
ARQUITETURA TRADICIONAL 
NO MEDITERRÂNEO OCIDENTAL

O 1.o Congresso Internacional da Arquitetura do Medi-
terrâneo Ocidental (CIATMO) tem lugar em  Mértola, em
Maio de 2015, contando com cerca de 30 comunicações
envolvendo a participação de mais de 50 palestrantes
oriundos de Portugal,  Espanha, Marrocos, Tunísia, Itália,
Líbia, Alemanha e Brasil. Esta iniciativa enquadra-se no
projeto  “Arquitetura tradicional da vila e do termo de
Mértola” desenvolvido no Campo Arqueológico de
 Mértola/CEAACP em colaboração com a Universidade
do Algarve e a Câmara Municipal de Mértola.

A arquitetura tradicional é um dos temas  privilegiados
nos estudos em torno da cultura mediterrânea. A sua
descrição remete frequentemente para uma dimensão
de identidade  legível para lá das  diferentes expressões
regionais que é possível encontrar nas diversas subu-
nidades geográficas. 
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O Campo Arqueológico de Mértola 
é uma associação cultural e científica sem fins
lucrativos que desenvolve uma investigação científica
multidisciplinar no âmbito das ciências sociais 
e humanas, com o objectivo de promover 
o levantamento,  estudo e pesquisa dos bens
arqueológicos, etnográficos e artísticos da região 
e contribuir para a sua conservação e salvaguarda. 
Criado em 1978, o CAM tem repartido a sua atividade 
em diversos domínios, compreendendo a coordenação 
e participação em inúmeros projetos de investigação
(arqueologia, história local, valorização do património,
museologia, arquitetura tradicional), a preparação de
iniciativas de formação ou a organização de eventos
científicos, contando ainda com um projeto  editorial
com várias dezenas de títulos. 
O CAM integra, desde 2008, o Centro de Estudos 
de Arqueologia, Artes e Ciências do Património
(CEAACP/ex-CEAUCP, unidade de Investigação 
281 da  Fundação para a Ciência e Tecnologia).
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CONGRESSO CONFERENCE

Organização Apoio
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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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Introdução
Com o presente artigo pretende-se caracterizar alguns

dos temas que marcam a diversidade e transformação da
arquitetura doméstica do núcleo intramuros de Mértola entre
o fim do Antigo Regime e o primeiro quartel do século pas-
sado. Este propósito enquadra-se no projeto “Arquitetura tra-
dicional da vila e do termo de Mértola", através do qual se
estende à arquitetura da habitação e ao património urbano a
investigação que o Campo Arqueológico de Mértola tem
desenvolvido, em diversas parcerias, ao longo de mais de
trinta anos (Goméz Martínez, 2014). É neste quadro que se
pretende conferir ao presente estudo uma dimensão meto-
dológica integradora compreendendo o recurso a diferentes
instrumentos, desde a pesquisa documental até ao levanta-
mento dos conjuntos edificados e a reconstituição da sua
organização em diferentes períodos. 

O desenho da planta integral da vila intramuros e dos
arrabaldes consiste, assim, num instrumento fundamental
para a interpretação dos modos do habitar e da transforma-
ção desta arquitetura no tempo2. Constituindo ainda uma
abordagem preliminar da investigação, este artigo parte de
uma leitura sobre as circunstâncias que marcam o lugar da
vila a várias escalas, para depois retomar a descrição das
tipologias delimitadas a partir da articulação entre documento
e levantamento (morada de casas térreas, morada de casas
altas e morada de casas nobres), e concluir interpretando
algumas das condições que marcaram a transformação desta
arquitetura (consolidação do quarteirão de uma só frente,
reconfiguração da estrutura predial e permanência ou demo-
lição das moradas de casas).

1. A circunstância e a forma urbana 
A cultura de interpretação e construção do lugar adquire,

em Mértola, diferentes matizes ao longo da história, reme-
tendo para diversas expressões de continuidade e de des-
continuidade. Como tem sido notado em diferentes momen-
tos, constitui um território que marcou profundamente a forma
urbana a diferentes escalas, considerando, entre outras con-
dições: a importância do rio e da afluência da ribeira de
Oeiras na proximidade à zona limite de navegabilidade; o
porto e a transposição de rotas marítimas e terrestres; o
nível das cheias e os períodos de retorno; ou a orografia e
as áreas bem delimitadas de aptidão agrícola. 

A ocupação deste esporão é conformada historicamente
pelo conjunto das muralhas que retoma a linha de transição
entre as vertentes de declives mais pronunciados e a plata-
forma superior. Ainda assim, mesmo no espaço intramuros,
a diferença de cotas revelar-se-á significativa, resultando em
pendentes pronunciadas, quer nas ruas de traçado longitu-
dinal, quer especialmente nas travessas que nalguns casos
integram lances de escada de articulação dos diferentes

Miguel Reimão Costa
Universidade do Algarve/CEPAC. Campo Arqueológico de Mértola/CEAACP
mrcosta@ualg.pt

Palavras-chave lugar, morfologia urbana, arquitetura tradicional, livros de notas dos tabeliães

Fig. 1 - Vista da área meridional do núcleo intramuros 
de Mértola 

 planos. Se considerarmos, por exemplo, o desenho de um
corte transversal pela praça da vila, passaremos, numa
 distância de cerca de 100 metros em planta, da cota 26 para
a cota 64. Esta circunstância acabará por redundar numa
significativa proximidade entre as vias longitudinais corres-
pondente a uma distância de oito a 16 metros em planta
(que vence com frequência uma diferença de cotas entre os
cinco e os 10 metros), não resultando assim na disposição
corrente do quarteirão de duas frentes, mas conformando
quase sempre uma só banda de habitações (Fig. 1). 

O núcleo intramuros de Mértola compreende alguns dos
temas característicos do urbanismo medieval do período sub-
sequente à Reconquista já enunciados, por exemplo, para
as vilas de fundação de fronteira. No entanto, a adoção desse
programa aparecerá aqui profundamente marcado pelas cir-
cunstâncias particulares da vila, não apenas em relação ao
lugar de implantação, como também pela importância que
adquirem as estruturas construídas de períodos anteriores,
considerando: a consolidação e transformação do sistema
defensivo preexistente (em diferentes ciclos desde o início
da romanização); a organização do tecido urbano em ruas e
travessas, com preponderância da rua Direita, alcandorada
sobre o Guadiana, na ligação das portas de Beja, a Norte, e
da Ribeira, a sul; a persistência da mesquita almóada, con-
vertida na igreja de Santa Maria (num primeiro momento
com um reduzido programa de obras), em posição apartada
do tecido urbano com o abandono da antiga zona palatina e
do bairro da alcáçova a Poente.

A preponderância que as vias longitudinais adquirem na
organização do tecido urbano de Mértola é enfatizada pela
descontinuidade do alinhamento das travessas na ligação
das diversas plataformas. O traçado daquelas vias marcará
também o desenho da praça aberta sobre o Guadiana, entre
a rua Direita, a Nascente, e a rua da Misericórdia, a Poente,
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Fig. 2 - Vista de Mértola a partir de Nascente

conformada por muro de suporte que organiza o espaço a
cotas distintas. A abertura e estruturação deste espaço, ainda
por estudar, inscreve-se no processo de criação e formaliza-
ção da praça com expressão num número significativo de
aglomerados em Portugal a partir do início do período
Moderno. Também aqui resultará no espaço de concentração
das estruturas públicas e concelhias, com a casa da Câmara,
construída em arcaria sobre o pano exterior da muralha, a
encerrar parcialmente a relação com o Guadiana (onde se
manterá até à construção do novo edifício dos Paços do
Concelho em finais do século XIX). É na relação com o largo
da Misericórdia, a Porta da Ribeira e as áreas privilegiadas
para o porto que a praça da vila marcará o espaço comercial
fundamental da vila organizado ao longo da rua Direita. A
transformação do tecido edificado desta artéria intramuros
adquirirá, de resto, algumas analogias com as dos edifícios
dos arrabaldes e bairros ribeirinhos fora de portas de outros
aglomerados, que aqui, em função da força do rio na relação
com a topografia do lugar junto ao porto, não poderiam adqui-
rir a mesma relevância.

A partir do início do século XVII, Mértola acentuará a sua
condição de vila na paisagem, retomando a topologia do terri-
tório, não apenas à escala intramuros de assunção dos decli-
ves na morfologia urbana (Fig. 2), mas também da expansão
nos arrabaldes a Norte e “Além do Rio”, da fundação do con-
vento de São Francisco “Além de Oeiras” ou da releitura da
orografia com a edificação da capela de Nossa Senhora das
Neves e das igrejas de Santo António dos Pescadores e de
São Luís dedicada depois também a Nossa Senhora do Carmo
(edificada junto ao local da antiga basílica paleocristã). 

A “planta da praça de Mértola” (1755), da autoria do
engenheiro militar Miguel Luís Jacob, constitui um elucidativo
registo da consolidação desta organização da vila até meados
de setecentos (Fig. 3). 

Privilegiando, por razões militares, a representação a
aguada dos “contornos” do tecido intramuros, esta carta aca-
bará por enfatizar a importância da morfologia dos cerros
característicos do Maciço Antigo no desenho da vila e nos
sistemas de vistas e da espacialização de poderes. Ainda
que retomando um conjunto de condições e disposições em
muito anteriores à própria nacionalidade, a organização da
vila de Mértola, no seu conjunto, inscreve-se assim no que
foi delimitado como condição fundamental do urbanismo por-
tuguês: “[...] inteligência do lugar, da escolha ao desenho,
numa compatibilização única de organicidade e de racionali-
dade, do entendimento da paisagem e da funcionalidade
urbana” (Costa, 1995: 48).

2. As moradas de casas em Mértola 
A interpretação dos processos de transformação da arqui-

tetura tradicional está também, como não poderia deixar de
ser, muito condicionada pelas características do lugar e pela
morfologia urbana. Nesse contexto, foram consultadas algu-
mas fontes documentais que permitem estabelecer os diver-
sos estágios desse processo de transformação em determi-
nados momentos. Entre os documentos que interessou
retomar no âmbito da presente investigação importa consi-
derar agora os livros de notas dos tabeliães do Cartório Nota-
rial de Mértola que permitem traçar um quadro genérico da
habitação da vila com o aproximar do fim do Antigo Regime,
não apenas a partir da leitura das escrituras de finais de
setecentos e inícios de oitocentos, mas também das escritu-
ras posteriores mais detalhadas a nível da descrição dos
prédios e suas confrontações. 

A leitura destes documentos é enquadrada pela sua loca-
lização no desenho no tecido atual, permitindo, para alguns
casos, identificar os elementos de permanência e transfor-
mação desta arquitetura. Os livros registam, até finais do
século XIX, a contraposição convencional entre a morada
de casas térreas, a morada de casas altas e a morada de
casas nobres. 

2.1 A morada de casas térreas
A morada de duas casas constitui a tipologia de base

da arquitetura da vila intramuros cuja persistência é confir-
mada pelas fontes documentais e pelos levantamentos
arquitetónicos já realizados. Tal como ocorre noutras áreas
urbanas e rurais do Sul do país, a morada formada por
casa dianteira e câmara (ou casa de dentro ou celeiro),
constituirá, a partir do período Tardo-medieval, a solução
de base de organização do espaço doméstico de Mértola
(cf. Pavão dos Santos, 1977: 10). Esta solução corresponde
a um corte tipológico relativamente à característica organi-
zação da habitação em redor de um pátio que poderíamos
encontrar no bairro almóada da Alcáçova de Mértola comoFig. 3 - Planta da praça de Mértola, 1755 (Miguel Luís Jacob)
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em inúmeros centros do al Andaluz (Torres, 1995: 109;
Macias, 2006: 391). 

A diversidade que caracteriza a pequena habitação de
Mértola no início do período Moderno não decorre apenas
da inconstância das dimensões dos espaços interiores refe-
ridos, mas também do desenvolvimento de variantes que
poderão resultar, por exemplo, da adjunção de uma segunda
câmara, contígua ou em sobrado, como se poderá concluir a
partir da descrição de algumas casas nas Visitações e Tom-
bos da Ordem de Santiago do século XVI (Barros, Boiça e
Gabriel, 1996).

De entre as edificações térreas escrituradas nos livros
dos tabeliães a partir de finais do século XVIII adquire, mais
uma vez, relevância a morada de duas casas, que para além
de marcar presença no “arrabalde da Vila” e no “arrabalde
de Além do Rio”, é particularmente relevante nas áreas a
cota mais alta da vila intramuros entre a rua do Espírito Santo
e a rua da Afreita (atuais ruas Manuel Francisco Gomes e
Elias Garcia). A presença mais despiciente desta tipologia à
cota mais baixa está relacionada com a transformação e
valorização dos conjuntos edificados adjacentes e próximos
da rua Direita, onde se tenderão a localizar as edificações
mais ricas da vila, configurando uma espacialização social
já por inúmeras vezes notada.

