.

32. Aspecto geral dos edifícios.

33. Perspectiva exterior. 34. Vista interior.

35. Perspectiva interior . 36. Perspectiva interior.
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37. Perspectiva do conjunto.

38. Planta do piso 0.

39. Planta do piso 1.

40. Alçado do existente e proposta.

41. Corte do existente e proposta.

3.7.3. Hotel do Colmeal, Pedro Brígida Arquitectos

Arquitectura: Pedro Brígida Arquitectos
Colaboração: Arq. Nuno Gonçalves, Arq. João Jesus
Localização: Colmeal [Figueira de Castelo Rodrigo], Portugal
Data de Projecto: 2011-2015

A aldeia do Colmeal, à semelhança do que acontece com Safira, foi 
abandonada. Por razões adversas, a aldeia fica sem a sua população em 
1957 após uma acção de despejo dos habitantes.

A aldeia que se insere num terreno com 680 hectares, é, em 2011 alvo 
de uma intervenção no âmbito do Programa Mais Centro - Programa 
Operacional Regional do Centro, comparticipado em grande parte pelo 
QREN (Quadro de Referência Estratégica Nacional).

O hotel é um projecto privado que aposta na recuperação do património 
familiar do proprietário. Dispõe de quinze quartos, mas a ideia é que 
venha a crescer com a recuperação de pequenas casas da aldeia. Dispõe 
ainda de salas para reuniões, spa, piscina e campos de ténis.

Situado na rota das aldeias históricas, abarcando zonas de Património 
Mundial - a Região Vinhateira do Alto Douro e os Sítios de Arte Rupestre 
do Vale do Côa, não restam dúvidas que este é um óptimo enquadramento  
para o investimento e o desenvolvimento do interior abandonado.

Neste processo, os arquitectos foram parceiros fundamentais dos 
investidores, articulando a sua leitura do espaço, das construções e do 
território com os programas de investimento imaginados. Sem ficarmos 
reféns do fascínio gerado pela qualidade paisagística do Vale do Côa e 
da Serra da Marofa, interessa focar o modo e o lugar da arquitectura 
nesta lógica de investimento turístico e perceber de que forma a cultura 
arquitectónica foi útil na gestão dos recursos disponíveis.

O projecto, marcado pela horizontalidade, desenvolve-se ao longo da 
encosta, dividido em vários pisos, aproveitando as fachadas exteriores 
dos edifícios existentes. Há uma clara intenção de assumir a diferença 
entre a construção antiga em xisto e a nova revestida a cortiça com 
coberturas inclinadas de zinco. Mostra-se ainda interesse pela salvaguarda 
de elementos característicos da arquitectura beirã como as molduras dos 
vãos e o forno de lenha.

Contudo, e para além do esforço investido, não deixa de ser visível alguma 
descaracterização do conjunto, quer pela abertura de vias pelo interior da 
aldeia quer pela escavação dos pavimentos abaixo da cota da soleira.
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42. Vista geral do conjunto. 43. Perspectiva exterior.

44. Vista exterior.

46. Igreja do Colmeal.

45. Perspectiva exterior. 47. Perspectiva exterior.
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48. Planta do piso 0 - casa A3.

50. Alçado Nascente - casa A3 .

49. Planta do Piso 1 - casa A3.

51. Corte pelo edifício - casa A3.

52. Planta do piso 0 - casa B1.

53. Alçado Sul - casa B3.

54. Corte pelo edifício - casa B3.

3.7.4. Casas de Campo no Trebilhadouro, André Tavares Arquitecto

Arquitectura: André Eduardo Tavares
Colaboração: Arq. Mariana Alves, Arq. Diogo Ramalho
Localização: Trebilhadouro [Vale de Cambra], Portugal
Data de Projecto: 2009-2014

