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A pedra é rodada nas mãos para
encontrar o lado bom. à procura da cara.
Vira mais de lado, bate levemente,
levanta um pouco e aperta o pequeno
calço. o muro vai tomando forma ao
longo da encosta para onde foi desviada 
a enxurrada. 
no antigo leito, escorrido e morto pela
estiagem, agora cheio de terra
transportada às costas dos homens 
e das mulas, vicejam as favas e o chícharo
bordejados por algumas videiras para 
a uva-passa onde, de quando em quando,
uma figueira refresca o solo, ou esbraceja
uma oliveira desgrenhada que,
prestimosa, oferece as suas azeitonas 
a duas ou três famílias. são as hortas 
no fundo dos vales secos da serra,
regados com a água de um pequeno
açude, ou de um velho poço que nunca
seca. 
no alto do cerro mais próximo, entre 
as estevas e duas azinheiras, alvejam 

e alongam-se algumas casas onde
habitam as últimas famílias de um
povoamento milenar que construiu,
plantou e geriu com inteligência as
hortas do fundo do vale. 
cada célula familiar, com as suas casas 
de uma só água viradas para um cercado
onde se abrigam os borregos e as
galinhas, pertencia a antigas
comunidades que, ao longo dos milénios,
povoaram a serra Algarvia. 
Além das alvenarias mais variadas, 
das técnicas de apisoamento da taipa 
e moldagem dos adobes, da cobertura 
de cana com telha ou palha, estes
serrenhos, como os seus parentes do rif 
e da Kabília, também souberam construir
a paisagem. 
Marcaram de forma indelével o território,
erguendo mais um açude, alinhando mais
um muro de suporte, aplainando um
socalco, organizando toda uma encosta
para enraizar quatro velhas oliveiras.
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o debate sobre a arquitetura
mediterrânica é um pretexto para evocar
os espaços, os recursos, os modelos 
e as gentes que caracterizam a vida das
comunidades que ocuparam e ocupam 
a área do Mediterrâneo. Matvejevitch
afirmou há uns anos (in Breviário
Mediterrânico, lisboa, quetzal, 1994) 
que “o discurso sobre o Mediterrâneo
ressentiu-se da facúndia mediterrânica”. 
A razoável reflexão que se faz, de forma
crescente, sobre o Mediterrâneo espelha
bem o papel que os territórios ribeirinhos
do mare nostrum desempenharam 
na afirmação das civilizações, 
no desenvolvimento das ciências 
e das artes, nos modelos de organização
dos espaços geográficos e nos mecanismos
de valorização dos recursos territoriais.
recorde-se que o ambiente natural de
características mediterrânicas, existente
na confluência da europa, da África e do
Médio oriente, ocupa uma superfície que
não ultrapassa 3% do globo terrestre.
contudo, as sucessivas descrições,
explicações e interpretações das dinâmicas
do Mediterrâneo são, na verdade, sempre
portadoras de aspetos estimulantes 
e de detalhes particulares que confirmam
a atratividade que as questões desta região
bioclimática despertam.  
neste contexto, sublinhe-se que 
as interdependências entre os elementos
que descrevem e explicam as civilizações
mediterrânicas são inúmeras e de forte
intensidade. A abordagem deste mundo,
por via de um dos seus segmentos,
recupera com enorme probabilidade
aspetos particulares a que as aproximações

generalistas, porventura, não poderão dar
o realce merecido e adequado.
A abordagem pelo ângulo da arquitetura
suscita vantagens relacionadas com as
funções desempenhadas pela habitação,
na sua múltipla afetação de residência,
de suporte de socialização, de meio 
de produção ou de evocação de prestígio
social. A evolução da casa mediterrânea
ao longo do tempo revela igualmente a
sucessiva reconversão que sofreu, reflexo
das atividades que, em cada época,
predominaram e animaram as diferentes
comunidades. A este cenário terá 
de acrescentar os materiais utilizados, 
a articulação interna da sua
funcionalidade, a orientação 
e a inteligente exploração de energias
passivas, a recuperação da água 
das chuvas, a localização nos lugares
altos do espaço rural ou a organização
concentrada das áreas urbanas, e até 
os modelos de transferência geracional
deste património. reflexão que se pode
estender às edificações relacionadas 
com o comércio, a transformação, 
a conservação e o armazenamento.
é a própria estrutura da sociedade que,
embora ajustada ao longo dos anos, está
refletida no padrão da arquitetura. 
Por isso, a reflexão sobre a arquitetura
tradicional no Mediterrâneo ocidental
arrastará inevitavelmente 
um testemunho dos modelos de vida 
das comunidades que por aqui passaram
e que aqui se estabeleceram. reflexão
que enriquece o conhecimento sobre este
mundo original e contrastado que 
é o Mediterrâneo.    
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Mesa-redonda                        
Conservação Integrada do núcleo antigo de Mértola