2.2 As casas da travessa do Roncanito
Um dos exemplos que poderemos considerar a propósito

da importância da morada de duas casas na parte alta da
vila é o quarteirão localizado a Poente e Norte da rua Latino
Coelho, a Nascente da rua Elias Garcia e a Sul da travessa
do Roncanito (Fig. 4), já na proximidade da antiga Porta do
Postigo. A este propósito, importaria considerar uma escritura
datada de 1853 em que Constantino Gonçalves Lampreia
compra “oito pequenas moradas de casas térreas” (ADB, 2.o
Cartório, livro 13, fls 17-20V), sendo que sete delas são con-
formadas pela combinação de duas casas (a exceção é uma
habitação de um só compartimento) e cinco delas localizam-
-se justamente no quarteirão a que antes fizemos referência.
Para além das confrontações, que permitem localizar estas
moradas na planta de reconstituição do conjunto no terceiro
quartel do século passado (Fig. 6), a escritura não acrescenta
grande informação para a sua caraterização, distinguindo
apenas uma das casas por ter uma janelinha (dispondo as
restantes, como é corrente, apenas de uma porta com postigo
na casa de entrada). 

A comparação desta escritura com a planta referida
 permite ainda reconhecer alguns dos temas da posterior
transformação destes conjuntos que poderão passar pela
alteração predial associada à recombinação de casas
(mediante a abertura ou o encerramento de portas em pare-
des meeiras) ou pela maior especialização e compartimen-
tação do espaço interno (através da construção de paredes
de adobes ou tabiques) (Fig. 6). Refira-se a este propósito

que destas moradas de casas, em meados do século XIX,
apenas num caso, a divisão dos dois espaços era confor-
mada por paredes não estruturais.

Ao contrário do que ocorre na secção meridional deste
quarteirão (que não cabe agora tratar), a parte norte recorda
os conjuntos edificados dos montes do termo de Mértola
ou dos territórios vizinhos das serras do Algarve, onde a
morada de duas casas adquiria também uma importância
decisiva (Costa, 2014). Tal como nestas áreas rurais, tam-
bém aqui a organização de base da arquitetura doméstica
resultou em soluções mais complexas por aglutinação de
novas células (num processo de adaptação ao declive atra-
vés da inclusão de lances de escadas entre os diferentes
espaços) e, mais raramente, por integração de um sobrado
com escada de madeira no aproveitamento do desvão do
telhado. Mas ao contrário do que ocorre nas áreas rurais,
onde a esta habitação se juntava frequentemente o conjunto
do palheiro e da ramada, muitas das habitações da vila
restringir-se-ão apenas aos dois compartimentos habitacio-
nais.

2.3 A morada de casas altas 
Outra condição que distinguirá a transformação da habi-

tação na vila das áreas rurais do seu termo está relacionada
com a preponderância da morada de casas altas, correspon-
dendo a um processo de densificação mais característico das
áreas urbanas que aqui marcará, como vimos, os conjuntos
edificados a cotas mais baixas. O levantamento da arquitetura
da vila intramuros revela a importância da escada de acesso
ao piso superior, em posição transversal em relação ao quar-
teirão, quase sempre encostada à empena e, só mais rara-
mente, aparecendo ao centro da composição. Em qualquer
caso, a topografia das áreas intramuros (como, de resto, dos
arrabaldes aquém e além do rio) permitiu a integração fre-
quente, em quadrantes opostos, de acessos autónomos para
os diferentes pisos, como é registado em algumas das escri-
turas em análise. 

Se esta condição acabará também por configurar, como
adiante se verá, a importância da organização das habitações
em propriedade horizontal, uma parte significativa das escri-
turas remete para uma só morada em dois pisos em que o
átrio da entrada principal associado à escada poderia ou não
permitir o acesso ao piso inferior. A propósito desta morfologia,
os livros dos tabeliães registam, durante o século XIX, uma
diversidade significativa do número de casas. Nalguns casos,
as escrituras acabarão por descriminar, entre os cómodos
térreos, o armazém e o celeiro, a casa de entrada, a cozinha
(apesar de tudo quase sempre localizada no tardoz do piso
superior) e o palheiro ou a cavalariça. Uma leitura descon-
textualizada destes documentos poderia, portanto, fazer supor
a presença do conjunto da cavalariça e do palheiro nos baixos
da habitação, quando o que na realidade ocorre é a tendência
de autonomização deste conjunto em relação às restantes
casas da habitação, localizando-se em posição contígua à
mesma ou constituindo mesmo um bloco afastado. 

2.4 A morada de casas nobres
No século de setecentos, grande parte dos membros

da elite e da governança locais residiam nas herdades que
possuíam dispersas pelo termo, cabendo à vila uma quota
parte, apesar de tudo, menos expressiva (Santos, 1993:
363-364). Nos livros do Cartório Notarial de Mértola, a refe-
rência à “morada de casas nobres” aparece fundamental-
mente em escrituras datadas do terceiro quartel do século
XIX reportando-se, por vezes, a imóveis não distinguidos
com esse epíteto em escrituras anteriores. A descrição des-
tas moradas remete, em qualquer caso, para a continuidade
de algumas das características da habitação das elites locais
do século XVIII e do final do Antigo Regime. Correspondem
às maiores habitações que as escrituras distinguem entreFig. 4 - Vista de Sul da travessa do Roncanito
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as casas altas da vila intramuros, com acesso a diferentes
cotas e um elevado número de compartimentos organizados
em “altos” e “baixos”. Por vezes é registada ainda a pre-
sença das águas furtadas (que alguns habitantes mais ido-
sos recordam terem servido, ainda na primeira metade do
século XX, de cómodos dos serviçais). Pontualmente, as
escrituras associam ainda a estas moradas a presença do
corredor ou da varanda. Contíguo ao conjunto edificado é
quase sempre delimitado um quintal, arborizado ou não,
para onde se poderão voltar algumas outras dependências,
entre as quais a cavalariça que renuncia à integração nos
baixos dos edifícios de dois pisos. 

O levantamento de algumas destas moradas de casas
nobres em Mértola acabará por revelar a preponderância de
uma solução formal e construtiva muito próxima da habitação
corrente, compreendendo um processo de aglutinação que
se estende no tempo e se revela pela configuração própria e
irregular de cada uma das casas da habitação. Para além da
tendência para um processo de ampliação gradual, algumas
destas edificações resultaram da composição de moradas
de menor dimensão, que a reconfiguração das fachadas pro-
curará dissimular através de uma tendência para a distribui-
ção cadenciada de vãos de sacada, por vezes com desenho
em massa de expressão classicizante que, em qualquer
caso, se revelará modesto na comparação com outros cen-
tros urbanos da região. 

2.5 As casas da Figueira
Poderemos considerar, a propósito das casas maiores

da vila, uma escritura datada de 1867 relativa a parte das
então designadas casas da Figueira (com presença num dos
quintais da casa), localizadas no limite sul de um quarteirão
sobre a rua da Cadeia Velha (atual rua D. Sancho II). A um
dado momento pode ler-se que do edifício, que havia per-
tencido a Pedro Feliciano Nobre, constavam “[...] vinte e uma
casas, altas e baixas, entrando nesta conta a cavalariça e
palheiro com uma varanda, e dois quintais, sendo um em
baixo, e outro em cima [...]” (ADB, 1810/1920, 1o Ofício, livro
15, fl48V) correspondendo a um número que, com ligeiros
ajustes na organização, é consonante com a edificação pre-
sente (Fig. 7). Apesar de integrada no conjunto das casas
térreas, a cavalariça já corresponderia então à sua localização
atual, implantada à cota do piso nobre mas com acesso
direto a partir da casa de entrada de serviço (voltada à tra-
vessa da Misericórdia) que articulava aquela dependência e
o palheiro com as casas sobradadas, o pátio e, a partir deste,
a cozinha (que confirma assim a tendência de localização
no tardoz). 

As casas da Figueira constituem um exemplo claro da
integração corrente da habitação das elites locais nas zonas
intramuros de declive mais pronunciado: um piso inferior, de

menor superfície, frequentemente marcado pela presença
de vão de aresta chanfrada (cantaria ou tijolo) e pela incerta
permanência da configuração de alguns espaços a partir do
início do período Moderno (a confirmar ou não através da
arqueologia da arquitetura); um piso nobre caracterizado, a
partir da posição da escada, pelo encadeamento de duas
alas de espaços intercomunicantes que marcam a fachada
principal, com uma imagem interior que poderá remeter para
diferentes períodos (entre o século XVIII e o início do século
XX); e um terceiro piso de geometria inconstante determinada
pela adaptação aos declives e pela morfologia das cobertu-
ras, considerando frequentemente o prolongamento posterior
da vertente do telhado sobre a fachada principal.

2.6 As casas da  Praça
Um dos exemplos mais relevantes da vila de setecentos

é a morada que o capitão Francisco Luís Beltrão, provedor
da Misericórdia, possuía na rua Direita, justamente entre a
praça da Vila e o largo da Misericórdia, constituída por casas
térreas e sobradadas e pela capela de Santo António. Esta
capela, referida nas Memórias Paroquiais de 1758 (Boiça e
Barros, 1995: 65) e em escritura de venda desta morada de
casas que as herdeiras de Sebastião Rodrigues Junqueiro
fazem em 1797 ao capitão António Rodrigues Brabo (ADB,
1793/1955, livro 1, fls 57V-60), deverá ter desaparecido ainda
na primeira metade do século XIX. De facto, numa segunda
escritura de 1842, bem mais detalhada que a primeira, onde
este conjunto é designado por “casas da praça”, já não é
feita qualquer menção à capela de Santo António (ADB,
1810/1920, livro 3, fls 123V-128V). 

No seu conjunto, as duas escrituras remetem para um
imóvel de dimensões consideráveis que será objeto de defi-
nitivo parcelamento em 1842 (Fig. 8) quando já se encontrava
dividido em dois “quarteirões” (e onde, de resto, em finais do
século XVIII, residiam o juiz de fora Francisco Coelho da
Silva e o reverendo Herculano da Costa Liberato). A expres-
são deste parcelamento é bem evidente nas atuais edifica-
ções, não apenas na fachada principal (Fig. 11), mas espe-
cialmente nos espaços internos do piso superior, marcados
na habitação norte por uma arquitetura da escaiola (Fig. 9)
ausente da habitação sul (Fig. 10). 

A leitura combinada das plantas (Fig. 8) e a reconstituição
do que poderia ser a casa de setecentos remetem para uma
geometria ainda marcada pelas paredes mestras das parce-
las anteriores e por uma nova organização associada à pre-
sença de uma escada central e à sugestão de uma compo-
sição simétrica da fachada com três vãos de sacada de cada
um dos lados da porta de acesso. 

Esta hipótese, ainda por confirmar na relação com a
capela anteriormente referida, é dissimulada pela alteração
dos limites do conjunto a Norte, seja logo em finais do século

Figs. 6, 7, 8 - Plantas dos quarteirões 2, 7 e 5 (composição/piso principal da habitação)Fig. 5 - Localização dos
quarteirões na planta de Mértola 
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XVIII, quando Sebastião Rodrigues Junqueiro compra, não
apenas esta morada, mas também as restantes edificações
do quarteirão até à praça da Vila, seja, já em finais de oito-
centos, quando uma importante campanha de obras na habi-
tação norte compreende a integração e transformação da
construção de um piso situada entre esta e o que será o
novo edifício dos Paços do Concelho. 

De referir ainda que, no seu conjunto, as duas habita-
ções beneficiavam de acesso direto a partir, quer da rua
Direita (com a duplicação de lance de escadas), quer da
fachada posterior que, em função do declive da atual rua
D. Sancho II, comportava o acesso de serviço, não só
para o piso nobre (habitação a Norte), mas também para
as águas furtadas (que se encontravam apenas sobre a
habitação a Sul). O levantamento destas habitações, para
além de comprovar a importância dos armazéns no piso
térreo (como vimos, em zona marcada pela importância
das atividades comerciais que se acentuará na segunda
metade do século XIX no contexto da exploração das
minas de São Domingos), reiterou a importância do estudo,
ainda por realizar, sobre a eventual ligação desta área ao
complexo de captação de água do Guadiana revelado em
campanha de limpeza de 1989 (Cf. Lopes, 2012: 46-47) 

3. Temas para a transformação desta arquitetura
A caracterização da arquitetura tradicional de Mértola

evoca um conjunto de processos de transformação com uma
expressão espacial e morfológica que são, em grande
medida, idênticos aos que marcam outros aglomerados pró-
ximos mas que resultam simultaneamente do conjunto de
circunstâncias particulares a que antes fizemos referência.
Consideremos, a este propósito, a tendência para confor-
mação de um quarteirão de uma só frente, a modificação
gradual do sistema parcelar ou a preponderância da organi-
zação da habitação por adição ou por divisão (que poderiam
ainda ser enquadrados por outros temas, que não cabe tratar
agora, como os processos construtivos tradicionais e a diver-
sidade dos sistemas de cobertura). 

3.1 Consolidação do quarteirão de uma só frente 
Os declives que caracterizam o espaço intramuros da

vila e a preponderância que as vias longitudinais adquirem
no desenho urbano terão correspondência a nível da confor-
mação de um conjunto edificado que escapa à característica
organização do quarteirão de duas frentes da cidade tradi-
cional. A reocupação dos espaços entre ruas e travessas
tenderá aqui a privilegiar a implantação à cota mais baixa, a
Nascente, deixando frequentemente ao quadrante oposto a
delimitação em muro alto que se abre pontualmente num
vão de acesso a um logradouro (muitas vezes, localizado a
um nível inferior). 

Esta organização remete portanto para o arquétipo de
um quarteirão de uma só banda de lotes, com edificação da
frente voltada ao nascer do sol e integração do logradouro
em vertente na parte posterior (Fig. 1).