A aldeia do Trebilhadouro localiza-se na Serra da Freita, em Vale de 
Cambra, e a sua posição estratégica permite uma visão privilegiada 
sobre o território. Deixada ao abandono desde a década de 80, a 
aldeia de pequena dimensão implanta-se segundo um percurso central 
que atravessa toda a população. O conjunto caracteriza-se pelas casas 
modestas com áreas exíguas e de construção rudimentar, salientando-se a 
qualidade do conjunto arquitectónico, da sua implantação no território e não 
tanto pela qualidade arquitectónica individual.[42]

O conjunto de nove casas, que inclui também arrumos para alfaias 
agrícolas vê grande parte do seu património construído ser reabilitado. 
Aproveitou-se, segundo o arquitecto, o perímetro e volumetria do 
conjunto e transformou-se o espaço interior criando uma nova atmosfera. 
Foi com base no existente e na análise do edificado da região que se 
chegou a um princípio de intervenção que pressupõe a recuperação da 
linguagem arquitectónica característica das construções. 

Seguindo esta lógica, não há muito espaço para perceber as diferenças 
entre o novo e o antigo. As ampliações pontuais seguem, quer a nível 
material quer pelo seu desenho, um princípio construtivo primitivo, 
sendo que muitas das vezes se faz uso dos materiais das demolições para 
construir de novo. Uma vez que a dimensão da aldeia não aguenta uma 
nova materialidade, o arquitecto tende a caracterizar esta intervenção 
pela sua ambiguidade e pela narrativa que conta a quem a visita. 
Procurou-se preservar a escala reduzida das casas como memória e sempre 
que necessário, reproduziram-se as proporções destes espaços.[43] Mesmo 
o mobiliário, desenhado de raiz, procura adaptar-se às dimensões dos 
espaços criados, detalhado com pormenores coerentes com o momento 
histórico das construções

Uma nota importante e característica ao olhar mais atento sobre a obra 
é o trabalho exímio na hierarquia da pormenorização que se apresenta, 

42 TAVARES, André. Prémio IHRU 2015 - Casas de Campo na Aldeia do Trebilhadouro, Porto, 
2015, p.4.

43 TAVARES, André. Prémio IHRU 2015 - Casas de Campo na Aldeia do Trebilhadouro, Porto, 
2015, p.6.
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55. Vista do conjunto.

57. Vista interior.

59. Perspectiva interior. 60. Vista do interior.

56. Perspectiva exterior.

58. Vista da varanda.
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neste caso, relacionada com a importância do compartimento. Mais 
ainda, privilegiou-se a utilização de materiais de proveniência local, o 
caso das madeiras autóctones e o granito amarelo da região. A mão-de-
obra, também proveniente da região, primou pelo uso de técnicas de 
construção artesanais e o uso de produtos naturais nos acabamentos, 
acções essas que contribuíram para uma arquitectura sustentável.
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4. Projecto Turístico Aldeia de Safira

4.1. Memória descritiva

O meu Alentejo

Meio dia: O sol a prumo cai ardente,
Dourando tudo. Ondeiam nos trigais
D’ouro fulvo, de leve... docemente...
As papoilas sangrentas, sensuais...

[...]

Florbela Espanca

Numa vasta propriedade de 213 hectares pontuada pelos sobreiros e 
azinheiras apreendem-se as ruínas de Safira marcadas pela passagem 
do tempo. Trata-se de um conjunto de edifícios no cimo de uma colina 
olhando a Sul, onde corre lentamente uma pequena ribeira.

Neste cenário é organizado o Safira - Festival de Artes na Paisagem que 
traz consigo visibilidade ao local e agora o compromisso de reabilitação 
do conjunto rural.

É pretendida a reabilitação do edificado em ruína bem como a edificação 
de um novo volume capaz de sustentar a escala de uma unidade de 
turismo rural. A disposição programática tenciona seguir a implantação 
dos edifícios e o desenho do território e, da mesma forma, adaptar-se à 
volumetria existente.

Opta-se, para este projecto de arquitectura, pela recuperação da 
habitabilidade dos edifícios sem por em causa as pré-existências e a 
identidade do conjunto. A escolha construtiva conserva o carácter 
tradicional das construções que se adaptam agora à realidade e exigências 
contemporâneas. Procurou-se manter a escala reduzida das construções 
como memória do existente, partindo-se para a clara definição dos 
volumes através do uso da cal que de tão típica ainda se sente presente.