[9.15] Abertura 
Pedro Ferré (Vice-reitor para a Ciência e Cultura 
da Universidade do Algarve)
Ana Paula Amendoeira (Diretora Regional de Cultura do Alentejo) 
Jorge Rosa (Presidente da Câmara Municipal de Mértola)
Cláudio Torres (Diretor do Campo Arqueológico de Mértola) 

[10.00] Excertos para um documentário
Catarina Alves Costa 

[10.30] Cultura, comunidade e turismo
Moderação: Paulo Barriga (Diário do Alentejo) 
Ana Paula Amendoeira (Direção Regional de Cultura do Alentejo) 
Cláudio Torres (Campo Arqueológico de Mértola)
Catarina Alves Costa (Universidade Nova de Lisboa)
álvaro Pina (residente na Vila Velha) 
Sebastiana Romana (residente na Vila Velha)
Marta Luz (Casa da Tia Amália, Mértola) 
Rui Mateus (Associação de Defesa do Património de Mértola) 
Susana Gómez Martínez (Campo Arqueológico de Mértola)

[14.30] Visita guiada no núcleo intramuros de Mértola
Câmara Municipal de Mértola

[15.30] Projeto/Reabilitação e Plano/Conservação integrada
Moderação: Miguel Reimão Costa (Universidade do Algarve)
Alexandre Alves Costa (Faculdade de Arquitetura 
da Universidade do Porto)
José Aguiar (Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa) 
Ana Paula Félix (Câmara Municipal de Mértola)
Maria Ramalho (Direção-geral do Património Cultural) 
Sérgio Fernandez (Faculdade de Arquitetura da Universidade 
do Porto)
Ana Pinho (Universidade Católica Portuguesa)
Fernando Varanda 
Virgílio Lopes (Campo Arqueológico de Mértola)

[18.00] Apresentação do livro de atas do Ciatmo

Congresso Internacional Arquitetura Tradicional no Mediterrâneo Ocidental
International Conference Traditional Architecture in the Western Mediterranean

13 maio
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[9.15] Salima Naji Actualité des ksours et des igudars
(villages fortifiés et greniers collectifs). Sauvetage des architectures
des oasis du Maroc. Entre compétence d’édifier et pratiques
anthropologiques spécifiques

[10.00] Cláudio Torres Com as mãos na terra – O mundo camponês
nas serranias do Algarve. A fantástica continuidade cultural de
comunidades de serrenhos dos dois lados do Estreito de Gibraltar.
Os fenómenos de permanência e os caminhos da inovação 
[10.45] Debate

Arquitetura, lugar e assentamento – Architecture, place and
settlement. Moderação: João Vieira Caldas
[11.20] Guillermo Pavón
“Cortijos, haciendas y lagares. Estudio Inventario de las grandes
explotaciones agrarias en Andalucía. Metodología y resultados 
en el sector sureste de Sevilla”
[11.40] Rui Carvalho 
“O edificado mineiro da Mina de S. Domingos. Caracterização,
salvaguarda e valorização de um conjunto classificado”
[12.00] Antonio Miguel Trallero Sanz
“La arquitectura de pizarra de la sierra norte de la provincia 
de Guadalajara”
[12.20] Alexandra Gradim, Gerald Grabherr, Barbara Kainrath 
e Felix Theichner
“O caso do edifício republicano do Castelinho dos Mouros
(Alcoutim) – Um exemplo de arquitetura mediterrânica no Baixo
Guadiana?”
[12.40] Victor Mestre 
“Habitação“ nómada: a imaterialidade do espaço, tipologia zero”
[13.00] Debate

Arquitetura, lugar e construção – Architecture, place and
construction.  Moderação: Alexandre Alves Costa
[14.40] Maria Fernandes e Margarida Donas Botto
“As casas dos salineiros”
[15.00] Maria Fátima Palma, Susana Gomez Martinez, Miguel
Reimão Costa, Cláudio Torres e Virgílio Lopes “Contributo para 
uma história da construção: as paredes de Mértola, da arqueologia 
à arquitetura tradicional”. 
[15.20] Norberto Alexandre Rocha Fialho
“A abobadilha alentejana em habitações de taipa em Vidigueira”
[15.40] Filipe González e Onofrio Veca
“O Dammuso de Pantelleria: identidade local e carácter 
de pertença à matriz mediterrânica”
[16.00] Guilherme Leotte Quintino
“Arquitetura vernácula no Sudoeste algarvio: uma contribuição 
para a conservação e sustentabilidade da arquitectura”
[16.20] Noemia Lucia Barradas-Fernandes
“Tradição, adaptação e materialidade na arquitetura colonial
brasileira”
[16.40] Debate