O processo de densificação gradual do núcleo intramuros
resultará na maior volumetria destas edificações que ajustam
as suas diversas casas a diferentes cotas e retomam a geo-
metria de paredes mestras no piso superior. Nalguns casos,
este processo poderá resultar também no aparecimento de
uma nova banda edificada descontínua no quadrante poente,
comportando uma lógica distinta de construir (se a edificação
do lado nascente passava pelo nivelamento do afloramento
com remoção de material, no lado poente obrigava à inte-
gração de um terraço com adjunção de material). 

Alguns destes aspetos serão retomados nas descrições
da vila na relação com o lugar, como poderemos concluir,
por exemplo, da leitura das Memórias Paroquiais do pós-ter-
ramoto, de 1758, em que se alude a um “[...] sitio forte nas
costas do rio Guadiana, e sita a villa em hum eminente monte,
de que muitas ruas sam mais levantadas que os telhados, e
sobrados de outras” (Boiça e Barros, 1995: 68). Como vimos
anteriormente, a edificação acabará com alguma frequência
por se estender transversalmente entre ruas paralelas com
acesso a diferentes cotas. 

Esta solução tanto poderá ocorrer por ampliação gradual
das edificações localizadas a Nascente (o que é mais evi-
dente nos quarteirões mais estreitos próximos da antiga rua
Direita), como por aglutinação, com prolongamento da cober-
tura das duas bandas edificadas nos quarteirões mais largos
(em geral situados a cotas mais altas). Se no primeiro caso
o espaço do logradouro tenderá a desaparecer, no segundo
poderá passar para uma posição lateral em relação ao con-
junto edificado. 

A ocupação e transformação da faixa oeste da vila intra-
muros, coincidente com a linha de festo (Fig. 13), ou do
seu limite sul, corresponde à presença de variantes da solu-
ção mais corrente descrita, tanto podendo resultar no quar-
teirão de duas frentes (como no quarteirão da travessa do
Roncanito anteriormente caracterizado) ou na orientação a
Poente ou Norte das fachadas principais das edificações aí
localizadas.

3.2 Reconfiguração da estrutura predial 
A consolidação do princípio de base de composição do

espaço doméstico conformado pela justaposição de várias
casas (cada uma das quais delimitadas por paredes mestras)
constituiu o sistema fundamental de transformação da arqui-
tetura de Mértola durante o Antigo Regime. É a partir deste
princípio, compreendendo a gradual agregação de novos
espaços, em profundidade, e a transposição da sua organi-
zação, em altura, para o sobrado, que resultará a adaptação

Fig. 9 - Vista do interior da habitação norte das casas da praça Fig. 10 - Vista do interior da habitação sul das casas da Praça 
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Fig. 12 - Vista da Casa dos Azulejos a partir de Nascente

eficaz a uma topografia de declives acentuados. Por outro
lado, a transformação desta arquitetura resultou também de
encadeados processos de parcelamento e associação de
prédios urbanos contíguos, como resulta evidente da consulta
dos livros dos tabeliães referidos. Algumas escrituras dão
conta dos processos de parcelamento dos edifícios preexis-
tentes que tanto poderão resultar em propriedade horizontal
(por vezes aproveitando a duplicação de acessos a diferentes
cotas, por exemplo, em edifício escriturado em 1885 consti-
tuído por duas moradas de casas sobrepostas na rua da
Cadeia Velha) como em duas moradas lado a lado (como
ocorreu, por exemplo, com as casas da Praça que anterior-
mente descrevemos). Os levantamentos arquitetónicos con-
firmam também este processo, registando um número signi-
ficativo de vãos encerrados nas paredes meeiras entre
habitações distintas. 

Em sentido inverso, um dos dados mais expressivos
que resultam da leitura dos livros dos tabeliães está rela-
cionado com o elevado número de escrituras em que o
comprador é simultaneamente proprietário de um ou mais
prédios confrontantes. Nalguns casos, a leitura do conjunto
de escrituras permite confirmar a posse de um número sig-
nificativo de imóveis nas mãos de alguns membros da elite
local, ainda na primeira metade do século XVIII, como
ocorre com José António Carlos Torres e Antónia Rita
Madeira de Torres, proprietários, entre outras, do todo ou
de parte das casas na travessa do Roncanito (a que ante-
riormente fizemos referência), das casas da Figueira e das
casas da Praça. O período subsequente à implantação do
regime liberal é, de qualquer modo, marcado por um pro-
cesso de significativa concentração de propriedade urbana.
Nalguns casos este processo esteve relacionado, por
exemplo, com a aquisição de algumas das maiores mora-
das de casas da zona meridional da vila intramuros por
um mesmo proprietário (o que acabaria por ser invertido
com os processos de partilha nas gerações seguintes).
Noutros casos comportou a aquisição de várias edificações
de menor dimensão que seriam posteriormente demolidas
para dar lugar a um “palácio” de dimensões consideráveis
da transição do último quartel do século XIX para o primeiro
quartel do século XX, como ocorreu com a casa dos Azu-
lejos (Fig. 12) ou com a casa Rosa (Fig. 11). 

3.3 Permanência ou demolição das moradas de casas
Os dois edifícios que acabamos de referir correspondem,

de resto, a um novo modelo da habitação abastada que
adquirirá preponderância a partir de então, frequentemente
associado a uma arquitetura de expressão oitocentista, mais
ou menos tardia. Para além do novo figurino a nível dos ele-
mentos de fachada e dos revestimentos exteriores e interio-
res, as novas edificações, ao gosto da época, aspiram a

uma nova volumetria de elevado pé-direito e a uma organi-
zação espacial assente fundamentalmente em paredes de
tabique que se procura autonomizar da função estrutural
(com integração de novas soluções a nível dos sistemas de
cobertura), compreendendo uma geometria menos circuns-
tancial e conferindo, nalguns casos, à escada de lances
simétricos um papel fundamental no sistema de representa-
ções. É neste contexto que se inscreve, justamente, a demo-
lição do conjunto das edificações preexistentes que deram
origem às novas parcelas da casa dos Azulejos e da casa
Rosa, servindo à introdução de uma nova ordem que renun-
ciava à característica organização da morada de casas seis-
centista e setecentista, onde as paredes de tabique adquiriam
uma presença mais episódica. 

Esta nova morfologia não se restringiu, no entanto, à vila
intramuros adquirindo inclusivamente maior importância no
“arrabalde da Vila” e, em especial, no novo troço da estrada
para Beja. A preponderância que as áreas urbanas fora de
portas adquirirão, a partir deste período, enquanto novos
espaços de centralidade serão também decisivas para as
mudanças urbanísticas da área das portas de Beja (Palma,
2009: 33-34) que assinalarão assim a perda de importância
do porto e a gradual reformulação do sistema viário (com a
construção da ponte sobre a ribeira de Oeiras, em finais do
século XIX, e da ponte sobre o Guadiana, no início da década
de 60 do século passado).

Conclusão
A posição excêntrica que a vila velha adquirirá a partir

de então é uma das condições que marcou a transformação
de Mértola a partir da década de 60 do século passado. 

Num primeiro momento assistir-se-á ao crescimento
 significativo do número de fogos, em resultado da conversão
dos armazéns e outras dependências em novas habitações
e do parcelamento das maiores moradas, numa área urbana
que se tornará cada vez menos atrativa para as classes
 privilegiadas. 

Num segundo momento contribuiu para o processo de
gradual esvaziamento da vila intramuros e de envelheci-
mento da sua população que não tem sido possível inverter,
apesar da importância gradual que Mértola tem assumido
enquanto destino de turismo cultural. É neste contexto que
o presente estudo se inscreve, procurando contribuir para
o projeto “Mértola Vila Museu” no âmbito da arquitetura
tradicional, estabelecendo algumas bases para a interpre-
tação do património urbano da área onde se integram diver-
sos núcleos daquele museu. 

A investigação sobre a transformação da arquitetura
doméstica da vila e dos montes do seu termo incide na
combinação de diferentes instrumentos, desde o levanta-
mento arquitetónico à recolha de testemunhos orais e à

Fig. 11 - Vista das casas da Praça e da Casa Rosa 
a partir de Nascente
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pesquisa documental. Mas esta investigação, que culminará
com uma forte componente de divulgação (exposição
 itinerante, edição do respetivo catálogo, documentário e
sítio na internet), procura conferir especial relevo à perce-
ção que os habitantes têm dos diversos modos de habitar
estes espaços. 

O levantamento arquitetónico tem permitido identificar
os conjuntos edificados de maior valor, cuja conservação
integrada associada a um modo particular de habitar tem
expressão a nível dos diversos aspetos que valorizam este
património (morfologia, organização tipológica, encadea-
mento dos espaços interiores, contraste luz e sombra,
revestimentos e carpintarias, etc.). A maior ambição deste
projeto seria, neste contexto, a de contribuir para a con-
servação deste património no quadro das profundas trans-
formações demográficas que marcam a vila de Mértola na
atualidade.

NOTAS
1 Projeto desenvolvido no Campo Arqueológico de Mértola/
CEAACP em colaboração com a Universidade do Algarve, a
 Câmara Municipal de Mértola (CMM) e a Fundação Serrão Martins,
com financiamento do programa InAlentejo (eixo 2 valorização do
espaço regional / património cultural) / Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional do Alentejo.
2  O desenho desta planta é também o resultado do interesse signi-
ficativo em torno ao património construído de Mértola, colhendo os
contributos de diversos autores que serão identificados, casa a
casa, em ulterior publicação, a saber: projetos de licenciamento de
1916 a 2005 consultados no Arquivo da CMM; levantamentos rea-
lizados pelos alunos de Arquitetura da ESBAL no início dos anos
80, em colaboração com a CMM, coordenados pelos arquitetos
José Manuel Fernandes, Manuel Tainha, Rui Duarte e Pardal Mon-
teiro em articulação com o arquiteto Fernando Varanda; levanta-
mentos realizados pelo GTL coordenado pela arquiteta Ana Paula
Félix; levantamentos em formato digital disponibilizados pelos ser-
viços da CMM e por Carlos Alves. 
Apesar do acesso a toda esta informação, foi necessário proceder
ao levantamento de cerca de 40 edificações para completar a
planta (contando com a colaboração de Adriano Fernandes e Ana
Costa Rosado), não incluindo ainda aqui os levantamentos por
fazer no arrabalde.
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Fig. 1 - Kasbahs des Ait Arbi, vallée du Dadès Cliché © Frédéric Ghirardotti
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1. Généalogies des mots vernaculaires et legs 
du particularisme architectural de la Kasbah 
devenu emblème touristique. Un contexte particulier.
1.1 Racines des termes vernaculaires
Pour désigner l’habitat, la langue berbère, dans sa diver-

sité, va utiliser une étymologie renfermant l’idée de mur épais
et solide : les racines GHRM tout comme GDR, renvoient au
un lieu clos et fortifié par une muraille et se déclinent en deux
vocables génériques utilisés dans l’Atlas et les vallées présa-
hariennes: agadir (et sa forme féminisée tagadirt) ainsi que
ighrem (et la forme féminisée tighremt). Si l’ighrem, le Qsar
ou l’agadir, désignent des constructions collectives, grenier
communautaire ou habitat des villages clos dans une même
enceinte, les diminutifs féminisés correspondent souvent à
un temps où un lignage se détache du groupe, pour construire
un habitat individualisé, souvent de prestige. La tighremt
d’abord, en pays tamazight, une ferme-grenier ou un habitat
peu imposant, souvent familial mais fortifié de quatre tours
angulaires et d’une porte unique. Même s’il est lié aux pro-
ductions frumentaires (agriculture, bétail) emmagasinés dans
les niveaux inférieurs de la construction, ce châtelet possède
une tamsryt ou pièce de réception dans un étage décoré indé-
pendant, nichée le plus souvent dans les bastions. La tagadirt
est son équivalent dans le pays de l’arganier. Demeure fortifiée
ou imposante maison de plaisance, elle expose la réussite
sociale ou politique des propriétaires, en se détachant du
noyau villageois (Naji, 2011a).

Salima Naji
Architecte dans le privé. Chercheure rattachée au Centre Jacques Berque de RABAT, CNRS-Ambassade
de France. Comité scientifique du Musée Berbère du Jardin Majorelle, Marrakech
atelier@salimanaji.org. www.salimanaji.org

Mots-clés architectonique, greniers collectifs, qsours, villages fortifiés, tabbiya, 
transfert des savoir-faire, compétence d’édifier

L’architecture des oasis se meure. Héritière d’une civilisation de jardiniers-cultivateurs ayant élaboré de petites cités
(qçar, igoudar, ksebt), reliées les unes aux autres et s’égrenant parfois en chapelet, ou encore, ailleurs, de véritables villes
ceintes, souvent établies sur d’anciens parcours caravaniers, elle agonise depuis plusieurs décennies et semble aujourd’hui
au Maroc condamnée définitivement. Les pratiques spatiales sont disqualifiées par des modèles venus d’ailleurs. Pourtant, et
ce sera l’objet de notre communication appuyée sur des images de sites peu connus, elles se réactualisent et perdurent ici et
là, résistent. Du moins tant que les lieux qui portent ces pratiques dites immatérielles tiennent bon. Car dès que le bâtiment
est détruit, il faut tout reconstruire et les modèles anciens, une fois ruinés, sont effacés : les mises en œuvre rigoureuses ont
été, dans l’intervalle, délégitimées, de même que la gestion des espaces, fruit d’un façonnement anthropologique héritier de
la longue durée.  