O novo edifício pretende destacar-se dos restantes pela sua materialidade 
ainda que em conjunto possam coexistir e contribuir para uma continuidade 
e permeabilidade dos espaços exteriores. 

É ainda premissa a diminuição dos gastos energéticos e uma visão 
sustentável da construção. É esperado que o projecto dê visibilidade à 
aldeia e que consiga traçar uma resposta às ameaçadoras tendências de 
desertificação.
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4.2. Desenhos de projecto

Neste capítulo reúnem-se as peças desenhadas que traduzem a proposta 
de intervenção na aldeia alentejana de Safira. Deverão ser consultados 
aquando da leitura da presente dissertação e tomam a seguinte 
organização:

[01] Implantação - escala 1.250;

[02] Planta Piso 0 [vermelhos e amarelos] - escala 1.250;

[03] Planta Piso 0 [edifícios existentes] - escala 1.100;

[04] Planta Piso 0 [edifícios existentes] - escala 1.100;

[05] Planta Piso 0 [novo edifício] - escala 1.100;

[06] Planta Piso -1 [novo edifício] - escala 1.100;

[07] Alçado Sul [novo edifício], Alçado Norte [novo edifício] - escala 1.100;

[08] Corte A, quadro de área - escala 1.100;

[09] Cortes B, C, D e E, Alçado Nascente [antigo Edifício de Habitação e 
Comércio] e Alçado Nascente [antiga Casa do Padre] - escala 1.100;

[10] Planta tipo do quarto, cortes e perspectivas - escala 1.50;

[11] Pormenores verticais tipo [novo edifício] - escala 1.10;

[12] Pormenores verticais tipo [edifícios existentes] - escala 1.10.
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Considerações Finais

A paisagem do Alentejo é, na sua leitura, concebida em função de uma 
economia agrária, onde a acção continuada do Homem sobre solos 
predominantemente pobres procurou adaptar-se, numa íntima relação 
entre a actividade humana e a natureza.

Esta paisagem que nos chegou até meados do século XX, e cujo valor é 
desde há muito reconhecido, encontra-se em mudança, assim como os 
seus valores intrínsecos. Muitos dos montes e pequenas aldeias, que se 
constituíram como centro de uma unidade de exploração agro-pecuária, 
estão hoje sujeitos ao abandono e à ruína. Vendo assim, foram poucos 
os que preservaram a sua actividade face aos recentes rumos sócio-
económicos. 

A análise da aldeia de Safira, pode ser entendida neste estudo como a 
expressão significativa da evolução de um território estratificado que 
é resultado de gerações de agricultores, de pastores e sobretudo de 
homens, num esforço sucessivo de humanização e adaptação destes 
territórios às suas necessidades e modos de vida. Foi o estudo histórico 
e o seu enquadramento que se tornou o ponto de partida para o 
entendimento das dinâmicas da região e a estruturação da aldeia num 
sistema latifundiário. 

Safira possui um carácter identitário que é necessário preservar, 
assegurando a melhoria, valorização e correcta gestão dos elementos que 
compõem o seu núcleo estrutural. Foi através da análise de diferentes 
formas de recuperação e intervenção em pré-existências abandonadas 
que se concebeu um novo programa baseado na realidade existente 
tendo em conta os recursos já disponíveis. Esta intervenção teve por isso, 
na sua base, um entendimento profundo das razões de transformação 
da estrutura da aldeia, para que se pudesse adaptar aos modos de vida 
contemporâneos e, acima de tudo, criar condições para a vivência e 
usufruto da área em questão.