Arquitetura e paisagem – Architecture and landscape
Moderação: Maria Fátima Palma
[17.20] Fernando Varanda
“Pão e construção. A paisagem construída representada 
por Mértola, no último quartel do século XX”
[17.40] Desidério Batista 
“Os percursos como estruturas arquitetónicas tradicionais da
paisagem mediterrânica: o caso particular das azinhagas de Lisboa”
[18.00] Cláudia de Oliveira Calado Gaspar
“Arquitetura tradicional e paisagem no litoral alentejano”
[18.20] Marco Barão
“Sistemas de reaproveitamento de água de nascente para rega 
e moagem associados à grande propriedade do Antigo Regime 
no Barrocal algarvio”
[18.40] Teresa Nóvoa e Nuno Martins
“Os pombais tradicionais: arquitetura vernacular, ecologia 
e conservação”
[19.00] Debate

[19.20] Técnicas de Construção com Terra
Apresentação pública do livro da autoria de Miguel Rocha 
(1.º volume da colecção Cadernos de Construção com Terra)

[9.15] Miguel Reimão Costa (equipa do projeto)
As moradas de casas do núcleo intramuros de Mértola: uma leitura
preliminar da arquitetura doméstica entre o final do Antigo Regime
e o início do século XX

[10.00] Giancarlo Cataldi
All’origine dell’abitare: archetipi vernacolari e tipi urbani
[10.45] Debate

Arquitetura e morfologia urbana – Architecture and urban
morphology. Moderação: Maria Fernandes
[11.20] Mafalda Batista Pacheco e João Vieira Caldas
“Ecos mediterrânicos no urbanismo e na arquitetura da Fuzeta”
[11.40] Mustafa Mezughi e Nadya Gabril 
“The Resonance of Courtyard in the Traditional Mediterranean City
Fabric. Case study: courtyard house in the Medina of Tripoli”
[12.00] Sara Oliveira Almeida 
“Ecos de património na salvaguarda arqueológica de imóvel 
no Largo da Sé Velha ou revelações de uma casa quinhentista 
em Coimbra”
[12.20] Patrícia Malobbia
“Identidade e transformação – base para uma intervenção 
no núcleo urbano de Estoi, Algarve, Portugal”
[12.40] Daniela Sofia Nunes Pereira
“A casa em Lagos, sul de Portugal, a partir da documentação
setecentista”
[13.00] Debate

Arquitetura e representação – Architecture and representation
Moderação: Susana Goméz Martinez
[14.40] Marta Santos, João Pernão, José Aguiar e Miguel Reimão
Costa
“Ornamentação na arquitetura tradicional da região do Algarve: 
o contributo dos ornatos de relevo e dos trabalhos de massa nos
revestimentos arquitetónicos e na identidade da sua arquitetura”
[15.00] Pablo Sánchez Izquierdo
“El barrio de Benalúa y su importancia en el contexto urbanístico 
y arquitectónico del Alicante de entre siglos”
[15.20] Ghada Chater e Mounir Dhouib
“La zaouïa Chadhoulia: Morphologie spatiale et expression
symbolique”
[15.40] Youssef Khiara
“Les oratoires de la moyenne vallée du Neffis: exemple
vernaculaire d’art et d’architecture religieux berbères du Haut-Atlas
ocidental”
[16.00] Vítor Ribeiro, José Aguiar e Miguel Reimão Costa
”As aldeias da Exposição do Mundo Português (1940): arquitetura
popular e idílio rural no Estado Novo”
[16.20] Debate

Uma leitura prospetiva – A prospective Reading. Moderação:
Mariana Correia. 
[17.00] Victoria Domínguez Ruiz
“Permanencias y mutaciones. Cartografías para la puesta en valor
del patrimonio arquitectónico de Mértola”
[17.20] Eneida Kuchpil
“Casa Pátio: uma interpretação de Oscar Niemeyer”
[17.40] Francisco Javier López Rivera
“Sobre la re-definición del espacio doméstico: re-habitar un corral
de vecinos”
[18.00] Filipe Jorge
“Taipa contemporânea. Alexandre Bastos – criatividade 
e maturidade”
[18.20] José Pedreirinho e Ana Baptista
“O que fazer com a arquitectura tradicional, hoje”
[18.40] Debate

[19.00] Projeto europeu VerSus: Contributo do património
vernáculo para a arquitetura sustentável contemporânea. 
Mariana Correia

14 maio 15 maio
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