Une première partie exposera le contexte actuel de ces architectures menacées, en partant d'abord de la terminologie
employée de certains vocables forgés pour le tourisme. La question de l'archéologie sera évoquée, dans une seconde partie,
des premières années de la colonisation à aujourd'hui, pour ce qui concerne cette même architecture des oasis. A travers des
cas concrets de sauvetages architecturaux nous exposerons cependant, dans une troisième partie, les techniques constructives
dans leur dimension anthropologique, nécessaire pour bien saisir toutes les composantes de l'architecture vernaculaire. 
A chaque fois, l’enjeu restera cette précieuse et si fragile “compétence d’édifier” en montrant la spécificité de notre démarche
participative, pour sauver des sites remarquables.

“L’agonie de certains monuments est plus significative encore
que leur heure de gloire. Ils fulgurent avant de s’éteindre.” 

Jean Genet

Un second type est communément appelé Kasbah, le
mot, d’origine arabe, renvoie nécessairement à une rési-
dence de prestige apparentée aux citadelles “makhzen” du
méchouar royal et caractérisée par l’accumulation de dépen-
dances autour d’une structure fortifiée. Ensemble de
constructions, où de nombreuses cours intérieures s’ouvrent
sur une succession de pièces de réception richement
ornées, qui viennent offrir au visiteur, une image du pouvoir
dans une palmeraie, la Kasbah s’inspire beaucoup des
formes citadines de demeures de prestige. Ce choix para-
doxal d’un mot arabe “Kasbah” pour une architecture ber-
bère et non la terminologie locale des travaux des premières
reconnaissances coloniales de tighremt ou de tagadirt s’ex-
plique par la volonté de création d’un vocable touristique,
facilement prononçable, réservé alors aux demeures des
grands caïds. Les “Kasbas berbères” ainsi décrites font
directement référence au Sud marocain.

Cet archétype architectural de la Kasbah berbère continue
à être réinvesti dans l’architecture actuelle; quelle en est son
histoire et pourquoi faut-il cependant se méfier de ces vocables
touristiques qui s’éloignent en vérité de l’objet architectural
originel de la tighremt ? 

1.2 Un “art architectural autochtone” 
En 1930, sous le protectorat français (1912-1956), deux

livres firent date qui vont porter l’artefact de la  “Kasbah ber-
bère” à son apogée. 
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Fig. 2 - Greniers collectifs cyclopéens de Mharz (Ayt Herbil), Anti-
-Atlas occidental, versant saharien, Région de Guelmim-Smara

L’album du peintre Jacques Majorelle Les Kasbahs de
l’Atlas d’une part, tiré à 500 exemplaires (Majorelle, 1930)
réunissait huiles, gouaches, gravures et dessins qui témoi-
gnaient d’un engouement pour ce qui deviendrait bientôt un
motif artistique à part entière puis bientôt un archétype archi-
tectural: la “Kasbah berbère”. Les peintres des années 1930
qui s’aventurent dans les massifs et le désert marocains, peu
à peu “pacifiés”, sont d’abord éblouis par les palettes colorées
que constituent en effet ces sites où se dressent des archi-
tectures ayant la même couleur que le sol. La même année,
d’autre part, Robert Montagne publiait un ouvrage présentant
d’autres clichés inédits d’un “art architectural autochtone”
émergeant pour la première fois. Pour nous, a posteriori, ces
travaux proposent un état des lieux d’alors; ils en constituent
leurs archives premières. La mise en tourisme est amorcée,
préparée par les peintres coloristes.

1.3 Mise en tourisme du Sud marocain 
et topos touristique de la Kasbah
Objet exotique au début du XXe siècle, la Kasbah abon-

damment diffusée par les peintures et gravures du peintre
Jacques Majorelle singulièrement devait ainsi devenir le sym-
bole de l’architecture berbère. Ce sont ces années qui ont
forgé la réputation de sites qui continuent à être très touris-
tiques comme la célèbre “vallée des roses” (Dadès et Ghéris)
mais aussi au mot  “Kasbah” d’être attaché à un topos touris-
tique. Dès les années 1920, avec la consolidation de pistes
routières de montagne et la mise en valeur de sentiers mule-
tiers, des passionnés de la montagne (officiers, contrôleurs
civils et élite du Protectorat) ont en effet pris l’habitude de
parcourir l’Atlas. Ils ont créé les premiers circuits touristiques
de l’Atlas. Dans ce travail pionnier de mise en tourisme de la
montagne d’abord, sous la double tutelle de l’armée et des
alpinistes, puis des hautes vallées présahariennes, ce sont
les zones fraîchement “pacifiées” qui font la majorité des sites
touristiques. 

1.4 Abandon des Kasbahs berbères authentiques 
au XXIe siècle au profit de reconstructions 
en béton de ciment
Abandonnées depuis l’Indépendance, les kasbahs se sont

dégradées pour la plupart, tandis que des maisons d’hôtes
ont, ici et là (vallées du Dadès et du Dra notamment), permis
de donner une vie nouvelle à ce qu’il convient désormais
d’appeler un “particularisme architectural”. Car depuis dans
la dernière décennie du XXe siècle, à l’instar des palais des
Maradjahs du Rajasthan indien convertis en heritage hotels,
à l’instar des paradores espagnols qui transformèrent les vieux
cloîtres, les monastères abandonnés et autres castels en des-
tinations touristiques de prestige, les Kasbahs marocaines
sont devenues des “maisons d’hôtes de prestige”, absorbées
dans une stratégie tendant à rentabiliser ces sites pour les
mettre au service de la promotion d’un produit touristique

local. Beaucoup d’entre elles ont donc été sauvées de la dis-
parition par le tourisme de luxe. 

Très récemment encore, non sans nostalgie et avec un
certain maniérisme, les formes archétypales de la kasbah
sont utilisées comme repères identitaires, mais pour autant
sans utiliser le matériau terre qui forgea pourtant toutes les
caractéristiques. Ceux qui actuellement commandent des
kasbahs pour incarner divers bâtiments de service (restaurant,
auberge, maison de plaisance, hôtel de ville, sièges admi-
nistratifs, station-service) utilisent les formes du passé avec
des procédés actuels. Ils fabriquent un objet archétypal, por-
teur d’une revendication générale, sentimentale, collective et
se voulant esthétique. Ce qu’il convient d’appeler le style
“post-kasbah” répond à un désir d’expression identitaire, très
artificielle, qui crée une frontière perceptible entre le national
– le standard arabo-andalou des villes – et le régional: on
doit identifier que l’on est bien en territoire amazighe (ber-
bère). Ainsi plus qu’un régionalisme, c’est une forme pastiche
reconnaissable, facilement identifiable qui renvoie à une mou-
vance politique consensuelle considérée comme moderne
(Naji, 2008: 425-469).

2. L’archéologie coloniale face à l’architecture 
“berbère” des oasis
A partir de la trajectoire de l’une des figures majeures de

la mise en patrimoine du Maroc nous observons la politique
des pouvoirs publics à l’égard de cette fameuse architecture
“berbère” des oasis. Durant toute sa carrière au Maroc (1923-
1956), l’académicien Henri Terrasse, historien et archéologue,
alternera chantiers de fouilles, publications et direction du
Patrimoine au Maroc. Il choisit très tôt de se vouer aux arts
islamiques (dans une période où ils sont encore minorés, face
à l’archéologie antiquisante [Naji, 2011b]). Il convient de se
replacer dans une période de défrichement du passé marocain
et d’élaboration des premiers concepts alors opératoires en
archéologie de l’“Occident musulman”. A partir de 1932, H.
Terrasse minimise les productions artistiques et architecturales
berbères: il ne conçoit plus les dynasties marocaines que
dans leur extension en Andalousie, elles ne seraient plus que
les “dépositaires d’une civilisation féconde contrainte à l’ex-
tinction une fois redevenue africaine”: “Dans ces forteresses

Fig. 3 - Agadir Anameur, Idaw Oukensouss (région d'Igherm)
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1 “Les phases successives de l’existence des tribus européennes de l’âge de bronze ou celle des Barbares lors des invasions [!], les petits
chefs que nous verrons surgir dans l’Atlas [!] nous apparaîtront assez semblables aux Tyrans grecs avant la fondation des empires [!]
cette antiquité encore vivante sous nos yeux, lorsqu’elle nous laisse découvrir les aspects les plus humbles de notre civilisation à son
berceau", écrit R. Montagne (Montagne, 1930:  35). Cette vision annihile toute considération pour l’Autre.

Fig. 4 - Greniers d’Aguellouy, Amtoudi, (Ayt Herbil), Anti-Atlas
occidental, versant saharien, Région de Guelmim-Smara 
(© Salima Naji et David Goeury. 2002-07)

almoravides”, écrit-il, “l’influence andalouse efface peu à peu
les derniers archaïsmes et prend le pas sur les traditions
locales. Discrètes mais visibles, les influences ifriqiyennes
apportent quelques lointains souvenirs mésopotamiens. Ainsi
s’ébauche ce syncrétisme de l’art musulman d’Occident qui
s’accomplit au XIIe siècle dans l’empire almohade” (Terrasse,
1932: 227). À partir des XIIe-XIIIe siècles, le Maroc à l’instar
de l’Espagne musulmane ne connaîtrait, selon cette thèse,
qu’une sûre “décadence”, les prolongements spontanés d’un
“âge d’or cordouan, échoué au Maroc”.

2.1 L’architecture comme synthèse d’origines 
multiples exogènes
Son ouvrage exemplaire Kasbas berbères, les grandes

architectures du Sud marocain, qui présente une architecture
arrêtée dans des temps archaïques, reste néanmoins fasciné
par la beauté presque mystérieuse, de sites découverts non
seulement par l’ethnologie mais aussi dans le contexte de la
guerre pour la “pacification des confins”. S’est échafaudée
dans les arcanes du pouvoir colonial une théorie très discuta-
ble d’origines toutes exogènes où les filiations sont énumérées
en cascade de l’Egypte à la Grèce antique, en passant par
Byzance: “L’architecture”, dit-il, “qui vit encore aujourd’hui
dans les oasis marocaines était, à la fin du XIIIe siècle, entiè-
rement formée. Elle avait gardé les tours et les murs obliques
que l’Égypte ancienne répandit aux confins du désert en Asie
et en Afrique. Rome lui avait donné tous les plans de ses édi-
fices. L’Islam enfin l’ornait des décors géométriques qu’il avait
reçus de la Mésopotamie et de la Perse. Toutes les civilisations
qui ont marqué le monde berbère ont laissé leur trace dans
l’architecture des oasis” (Terrasse, 2010: 79). Ce travail parti-
cipe de cet “Orient raisonné” (Oulebsir, 2004: 115-166): une
synthèse privilégiant l’Antiquité, à laquelle est accolé l’art
musulman. Ainsi, les monuments sont considérés comme des
jalons chronologiques illustrant chacun l’évolution cyclique
d’une civilisation telle qu’elle est considérée alors, se succé-
dant de la naissance à l’apogée, du déclin à la décadence
(chère à Winckelmann). 

Pour toute cette génération, en effet, la civilisation s’in-
carne dans le raffinement visible des mises en œuvre en
pierre ou encore dans le décor, cette “grammaire de l’orne-
ment” (Owen Jones), qui fut un instrument de diffusion des
cultures “autres”. Cette époque, éprise de maniérisme, est
fascinée par l’épigraphie, les motifs, le “décor”. Pour elle, la
conception ornementale est première et indicative d’un degré
de civilisation. Fidèles à la théorie évolutionniste, les premiers
ethnologues européens qui découvrent l’art des peuples non
occidentaux se sont intéressés en effet avant tout à l’ornement,
le considérant comme l’œuvre première du primitif, celle qui
va, à leurs yeux, du plus simple au plus élaboré, du figuratif à
l’abstrait, dans une abstraction toutefois toujours décorative.
Et c’est cette vision que va épouser H. Terrasse: plus une
bâtisse est austère, et plus elle paraîtra primitive. Moins un
lieu possèdera de décor, plus il apparaîtra archaïque. 

2.2 L’archaïque ou le temps de l’antériorité
Cette synthèse trop parfaite d’une histoire désirée de l’ar-

chitecture berbère trahit en même temps les hésitations des
savants incapables alors de restituer convenablement une
architecture dont sont systématiquement niées les origines
propres. La fixité de sociétés reléguées dans un présent eth-
nographique s’oppose à la périodisation. Dans beaucoup de
travaux des années 1930 au Maroc, une théorie clairement
idéologique érige ainsi progressivement les Berbères en un
isolat où résisterait une permanence romaine toujours chré-

tienne, tout en évacuant systématiquement l’idée d’une origine
locale. Le mythe de la romanité recouvre d’abord évidemment
la volonté de bâtir un Empire colonial de même envergure;
ensuite l’idée d’un cousinage religieux qui justifierait la “mission
civilisatrice” qui implique une supériorité historique. Les écrits
de cet autre grand idéologue du Maroc que fut Robert Mon-
tagne (1893-1954) explicitent parfaitement cette vision histo-
riciste. Le monde berbère incarnerait la civilisation occidentale
“à son berceau”; R. Montagne n’hésite pas à écrire: “Quant à
la Berbérie des montagnes, dans le Bled es Siba, ce pays qui
s’est conservé intact dans l’isolement des sommets, c’est le
monde occidental un ou deux millénaires avant notre ère
qu’elle évoque à chaque instant” (Montagne, 1930: 34-35).
Henri Terrasse reprend le découpage régional en phases de
civilisations successives que l’on trouve énoncé chez son pré-
décesseur, qui s’est déjà exercé à rechercher des stades
d’évolution des peuples selon les régions du Maroc1. Sans
avoir ni la volonté de nuire, ni de dominer systématiquement,
les hommes de la période coloniale transportent avec eux
cette vision spécieuse où l’altérité est remplacée par l’anté-
riorité: l’Autre est attardé, inférieur, parce qu’il appartient à un
autre temps, un autre âge, il est l’archaïque. Pour autant, on
doit à cette équipe d’hommes remarquables beaucoup des
toutes premières restaurations de ces régions en même temps
qu’une qualité de l’archive indéniable. 