Uma das questões que se mostrou fundamental no processo de 
desenvolvimento da proposta foi perceber o pensamento e a atitude de 
outros  arquitectos perante o desafio de intervir no património  edificado, 
como referência para a prática de projecto. E, mais ainda, conseguir 
compreender as possibilidades de articulação  das pré-existências com 
novas intervenções e até que ponto é possível, na prática, intervir sem 
destruir. Isto porque a intervenção num caso como o de Safira pode 
tornar-se delicada seja pelo contraste entre  o antigo e o novo, seja pela 
forma como a intervenção poderá  alterar a qualidade  paisagística.
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Com a pretensão de valorização da região alentejana, esta dissertação 
procurou sobretudo contribuir para o reconhecimento do património 
arquitectónico rural da região que tem vindo a desaparecer de forma 
crescente, alertando para que no futuro este não seja ignorado. Para 
contrariar as tendências de desertificação rural apostas à região do 
Alentejo tentou-se criar em Safira um núcleo diversificado de actividades 
capazes de se ramificar e estender ao território vizinho, aproveitando 
igualmente outras actividades que se proliferam na região.

A nível pessoal, este estudo permitiu que se testassem capacidades de 
aprendizagem e método através do reconhecimento de tipologias rurais, 
métodos construtivos e temáticas arquitectónicas. O levantamento do 
aglomerado da aldeia, que foi sendo feito ao longo desta dissertação, 
serviu ainda como ponto de partida para o desenvolvimento de uma 
estratégia projectual onde se cruzaram valências sensoriais e empíricas 
na tentativa de dar resposta a um problema real. 

Aproveitando que o interesse pela construção em madeira tem aumentado 
significativamente em Portugal, decide-se pela aplicação do material 
nesta intervenção. O aumento da procura, aliado à consciência ecológica 
e ao pensamento sustentável deveriam influenciar os arquitectos no 
desenvolvimento progressivo e aplicação desta técnica construtiva. 
Mas ainda assim, [...] é importante perceber a situação contraditória que 
vivemos no posso país, caracterizada pelo gosto pela casa em madeira 
como um fenómeno em crescimento, mas com uma estrutura empresarial 
e práticas construtivas ancoradas e dependentes do exterior, sobretudo no 
norte da Europa. [...] Utilizamos madeira importada procedente de florestas 
sustentáveis quando existe a possibilidade de produzirmos madeira de boa 
qualidade em Portugal [...].[1] Contudo, a introdução da madeira na proposta 
de intervenção apresentada passa também por uma questão de gosto 
pessoal que vem crescendo após contacto com a arquitectura nórdica, 
onde a construção em madeira é comum e constantemente discutida. 

Agora que se desenvolveu um projecto interessa identificar os elementos 
chave que tornam Safira uma estrutura viva novamente. Consideram-
se que as múltiplas actividades que se centram na aldeia e a qualidade 
espacial, paisagística e do projecto façam parte de uma promoção 
saudável da região e dos produtos de qualidade que aqui se produzem. As 
dinâmicas e fluxos que se abatem agora sobre a aldeia poderão combater 
a sazonalidade na procura turística, uma vez que a região em causa é 

1 SILVA, Ana Costa e. A Madeira na Arquitectura, Práticas Construtivas entre Finais de 
Oitocentos e Finais do Século XX, Tese de Doutoramento, Faculdade de Arquitectura da 
Universidade do Porto, 2014. 
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capaz de proporcionar múltiplas experiências consoante as diferentes 
alturas do ano. Depois, a proximidade a centros urbanizados, como os 
casos de Montemor-o-Novo e Évora, permite a fixação de mão de obra 
qualificada e eventuais investidores. Para fechar, o investimento num 
correcto uso do potencial energético parece uma aposta ciente de um 
pensamento sustentável.

É esperado também que este trabalho contribua para reforçar a 
necessidade de revitalização e reabilitação de aldeias abandonadas em 
território alentejano. Iniciativas que deverão ser tomadas por parte de 
agentes locais e entidades privadas, aproveitando igualmente fundos 
comunitários e programas de desenvolvimento. Pede-se assim a 
valorização do património cultural e arquitectónico.

Acreditando que as acções do arquitecto e o peso da arquitectura 
podem de facto transformar a sociedade, elaborou-se uma proposta de 
intervenção na aldeia de Safira, contando que esta contribua tanto para 
o enriquecimento académico como para o potencial desenvolvimento da 
região.
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