Aujourd’hui, des liens perdurent entre l’École de Rome
et le Maroc et de multiples codirections de recherche trans-
nationales sont venues remplacer la poignée d’hommes qui
ont souvent opéré seuls pendant le Protectorat. À travers
de nouveaux sites et avec des méthodes plus exigeantes,
ces premiers travaux archéologiques du royaume – qui ont
le mérite d’exister – sont relus de façon critique à la lumière
des acquis récents. En témoignent les chantiers notamment
d’Igiliz ou Aghmat dont les travaux commencent à poindre
(cf. Maroc Médiéval!, 2014). L’approche par le mode
constructif nous intéresse en premier chef. Nous avons ainsi
pu accompagner en 2012 les fouilles du minaret d’Akka
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2 Les fouilles ont été assurées par l’équipe archéologique placée sous la direction de Mohamed Belatik, archéologue et chef de la division
des musées, avec Mustapha Atki, archéologue, conservateur du site de Volubilis, Ahmed Ettahiri, professeur de l’archéologie islamique à
l’Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine, Rabat, Abdallah Fili, professeur d’histoire et d’archéologie islamique à l’Uni-
versité d’El-Jadida.

Fig. 5 - Vaisseaux de pierre du grenier collectif fameux Agadir
n'Uguellouy. Anti-Atlas occidental, versant saharien, Région 
de Guelmim-Smara (Il serait urgent de faire une prospection
systématique de toute l’architecture de la région 
par la photogrammétrie des plans des édifices et de chacune 
des techniques employées)

Fig. 6 - Vues du Ksar d'Assa avant et pendant la réhabilitation, 
Région de Guelmim-Smara

puis diriger la restauration de l’oratoire et la restitution par-
tielle du minaret dans une approche renouvelée du champ
archéologique marocain. 

2.3 Oratoire et minaret du site dit “Agadir Amghar”, 
Commune de Kasbah Sidi Abdellah Ben Mbark, 
Palmeraie d’Akka. Fouilles, restauration 
et restitution partielle, 2012-2016.
Akka est connue comme l’un des pôles politiques et reli-

gieux de la dynastie saadienne à quelques kilomètres de la
cité minière et caravanière de Tamdoult, qui organisait le com-
merce transsaharien des métaux précieux. Le minaret d’Agadir
Amghar (Commune de la Kasbah de Sidi Abdellah Ben Mba-
rek, province de Tata) se dresse sur les parties les plus hautes
de la localité entre deux cluses qui contrôlent des bras d’eau
et des khetarras profondes. Le grand Cheikh Sidi Abdellah
Ben Mbarek, l’un de ses grands chefs spirituels (décédé en
1606), aurait bien pu faire édifier ce minaret en référence à
ceux de Marrakech, alors capitale de la dynastie saadienne.
Une très belle modénature en shebka rappelant les modèles
almohades (Tour Hassan) provient des briques cuites qui le
composent dans une région de terre crue (pisé et adobes). 

Détaché du minaret, un oratoire en briques crues ne lais-
sait apparaître ses structures intérieures de poteaux qu’allait
mettre au jour la fouille archéologique2 de 2012 dans le cadre
d’un partenariat international, unissant la Direction du Patri-
moine Culturel (Ministère de la Culture du Royaume du
Maroc), la Commune et l’ONG italienne CISS. “Dans ces
régions du sud marocain où la construction des minarets pour
les mosquées était une caractéristique absente (ou rare) à
l’époque médiévale et prémoderne, l’édification de cette tour
est bien le signe d’une distinction spécifique à accorder au
site et au commanditaire, autant dire qu’il s’agit d’un geste
politique fort qu’il faut replacer sans doute dans un contexte
dynastique sultanien où le pouvoir religieux a toute son impor-
tance. Le minaret d’Agadir Amghar – comme son nom l’indique
du reste – est une œuvre qui dégage un prestige régalien
avéré. L’emploi de la brique cuite et le programme décoratif
envisagé (...) renvoient à des références urbaines: des pro-
grammes édilitaires dynastiques. (...) [L]e programme saâdien
durant le XVIe siècle, [s’est] longtemps matérialisé par les

sucreries, quelques grandes mosquées à Taroudant et à
 Marrakech. Il s’est enrichi depuis peu par le Ribât Shâkir (...)
La vision sous-tendue est toujours la même: faire de ces
œuvres des symboles régaliens représentatifs de la grandeur
des bâtisseurs et leur dynastie et revivifier l’histoire de lieux
fondateurs” (Belatik, 2012: 17).

Même si les fouilles ont continué en 2014 avec un nou-
veau cycle et se poursuivront vraisemblablement en 2016,
les résultats restent encore à ce stade modestes. Sur le plan
technique, la fouille a débouché sur une opération de sauve-
garde et de réhabilitation du monument. Elle a permis pour la
première fois au Maroc d’orienter les travaux de restauration
sans risque d’erreur sur les choix techniques opérés à ce
niveau (diagnostic de la stabilité du monument, choix des
matériaux, techniques de mise en œuvre, plans et conception
des structures manquantes). Avec les maçons ensuite, pour
la restauration de l’oratoire, chaque élément a été conscien-
cieusement observé, reporté quand il le fallait, mesuré puis
réédifié. Divers protocoles de construction, essais hors monu-
ment à l’échelle 1, ont fait l’objet de divers essais avant de
toucher au monument. La restauration et la restitution ont été
réalisées sans utiliser de moyens sophistiqués pour essayer
de retrouver patiemment les techniques de constructions pre-
mières. Celles utilisées par les premiers bâtisseurs sur des
gabarits de bois et de briques crues, et avec l’utilisation de
cendre sur les voûtes pour s’assurer de leur stabilisation (en
sus de la chaux) pour poursuivre plus aisément l’élévation
des niveaux de voûte du minaret. Les maîtres d’œuvre étaient
ceux qui avaient collaboré sur deux autres chantiers de la
localité (sauvegarde des demeures sur falaise en péril du vil-
lage fortifié d’Agadir Ouzrou, et portes collectives, notamment
celle monumentale d’Imi N’Ougadir (2009-2011). Ils avaient
réappris les techniques des anciens et avaient été surpris de
découvrir qu’ils étaient capables de les retrouver (!), à force
d’essais, d’efforts et d’outils adaptés. 

3. Sauvetage des architectures, restituer les 
techniques constructives dans leur dimension 
anthropologique
Si les Qsour-s du Dra ou du Tafilalet sont bien connus,

ceux du Jbel Bani, de l’enclave de Tata ou de l’Oued Noun,
témoins culturels et historiques des liens ayant unis sur la
durée, le Maroc au Sahel ont été moins médiatisés. Pourtant,
ils présentent un intérêt culturel évident incitant, en 2005,
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Fig. 7 - Vues du Ksar d'Assa avant et pendant la réhabilitation, 
Région de Guelmim-Smara

l’Agence de développement des Provinces du Sud (APDPS)
à entamer un programme de restauration autour du vieux
qsar en grande partie ruiné.

3.1 De la cité sainte à la ville nouvelle
Le qsar d’Assa, où s’approvisionnaient jadis les cara-

vanes, se découvre à la faveur d’une falaise portant un long
rempart, englobant des demeures lignagères destinées ori-
ginellement aux nomades et aux sédentaires (habitat des
uns, entrepôt des autres) et enfin un écheveau de ruelles
souvent couvertes reliant entre elles diverses places com-
munes. Fondée au XIIe siècle sur un piton rocheux qui
domine une source pérenne exploitée par une belle oasis,
Assa, la cité sainte, s’étend sur plus de sept hectares autour
d’une zawya (mosquée et medersa) et d’un vaste cimetière
où seraient enterrés des saints fameux. Après une première
phase d’études du bâti, est ouvert, en février 2006, un chan-
tier de réhabilitation des parties collectives pour mobiliser
la population autour d’une action concrète. A partir de mai
2007, des actions de soutien aux porteurs privés de projets
locaux sont engagées. 

Comme pour beaucoup de qsours du territoire, Assa
est en grande partie abandonné pendant la décennie 1980
au profit de la ville nouvelle, sur la rive opposée. Il a ainsi
sombré lentement dans la ruine bien qu’une dizaine de mai-
sons aient continuées d’être habitées jusqu’au début de sa
restauration. Mais, parce que c’est un lieu religieux impor-
tant, même sans y habiter continuellement, tous les ven-
dredis, certains lignages se rendent, pour une visite au tom-
beau de leur aïeul, pour des agapes réguliers, prouvant
l’intérêt de la population pour le lieu et dénotant un rapport
à la mémoire locale particulier à l’oasis. Aussi, en 1990,
1998 et 2002, des restaurations de monuments religieux
sont réclamées par la population. Malheureusement exécu-
tées avec un grand mépris de la qualité du bâti ancien et de
la culture des lieux, réputées archaïques, trois mosquées
sont rasées pour être remplacées par des édifices en ciment

de béton qui reprennent les formes simplistes de la banlieue
de Casablanca comme référence à la modernité.

3.2 Une démarche archéologique de redécouverte 
des formes et des procédés constructifs 
S’opposant à cette approche “moderniste”, le travail de

restauration et de réhabilitation que je mène dans le Sud
marocain s’est d’emblée inscrit dans la tradition architectu-
rale locale. Sur une durée intéressante à observer, le projet
du Qsar d’Assa, nonobstant les aléas politiques locaux, a
permis d’envisager des temps graduels de réappropriation
de la mémoire locale, catalysée dans la reconstruction d’un
étendard identitaire. L’approche du bâti s’est souciée des
Hommes pour essayer de mettre le projet de réveil du site
au service d’un patrimoine immatériel retrouvé. Pour autant,
il n’était pas question de laisser de côté la scientificité de
l’approche culturelle dans ses spécificités ou de négliger la
qualité des restaurations, comme cela nous avait été sug-
géré au départ par crainte de la vétusté du bâti pour la plu-
part apparemment très ruiné. 

Des maîtres-constructeurs originaires des régions envi-
ronnantes et avec lesquels nous avions déjà menés ce type
de restauration sont guidés dans une démarche archéolo-
gique de redécouverte des formes et des procédés construc-
tifs locaux. Le travail est fait et refait, est démonté, jusqu’à
ce qu’il aboutisse aux formes ancestrales. 

3.3 Le Qsar d’Assa comme modèle
Sur le chantier, les doyens sont invités à accompagner

le travail mis en œuvre pour retrouver les procédés et
reconstruire: la restitution à partir de ruines souvent très
avancées reste difficile et problématique. L’une des difficultés

Fig. 8 - Restitution du minaret saadien de Kasbah Amghar Sidi
Abdellah Ou M'bark, Palmeraie Akka. Photographies avant
2006 et pendant la restauration des soubassements. 
Deux campagnes de fouilles archéologiques ont été
entreprises en 2012 (avant la restauration) et 2014 sur le site
(© David Goeury, 2006-12)
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est celle de reconstruire dans un territoire qui n’a aucune
archive iconographique3 concernant les formes bâties: ni
dessin ou gravure avant l’usage de la photographie; ni pho-
tographie d’un état antérieur précolonial ou colonial qui peut
aider à poser des hypothèses de reconstruction comme
cela a pu se faire au Mali avec certaines architectures de
terre crue (Maas et Mommersteeg, 1992: 12-19). Or, nous
savons que les architectures en adobe ou pisé sont souvent
celles qui disparaissent le plus vite. 

Pour restituer ce bâti souvent effacé, notre méthode a
utilisé l’analyse des soubassements et des ruines, l’analyse
comparative d’un quartier à un autre du qsar, mais égale-
ment l’histoire du site donnée par la mémoire orale. Très
tôt, s’est fait sentir la nécessité d’avoir un comité des anciens
réuni pour restituer des usages dans l’espace, guider les
maçons, lorsque les indices n’étaient pas assez nombreux,
et garantir les choix opérés : en une phrase, ressusciter la
“compétence d’édifier” (Choay, 1992) par le dialogue entre
doyens et maîtres maçons. Le chantier autorisait l’expéri-
mentation et une émulation créée par le groupe, les photo-
graphies expliquant les étapes, la propédeutique du projet
donné en partage entre maîtres d’œuvre et population: les
plans et les relevés intermédiaires à échelle réelle suscitè-
rent un climat favorable au démarrage d’un chantier très
particulier où tous furent sensibles au soin mis en œuvre
pour retrouver les bons gestes et les formes originelles.

Parallèlement à la progression des remparts, de jeunes
gens originaires de la ville d’Assa sont engagés sur le
chantier et sont formés progressivement aux techniques

pour recréer une main d’œuvre qualifiée indispensable à
toute action de réhabilitation. La première étape du projet
d’Assa fut donc de recréer le rapport au chantier désormais
perdu à Assa. La seconde étape du projet associe la réha-
bilitation comme origine et comme support à une réflexion
globale sur l’usage du patrimoine dans les pays du Sud.
En tant qu’architecte et en même temps anthropologue,
nous avons mis au point une méthode qui visait certes à
restaurer des lieux historiques mais en les rendant à la
population locale, seule dépositaire du legs des anciens
et seule bénéficiaire au final. De petites maquettes en
argile nous ont aidé à expliquer ensemble certains choix
lorsqu’ils ne les voyaient pas. Ensuite bien sûr, nous avons
procédé à divers démontages lorsque le niveau n’a pas
été satisfaisant. La dimension d’école du chantier4 ne doit
pas être occultée aujourd’hui au Maroc dans un contexte
de perte des savoir-faire.

3.4 L’expérience des greniers d’Amtoudi
Avec les greniers collectifs d’Amtoudi, nous avions

quelques années avant expérimenté cette méthodologie
participative où la restauration de l’édifice abîmé était impul-
sée depuis l’intérieur par une volonté locale et orchestrée
par les communautés elles-mêmes depuis les maîtres-
maçons et ouvriers recrutés sur place jusqu’aux décisions
prises de façon collégiale à la mosquée du village avec tous
les inflas (dignitaires par lignage) réunis, avant chacune
des étapes de restauration. Ce travail de restauration de
greniers collectifs, entamé depuis 2002 avec les populations
locales et couronné par le Prix Jeunes architectes de la
Fondation EDF en 2004, prix dont le montant a été entière-
ment reversé dans l’appui à des restaurations de sites en
périls venant compléter nos fonds propres jusqu’en 2006
où des instances étatiques ont pris le relais pour ce qui
concerne les greniers d’Amtoudi, avec l’Agence du Sud et
la Wilaya de Guelmim. 

Cette méthode est importante car elle s’appuie sur le
local sans le dévoyer et concentre les énergies constructives
à l’intérieur, tout en rendant aux anciens leur rôle de digni-
taires, ici d’accompagnateurs de la chose commune. Car
l’enjeu est de bien restaurer l’objet construit mais aussi de
veiller à sa pérennisation sur un long terme par les commu-
nautés elles-mêmes. Les savoirs symboliques détenus par
la génération passée sont actuellement disqualifiés. Pour
asseoir un nouveau système de référence, certains ressen-
tent le besoin de faire table rase du passé; d’autres de

Fig. 10 - Restauration du grenier d'Aguellouy en 2004 
avec la communauté locale

Fig. 9 - Les techniques traditionnelles réhabilitées, les hommes
s'occupent du gros oeuvre, les femmes des enduits au kaolin

3 Nous avons consulté en vain, à la recherche de photographies du Qsar d’Assa, les Archives diplomatiques de Nantes, in DAI (Direction des
Affaires Indigènes), Carton 451, Notices “Question Sahariennes. Les Tekna”. 1924-1947. Les rares cartes postales du site ne montrent
curieusement que le fort militaire fraîchement construit en 1930.
4 Dès 2006, nous avons tâché de hisser les maalmines à un rang de maçons spécifiques (types “Maîtres d’art” en France) pour leur assurer
une sécurité de revenus et de l’emploi et permettre aux savoir-faire de perdurer. Malheureusement faute d’un engagement régional des
pouvoirs publics (et de l’Office National pour la Qualification Professionnelle que j’avais alors essayé de convaincre fortement), faute d’un
code urbanistique amnésique et des bureaux d’études rarement sensibilisés à ces questions, rien n’a abouti.
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Fig. 11 - Palmeraie de Tizgui, Ait Hemman, région de Ait Ouabbelli, Province de Tata (© Frédéric Ghirardotti)

mettre en tourisme ce bien collectif. Cette mise en tourisme
sonne souvent la fin de l’usage d’un site comme nous l’avons
remarqué à maintes reprises. Si le tourisme n’est pas tou-
jours l’ennemi du patrimoine, il est aussi celui – s’il est mal
orchestré – qui peut hâter la fin d’une institution, avec ce
risque bien connu: Les murs sont toujours là, mais les
usages ont été vidés de toute signification.

Contre ceux qui ne voient dans le grenier collectif qu’un
miroir aux paradis agraires pour des touristes en mal d’au-
thenticité, on peut opposer au contraire l’idée d’un objet
permettant au groupe de mieux vivre et, lors de crises dues
au climat (neige, froid, sécheresse) ou aux vicissitudes de
la vie, le grenier permet d’abord de pourvoir au bien commun
et de renforcer les solidarités. De se porter garant de la
survie du groupe.

L’objet architectural conjugue souvenirs et actions com-
munautaires dans une même revendication de la solidarité
comme héritage. Ainsi le grenier trouvant une nouvelle des-
tination adaptée aux besoins de ses sociétaires semble
recouvrer une vie nouvelle et n’être pas seulement le témoin
remarquable d’une architecture de pisé et de pierre très
bien conservée destinée au seul tourisme. 

Ainsi, dans la continuité de l’œuvre exemplaire du
défunt Hassan Fathy (1970), le projet de restauration des
greniers collectifs, tout comme la réhabilitation du Qsar
d’Assa, s’est appuyé sur l’implication forte de la population
locale pour la restauration en employant et en formant une
main d’œuvre, mais surtout en proposant de vrais soutiens
pour la création d’activités génératrices de revenus,
 d’emplois (essentiellement biens culturels) à même de
repositionner ce bien patrimonial en une sorte d’étendard
identitaire où la mémoire est réappropriée dans le cadre
lieu d’un développement local intégré, répondant à la
 culture des lieux et aux besoins de la population. Placer,
en un mot, le monument considéré comme mort au cœur
du projet pour qu’il en soit le moteur d’une réappropriation
mémorielle appréciative.

Ces temps de réappropriation de la mémoire locale, des
stratégies d’adhésion des différents acteurs, catalysée dans
un objet architectural redécouvert et mis en valeur, provo-
quent suffisamment d’émerveillement pour permettre aux
populations de reconstruire un cadre à l’épanouissement
du patrimoine immatériel autour de réjouissances locales.

3.5 Retrouver à Assa “la compétence d’édifier” 
Car ce qui ressort de toute observation sur l’évolution

de l’usage des matériaux traditionnels dans le Sud marocain
sur ces quatre dernières décennies est le non-respect des
règles de l’art joint à une utilisation croissante du ciment.
Le matériau traditionnel perd, alors, sa qualité première de
solidité et, de ce fait, la confiance qu’on lui prêtait autrefois.
Parallèlement à ces pertes dont on ne perçut pas d’abord
l’importance, s’est ajoutée, comme en Europe, la croyance
en un produit miracle, nouveau, capable sans entretien de
durer des siècles: le ciment. Il s’est immiscé dans les pro-
cédés traditionnels. Les frontières entre les procédés se

Fig. 12 - Pisé, adobe, schistes, blocaille, techniques mixtes,
mortier de chaux et décor de briques de petite taille, ont
assuré l'édification progressive de ce tombeau du saint Sidi
Lwali, coupole et minaret de la mosquée, Oued Tissint
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Fig. 14 - Ksar Ait Yihia Ou Atmane, vallée du Ghéris, porte ciselée
en briques crues aujourd'hui détruite (© Frédéric Ghirardotti)

sont brouillées davantage encore. Mais surtout s’est ajoutée
cette idée que la terre crue ou la pierre sans ciment étaient
des archaïsmes symboles de misère et de ruine. Par consé-
quent les formes construites traditionnelles allaient être
ensuite pareillement déconsidérées. Cette idée a été la plus
souvent répétée pour refuser la restauration dans les règles
de l’art; la demande des plus réticents étant “d’améliorer”
un matériau traditionnel source de tous les maux. Restituer
des formes revient d’abord à restituer une confiance cultu-
relle largement perdue dans des techniques vernaculaires
authentiques. Dans ce contexte actuel, il est devenu difficile
de pratiquer une restauration convenable respectueuse de

l’histoire des lieux et de ses techniques constructives. Cela
passe par une sensibilisation aux matériaux locaux et à leur
redécouverte et par l’exemple.

3.6 Restaurer la confiance culturelle
Or, pour créer les conditions de pérennisation des édi-

fices anciens, il faut créer un lieu de préservation véritable
des métiers et des compétences. Les volontés doivent venir
des communautés elles-mêmes pour ne pas désincarner
l’édifice en un objet architectural coupé de son environne-
ment, de son histoire, des pratiques. Plus que jamais, la
“compétence d’édifier” est l’enjeu de tout projet bâti qu’il
soit neuf ou ancien. Cette notion complexe, empruntée à F.
Choay qui l’a définie de façon magistrale, permet de bien
comprendre le hiatus qui se joue sur un chantier de ce type:
la notion ne soit pas confondue avec les “techniques de
construction utilisées pour la production de notre cadre de
vie actuel”. La “compétence d’édifier” est, selon elle, un
“langage propre à l’homme”, un art d’édifier qui s’apprend
sur la durée (...). Elle est cette science de la conception et
cette sensibilité,  qui permettent ou qui ont permis de bien
construire un édifice (Choay, 1992: 183-186). Ces compé-
tences “originelles” nécessitaient du temps. C’est souvent
ce que vit un maalem du Sud lorsqu’il se trouve placé ainsi
entre deux modes constructifs antithétiques et que ne
sachant comment se positionner, il choisit la facilité.

Conclusion: Du lieu de mémoire à l’espace projet
L’idée forte de ces projets est de concevoir une restau-

ration qui ne soit pas une coquille vide mais le lieu d’un
développement local intégré, qui réponde à la culture des
lieux et aux besoins de la population. Pour étudier les
 processus de patrimonialisation à l’œuvre dans ces espaces
touristiques, il est intéressant de questionner les enjeux
ayant amorcé ce projet à son démarrage, puis les évolutions,
dérives, limites ou réussites. A Assa, une fois la restauration
des mosquées achevées, la restitution des remparts ou la
réhabilitation des demeures des sept lignages historiques
enclenchées, mais aussi la reconstitution si fédératrice de
la zawya-mère, ne se sont pas fait sans difficultés, mais
certains moments fédérateurs ont pu être observés et
 analysés pour affiner la démarche.

Fig. 13 - Mosquée-zawya de Tinzouline, Cliché © Frédéric Ghirardotti. Un site contient d'abord des pratiques spatiales, ici ce sont les
femmes qui continuent d'entretenir ce site sacré, mais jusqu'à quand?
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Fig. 15 - Abandon du grenier collectif de Tisfariwin, Anti-Atlas, "mangé" par l'extension de la mosquée qui lui est
traditionnellement adjointe en cette région

Le chantier est devenu un lieu de transmission d’une
culture matérielle mais aussi immatérielle dont la chaîne
avait été rompue. Les doyens reprennent leur place de
relais là où ils étaient marginalisés dans la ville moderne.
Ce chantier est aussi un moment de dynamisation et de
mobilisation de la société civile autour de son patrimoine. 

A travers ces exemples, nous avons pu mesurer com-
bien la reprise d’œuvre, l’idée de restauration, le besoin de
laisser des indices aux générations à venir – lesquelles
seront sans doute mieux outillées pour analyser ces com-
plexes architecturaux qu’il nous a été donné de restaurer –
est une entreprise en soi bien difficile à conduire. Car néces-
sitant de sensibiliser les habitants locaux, les ouvriers du
chantier, les décideurs ou les visiteurs avides de résultats
spectaculaires, tout en tâchant de prévenir toute destruction
d’indices, de modes de construire plus anciens, de substrats
antérieurs pas toujours photogéniques pour un néophyte.
Nous avons pu voir également comme ce territoire au patri-
moine très riche depuis la préhistoire jusqu’à nous est fragile
et peu étudié. Les greniers collectifs sont construits dans
des techniques proches de celles trouvées sur la partie la
plus ancienne du Qsar d’Assa, portant à établir une filiation
constructive évidente, qui ne signifie pas nécessairement
qu’il s’agisse de la même civilisation, mais qui pourrait
cependant prouver que les procédés constructifs circulent
et s’échangent au même titre que les idées ou perdurent
d’une époque à une autre. D’autant qu’il s’agit de forteresses
ou de dispositifs de fortification qui mériteraient d’être com-
parés.
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Palavras-chave casa islâmica, família alargada, povoamento rural

Fig. 1 - Vista aérea do bairro almóada da alcáçova de Mértola
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1. Espaço urbano
O espaço intramuros da antiga cidade islâmica de Mér-

tola divide-se em duas grandes zonas urbanas: o aglomerado
principal, constituído pela Vila Velha, ainda hoje habitada, e
um antigo bairro anexo à alcáçova que assentava na plata-
forma artificial do possível forum romano e que foi completa-
mente abandonado e transformado em cemitério depois da
Reconquista. Na Vila Velha, as casas atuais, respeitando
apenas o antigo traçado urbano, em nada se assemelham,
na sua organização interna, às anteriores casas de época is-
lâmica exumadas mesmo ao lado, no bairro da alcáçova, ou
em Siyasa perto de Múrcia (Navarro, 1990: 177-198) ou em
Valência (Pascual, 1990: 305-318). Mesmo ao nível do solo,
todos os indícios arquitetónicos e decorativos apontam cla-
ramente para obras de raiz durante os séculos XV e XVI. Os
terramotos, sempre incriminados, não foram certamente as
causas principais de tão profunda reconstrução. 

No bairro da alcáçova, com programa construtivo de
época almóada e abandonado durante a primeira metade do
século XIII, os primeiros resultados da escavação indicam,
ao contrário, tipologias comuns a todo o al-Andalus. É um
conjunto urbano com cerca de 4.000 metros quadrados onde
estariam implantadas um pouco mais de três dezenas de ha-
bitações (Fig.1). Foram postas a descoberto sete casas, duas
das quais estão completas e são perfeitamente legíveis na
sua planimetria. Ainda eram habitadas pelo menos uma de-
zena de anos antes de 1238 quando os Espatários entraram
em Mértola.

Apesar de notórias diferenças sociais, nas duas porções
deste bairro já conhecidas todos os compartimentos de cada
moradia se organizam em volta de um pátio mais ou menos
quadrangular. É o tipo de habitação tipicamente urbana e me-
diterrânica que, na sua geometria espacial e técnicas cons-
trutivas, encontramos em todas as cidades do al-Andalus. Em
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Fig. 2 - Vista geral da Casa I do bairro almóada da alcáçova de Mértola

Mértola, Almeria ou Málaga nota-se o mesmo tipo de emba-
samento em alvenaria sobre o qual se levantam paredes de
taipa sempre com a espessura aproximada de meio metro.
Os tabiques interiores em adobes, as técnicas de rebocadura
e a própria decoração polícroma assemelham-se nas três ci-
dades. São habitações construídas e habitadas por uma ca-
mada social aparentemente homogénea, com interesses
comuns e com frequentes contactos entre si. É um modelo
de casa veiculado por todo o Mediterrâneo e que, com pe-
quenas variações modulares, se impôs não só pelas suas
qualidades intrínsecas, como também pela sua elasticidade
funcional.

2. A Casa I da alcáçova
Neste bairro da alcáçova, que à data da conquista da ci-

dade em 1238 ocupava o espaço do antigo forum romano e
a encosta do castelo, a tipologia do habitat e as técnicas
construtivas são bem características da época almóada.

A Casa I, como antes referimos, é uma das duas habi-
tações deste conjunto que, neste momento, garante uma le-
gibilidade completa do ponto de vista planimétrico e para a
qual se podem avançar hipóteses de utilização funcional
plausíveis (Fig. 2).

A área total desta casa ronda os 70m2, com um pátio
central que ocupa uma quarta parte da sua área. Tinha-se
acesso a esta casa por um pequeno adarve, de piso em
terra batida. O local de entrada na casa é assinalado por um
fragmento de fuste romano em mármore reutilizado como
soleira de porta, hábito que parece ser usual nos locais onde
abundam fragmentos arquitectónicos de épocas anteriores.
A entrada da casa parece, no entanto, ter merecido outro
tipo de atenção para além das preocupações estéticas:
a meia-ferradura (ou canelo na linguagem regional) volun-
tariamente enterrada sob a soleira desta porta remete-nos
para o mundo das superstições e da proteção ao lar, prática
ainda hoje corrente nesta região. 

A porta dava acesso a um pequeno compartimento de
entrada (com cerca de 5m2), através do qual se passava ao
pátio – esquema semelhante às casas V e VI de Siyasa
 (Navarro, 1990: 190-191). 

No pátio ainda hoje é visível a parte significativa de um
pavimento em tijoleira, organizado de forma regular e ligeira-
mente inclinado em direção a uma espécie de canteiro central
onde uma pequena caleira escoava as águas pluviais. A área
deste pátio – com cerca de 20m2 – é semelhante à de idên-
tica estrutura das casas II e III da alcáçova de Mértola e tem
dimensões também próximas daquelas que se registam nou-
tros sítios arqueológicos peninsulares. 

O espaço significativo da casa, ocupado pelo pátio –
cerca de uma terça parte –, permite supor o lugar de desta-
que que este ocupava no complexo habitacional e a sua im-
portância como local privilegiado para executar uma série de
trabalhos domésticos e de lazer. 

O pátio dava acesso, no lado este, a um salão principal,
ao qual se acedia por uma porta mainelada por uma pilastra.
Esta divisão seria, pelas suas dimensões (6x2m) e por um
maior cuidado na decoração das paredes e no revestimento
do solo com argamassa pintada de almagre, a zona nobre
da habitação. 

Embora fosse uma área plurifuncional, era certamente
nela que se recolhiam os donos da casa – a pequena alcova
(2x1,5m) colocada no seu topo norte parece não deixar dúvi-
das a esse respeito. A utilização deste tipo de estruturas pa-
rece ter sido comum nas várias habitações do bairro islâmico:
temo-las também nas casas II e IV, com soluções decorativas
e construtivas idênticas às deste compartimento. Do pátio
tinha-se ainda acesso a outra dependência, certamente de
funções múltiplas, onde se encontraram duas talhas de
grande porte. Uma delas, pelo menos, teria sido utilizada para
guardar água fresca devido ao facto da parte inferior do bojo
não ser vidrada de forma a manter intacta toda a sua poro -
sidade.
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Figs. 3 e 4 - Latrina e cozinha da Casa I do bairro almóada da alcáçova de Mértola
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Esta casa dispunha ainda de uma latrina (3,5m2), com-
partimento cuidadosamente ladrilhado no qual se entrava
por uma pequena passagem em cotovelo (Fig. 4). Os des-
pejos eram lançados por uma estreita fenda aberta no pavi-
mento. Ao contrário da latrina da casa V, que dava acesso
direto a uma fossa escavada sob o chão batido da rua, esta
abertura está ligada a um complexo sistema de canaliza-
ções que percorre o subsolo das casas I e II e segue para
o exterior da muralha. O seu cano principal cruza na diago-
nal o pátio da casa I onde recolhia o excesso de águas plu-
viais do pátio e os resíduos líquidos provenientes de um
possível estábulo anexo.

Entra-se finalmente na última porta que do espaço central
acede ao compartimento duplo da cozinha, o qual tem cerca
de 11,5m2. As dimensões apreciáveis deste compartimento
não são, certamente, dissociáveis da sua importância no con-
texto da habitação no seu todo (Fig. 4).

Todos os compartimentos eram cobertos por telhados de
uma só água que, na sua maioria, vertiam para o pátio. Todas
as paredes exteriores, nas quais se incluem naturalmente as
que rodeiam o pátio, têm alvenaria de barro até 70cm do solo.
A partir dessa altura, e depois de um ligeiro estreitamento em
ressalto, as paredes passam a ser construídas em terra api-
soada (taipa) com uma largura uniforme de 50cm, ou seja, o
equivalente ao côvado clássico. 

As paredes interiores, quando não têm função portante,
são construídas em tijolos crus e secos ao sol (adobes) de
15x15x6cm. Ao contrário da taipa, que embora bem apisoada
é constituída por terra pouco selecionada, os adobes são fa-
bricados de argila bem depurada. 

Todas as paredes de alvenaria, taipa ou adobe eram re-
bocadas diretamente com um barro mais fino sobre o qual,
depois de seco, era aplicado um revestimento de cal e sai-
bro fino. Esta argamassa matricial era muitas vezes gol-
peada à colher com pequenos sulcos oblíquos de forma a
servir de suporte à última película de revestimento com
uma espessura de 4mm em média, constituída por cal e
gesso. Este estuque macio era pintado com uma aguada
vermelha de almagre, segundo motivos retilíneos, ao longo
do rodapé. 

A família extensa urbana exige constantes adaptações,
não só na casa propriamente dita, como principalmente na
célula urbana em que está inserida e que vulgarmente é ser-
vida por uma pequena rua privada (darb) para onde abrem
outras habitações que, teoricamente, pertencem ao mesmo
clã familiar. Cada casa parte de um conjunto solidário com
alguns serviços comuns, como os esgotos e fossas, e com
uma área útil entre os 80 e os 200 metros quadrados. Têm
capacidade para ser portadoras de subnúcleos familiares de
oito a 10 pessoas.

A investigação arqueológica do bairro da alcáçova de
Mértola tem permitido constatar que a cozinha é sempre o
espaço da casa a fornecer maior quantidade e variedade de
artefactos cerâmicos. Em prateleiras escavadas nas grossas
paredes de taipa seria guardada toda a louça necessária à
elaboração dos alimentos e também os recipientes necessá-
rios ao seu consumo.

Quanto ao mobiliário, este diferia profundamente do rural,
tanto na quantidade como na qualidade. O aspeto geral da
casa é também outro devido ao cuidado com os revestimen-
tos de um solo bem cuidado, ao rés do qual a vida se pro-
cessa e que, finalmente, é o espelho da mulher. As paredes,
interiores e exteriores, são todas caiadas e, por vezes, com
alguma decoração pintada nos lambris e rodapés. As corti-
nas, em tecidos finos e coloridos, separam a sala das alco-
vas, onde um leito assente em pequenos arcos de alvenaria
permite um novo conforto. 

3. A casa rural
Ao contrário da casa urbana, acentua-se na casa rural

uma certa mobilidade, onde também é mais complexa a po-
livalência dos espaços e compartimentos. A habitação rural
do interior da serra algarvia, como certamente qualquer
outro assentamento arcaico do interior meridional, é cons-
tituída por vários módulos pluricelulares que, de uma forma
geral, tendem a ordenar-se em volta de um espaço gros-
seiramente retangular, envolvendo-o por dois ou três dos
seus lados. A porta de entrada liga diretamente a rua com
o pátio-cerca e os compartimentos oblongos que o rodeiam
parcialmente abrem para este através de um único vão. 
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O facto das escavações em curso no povoado abandonado
de Alcaria Longa, no termo de Mértola, terem mostrado, em
vários compartimentos da mesma casa, restos de lareira
comprova a múltipla utilização dos módulos habitacionais
(Fig. 5 e 6).

Temos assim, nas zonas de interior ou mais acidentadas
e de difícil acesso, uma casa rural extremamente conserva-
dora, pois a sua tipologia parece emergir de tempos pré-ro-
manos, com prolongamentos pertinazes até à atualidade. 
É uma casa com paralelos no Oriente (Shark) do al-Andalus,
nas serras de Toledo e nas zonas de povoamento berbere
do Magrebe (Cressier, 1990: 229). 

O povoado abandonado de Alcaria Longa, no concelho
de Mértola, é um dos poucos exemplos conhecidos em
 território português de assentamento de uma comunidade ar-
caica agro pastoril que deixa de ser habitado compro vada -
mente na segunda metade do séc. XI. Neste tipo de
comunidade familiar, fortemente patrilinear e certamente com
hábitos endogâmicos, a mulher, além do controlo estrito sobre
a casa, local tradicional de exercício do seu poder,  interfere
também de certa forma no espaço público exterior. Além de
compartilhadas ou mesmo exclusivas responsabilidades agrí-
colas nas pequenas hortas e cultivos familiares, assume sa-
zonalmente um papel de maior relevo durante os meses de
transumância em que os homens partem com o gado. É uma
mulher habituada aos trabalhos mais rudes e que, quando
viúva, assume plenamente a direção da casa. Esta habitação,
com as suas múltiplas dependências à volta do cercado, é
uma pequena mas poderosa máquina de produção que con-
tribui de forma considerável para a economia familiar. 

O outro subgrupo do modelo rural será representado por
uma família, talvez mais pequena que a anterior e que se
dedica exclusivamente ao amanho da terra em zonas peri-
féricas da cidade. Habita em pequenos povoados de meia
dúzia de casas instaladas a maior parte das vezes sobre as
ruínas de uma antiga villa romana, facto aliás muito comum
no Alentejo e no barrocal algarvio. As boas terras de cultivo
que rodeiam o povoado e que justificaram a implantação da
antiga villa pertencem, certamente, a algum rico e abastado
comerciante que vive na cidade e que manteria os homens
do aldeamento como seus assalariados. A sistemática e
apressada busca dos níveis arqueológicos de época romana
fez com que este tipo de assentamento rural seja hoje ainda
quase desconhecido. Sabe-se da sua existência pelo facto
de quase todas as villae romanas escavadas apresentarem
os seus pavimentos perfurados de silos para armazena-
mento de cereais, ou fossas de esgoto, sempre associados
a restos materiais de época islâmica.

A proximidade dos mercados urbanos nota-se principal-
mente numa maior variedade de artefactos, se a compararmos
com a extrema austeridade e autossuficiência da casa serrana
onde é comum que as poucas moedas exumadas tenham tido

apenas funções decorativas ou simbólicas. No entanto,
mesmo nestes últimos povoados aparentemente afastados de
qualquer contacto com a cidade há sempre uma percentagem,
embora pequena, de artefactos veiculados pelos circuitos co-
merciais. No caso de Alcaria Longa, as peças importadas são
quase exclusivamente as conhecidas tigelas em vidrado cor
de mel que se encontram nos níveis de época califal e taifas
e por todo o território do al-Andalus  (Boone, 1992). 

Nestes dois tipos de casa camponesa – a periurbana e
a serrana – o seu mobiliário, quase exclusivo, é constituído
por dezenas de potes e talhas de todos os tamanhos encos-
tados às paredes ou então, os mais pequenos, certamente

pendurados dos barrotes do telhado ou de vários paus que
saem das paredes, aproveitando os orifícios deixados pelas
agulhas dos taipais. Lá eram conservadas as gorduras e
manteigas, fora do alcance dos roedores, assim como o figo,
a ameixa e a uva passa. Em potes maiores, guardavam-se
a azeitona, o grão-de-bico, a fava e vários tipos de farinha. 

Em grandes talhas era armazenado o azeite, o vinagre,
o mel e principalmente a água, mantida fresca nas peças
mais decoradas expostas em lugar de destaque. No chão da
cozinha, de terra batida, apenas haveria espaço para uma
pequena molineta, para um ou dois alguidares e natural-
mente para a lareira. O fogo ardia sobre alguns tijolos em as-
sentamento irregular ou numa pequena fossa argamassada,
também utilizada para cozer o pão-de-cinza muito consu-
mido, mesmo na cidade, pelas camadas mais pobres (García
Sánchez, 1981: 150). 

É pouco provável no mundo rural, e excecional na ci-
dade, a existência de qualquer móvel de madeira, seja ar-
mário, mesa ou cadeira. Todos os objetos de trabalho estão
pousados no chão onde são manipulados pelas mulheres
sentadas sobre os calcanhares ou em simples esteiras de
palmito. Há por vezes banquetas ou poiais de alvenaria, em-
bora sejam mais comuns no pátio e mesmo no exterior da
casa, junto da porta de entrada.

Para dormir, embora seja de admitir alguma mobilidade,
que incluía certamente o pátio como local preferido de
verão, na casa urbana e periurbana, haveria alguns locais
fixos nos topos dos compartimentos oblongos. Sem qual-
quer indício arqueológico no caso de Alcaria Longa, é pro-
vável que na casa serrana uma pele de carneiro ou uma
manta de lã azeitada, como era até há pouco tradição, mar-
casse o local da alcova.

Podemos concluir que o sistema habitacional do Gharb
al-Andalus pode ser ordenado em dois grandes grupos que,
direta ou indiretamente, se relacionam ora com o mundo ur-
bano ora com o mundo rural. Se este último, dado o seu na-
tural conservadorismo, pode ser confrontado com estruturas
habitacionais ainda hoje existentes em algumas áreas ser-
ranas do Sul de Portugal, a antiga casa urbana de tradição
mediterrânica parece ter desaparecido das nossas cidades,
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Figs. 5 e 6 - Compartimento de uma habitação no povoado islâmico de Alcaria Longa (Mértola)
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pelo menos na sua forma condensada de pátio central. A
quase completa mutação populacional provocada pela Re-
conquista nos centros históricos das cidades trouxe, com cer-
teza, pesadas consequências estruturais às formas de
habitar. 

A introdução generalizada de uma família nuclear desen-
raizada das suas comunidades de origem não deve ser alheia
à reutilização e completa remodelação de espaços onde
antes habitavam famílias de estrutura alargada de forte pen-
dor clânico e certamente de pesadas sobrevivências endo-
gâmicas. As obras de adaptação urbana, introduzidas pelos
conquistadores, quebraram naturalmente antigas funcionali-
dades que lhes eram desconhecidas e criaram uma outra di-
nâmica no relacionamento entre o público e o privado nos
acessos às casas e às ruas. 
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Fig. 7 - Planta da alcáçova de Mértola 
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Fig. 1 - Quadro generale del processo tipologico dell’abitazione umana 
(dalla figura di coperta del catalogo All’origine dell’abitare, Firenze, 1986)
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“Amo gli inizi. Gli inizi mi riempiono di meraviglia. Io credo
sia l’inizio a garantire il proseguimento.“ 

Louis Kahn

Questo saggio si divide in quattro parti. La prima, introduttiva,
sull’importanza didattica dell’architettura spontanea. La seconda
sulla teoria tipologica. La terza sul metodo impiegato come stru-
mento d’indagine e di comunicazione scientifica. La quarta,
infine, sul processo evolutivo delle tipologie abitative nel mondo
(Cataldi, 1982, 1989c, 1991).  

1. Le ragioni didattiche
Questa ricerca sulle tipologie abitative dell’architettura spon-

tanea nasce nei primi anni 80 nella Facoltà di Architettura di
Firenze, allorché da giovane professore mi si pose il problema
di come introdurre all’architettura il gran numero degli iscritti al
prim’anno di corso. Ebbi allora l’idea di far “ri-progettare” a cia-
scun allievo un organismo abitativo semplice realizzato “senza
architetti” (Rudofsky, 1964). Ciò allo scopo di far compiere agli
studenti un processo mentale a ritroso sulle origini dell’abitare
(Cataldi, 1986) e indurli così a considerare con maggiore atten-
zione “le abitazioni di coloro che noi con tanto ingiusto disprezzo
denominiamo selvaggi” (Milizia, 1785), che apparivano integrate
nell’ambiente, rispondendo senza inutili sprechi alle necessità
delle popolazioni che le avevano prodotte. Un tema di forte
impatto didattico, che poteva aiutare a combattere gli individua-
lismi e le mode, allora come oggi assai diffusi tra gli architetti.
Con i miei collaboratori riuscimmo mettere a punto un programma
di lavoro che prevedeva a rotazione per ogni tipo di abitazione
prescelta la documentazione iconografica e bibliografica, i disegni
ricostruttivi e il modello. Nel giro di qualche anno venimmo così
a costituire un archivio piuttosto consistente, che ci diede la pos-
sibilità d’intraprendere con successo numerose iniziative culturali
– mostre itineranti, cataloghi (Cataldi, 1986, 1988a, 1991), una
collana editoriale, svariate pubblicazioni (Cataldi et al., 1982;

Cataldi e Farneti, 1989; Cataldi e Corallo, 1992; Aspesi e Cataldi,
2013), la collaborazione a un’enciclopedia (Oliver, 1997) – ini-
ziative culminate nel 2006 con l’esposizione permanente nel
Museo di San Casciano, vicino Firenze.

2. Le ragioni teoriche
Iniziai allora a concepire l’idea di una teoria dell’architet-

tura basata sui processi  spontanei, che però chiamava subito
in causa i quesiti più vasti della realtà costruita e della civiliz-
zazione del mondo. Fortunatamente potevo contare per tale
ambizioso obiettivo sul “pensiero architettonico” di Saverio
Muratori (1910-1973) (Muratori, 1963; 1967; 1976; 1978;
Cataldi,1984), di cui ero stato allievo e che è sempre stato al
centro delle mie riflessioni didattiche (Cataldi, 1981). La sua
definizione di organismo architettonico quale “unità individua
di strutture collaboranti, capace di autoregolarsi nello spazio
e di riprodursi nel tempo” (Muratori, 1963), può essere appli-
cata in generale a qualunque edificio, che come “manufatto
spaziale” risponde ai seguenti principi organici:

1° il principio morfologico d’identità formale, riguardante
la forma dell’organismo nella sua totalità ;

2° il principio fisiologico di funzionamento spaziale, riguar-
dante l’impianto dell’organismo, definito nello spazio dalle
strutture;

3° il principio ecologico d’integrazione ambientale, riguar-
dante l’organismo come parte dell’ambiente;

4° il principio genetico di riproduzione tipologica, riguardante
la capacità dell’organismo di riprodursi come specie. Ogni edificio
in quanto organismo è soggetto pertanto a un processo, cioè a
una “successione spazio-temporale di trasformazioni”. Sulla
base dei seguenti principi processuali:

1° il principio di continuità spaziale, riguardante la neces-
sità che l’organismo si sviluppi con continuità nello spazio,
fattore “conservativo” teso al mantenimento dei caratteri distin-
tivi originari; 
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giancarlo.cataldi@gmail.com

parole-chiave abitare, abitazione, tipo edilizio, processo tipologico

Sommario
Torno a considerare dopo molti anni il quadro tipologico che sta alla base dei miei studi sull’origine dell’abitare (1986). 

Mi ripropongo però ora di affrontare, alla luce delle nuove prospettive disciplinari della morfologia urbana, quelle parti allora
solo accennate poiché non rientranti come tipologie “storiche” nei tipi abitativi originari. Nell’“albero genealogico” delle
abitazioni la sezione del tronco corrisponde alla “casa”, la cellula quadrangolare che costituisce l’elemento formativo dei
tessuti edilizi. 

Come casa-corte, con il recinto dell’area di pertinenza, essa è presente in tutte le “culture urbane” del mondo antico
 (egiziana, mesopotamica, indiana, cinese, greco-romana), in cui segue in generale negli sviluppi le regole dell’iso-orientamento
solare, che determinano le sue trasformazioni. Il suo progressivo frazionamento può aver prodotto il tipo urbano medievale
della casa a schiera mercantile, che col suo disporsi sul fronte stradale caratterizza le crescite lineari dei borghi extra-muranei
di molti centri storici europei. 

Nei processi di densificazione urbana otto-novecenteschi il passaggio graduale dalla casa a schiera alla casa in linea si
attua, con un processo inverso al precedente, con progressivi raddoppi in pianta e in alzato: l’appartamento condominiale
contribuisce così a configurare con le sue varianti, più di ogni altra tipologia, il panorama urbano delle attuali periferie.
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2° il principio di gradualità temporale, riguardante la necessità
che l’organismo si trasformi con gradualità nel tempo (natura
non facit saltus), fattore “innovativo” teso a introdurre in esso
sempre nuovi elementi; 

3° il principio di conservazione, riguardante il mantenimento
nell’organismo dei caratteri distintivi originari (prevalenza delle
costanti  sulle varianti);  

4° il principio di trasformazione, riguardante l’inserimento
nell’organismo di caratteri innovativi (prevalenza delle varianti
sulle costanti).

Poniamoci ora la domanda: esiste una legge che regola il
processo organico? I due principi di conservazione e trasforma-
zione, agendo sul processo come una sorta di freno e di acce-
leratore, lasciano ipotizzare che tale legge dei processi organici
nello spazio-tempo possa essere la legge di ciclicità scalare.
Argomento complesso che sconfina nella scienza e nella filosofia.
I quesiti dello spazio-tempo, com’è noto, sono stati risolti agli
inizi del Novecento dalla teoria einsteniana della relatività, che
ha individuato le equazioni matematiche che legano spazio,
tempo, massa ed energia. La concezione del mondo antico era
sostanzialmente incentrata sull’idea dello spazio come ente
immutabile (geometria euclidea e filosofia platonica). Per essa
movimento e trasformazione erano solo accadimenti imperfetti
e proiezioni accidentali del mondo delle idee, di pertinenza divina.
Le rivoluzioni scientifiche pre-moderne (copernicana, galileiana,
cartesiana, newtoniana) hanno sostituito tale concezione statica
con una dinamica, che però si basava sulle funzioni del tempo e
dello spazio considerate come enti assoluti (geometria analitica
e razionalismo illuminista).

Le difficoltà di capire i fenomeni del reale nella loro unità,
derivano soprattutto dalla tendenza della mente umana ad ana-
lizzare separatamente lo spazio dal tempo. Fattori dimensionali
che condizionano l’esistenza dell’uomo e che non possono
essere solo considerati dal punto di vista quantitativo, poiché
incidono qualitativamente sui processi organici della realtà
costruita: l’uno, il luogo, il topos dei Greci (il genius loci dei
romani), come fattore frenante conservativo e l’altro, il chrònos,
(il tempus dei romani) come fattore accelerante trasformativo,
tra di essi mutuamente implicati per mantenere un costante
“equilibrio dinamico”. In tal senso, la a-simmetria indotta nei pro-
cessi reali dalla irreversibilità del tempo, assolve l’importante
funzione d’impedire che gli accadimenti possano ripetersi due
volte identicamente allo stesso modo. 

La scalarità, considerata isolatamente, rappresenta la
capacità degli organismi edilizi di svilupparsi nello spazio per
successive aggregazioni e unità, sulla base della dialettica
(reversibile) tra il seriale e l’organico, i cui gradi convenzionali
sono indicati da Muratori con le sigle s, S, o, O (seriale occa-
sionale, seriale sistematico, organico episodico, organico
totale). Ogni scala costituisce perciò un determinato livello di
organicità, conseguito nello spazio per gradi, cioè attraverso
momenti processuali intermedi, che preludono al salto di
scala, momento critico di passaggio, in cui si concentrano il
grado individuale conclusivo di una determinata scala con
quello tipico iniziale della scala successiva.

La ciclicità, considerata anch’essa isolatamente, rappresenta
invece la capacità degli organismi di crescere, riprodursi e deca-
dere, ovvero di evolversi nel tempo con una successione di cicli
riproduttivi, di adattamenti e specializzazioni, tali da formare una
catena aperta di forme tipiche, concettualmente rappresentata
dalle nozioni correlate di ciclo organico, fase ciclica e crisi. Per
ciclo organico intendiamo il periodo tra due successivi momenti
di crisi iniziale, diversi in un diagramma sinusoidale dai momenti
di crisi intermedi (di minima, di massima e di inversione di ten-
denza) che separano le quattro fasi del ciclo. 

I processi di strutturazione dello spazio antropico (Caniggia,
1976) sono il risultato del rapporto tra la coscienza dell’uomo e
la realtà della natura, che include il soggetto, limitandolo e sotto-
ponendolo alle sue leggi fisiche, in particolare con i meccanismi
“deformanti” della visione prospettica e della memoria-previsione.

Per approfondire tale rapporto primigenio, ipotizziamo che il fat-
tore soggettivo della coscienza proceda di norma passando da
una fase passiva di lettura, a una fase attiva di progetto, nella
quale essa utilizza ciò che sa per mettere a punto strategie
capaci di modificare la realtà e soddisfare i propri bisogni. 

Il processo a quattro tempi (realtà-lettura-progetto-realtà
modificata) si ripete ciclicamente, con gradi sempre maggiori
di complessità, fino al momento in cui nel soggetto si accende
l’idea riflessiva dell’io. Alla coscienza spontanea si affianca e
si sovrappone così la coscienza riflessa, che apre il campo ai
fenomeni della scrittura, della tecnica, della storia, della città
e dell’arte. Il rapporto dialettico originario tra coscienza e
realtà si evolve nello spazio-tempo in quello tra cultura e
costruito che precede quello ancora più complesso tra civiltà
e territorio, la cui tendenza espansiva è alla base dell’attuale
momento di crisi globale.

3. Le ragioni del metodo
Un metodo è per definizione una via da seguire nella ricerca.

Come strumento d’indagine risente ovviamente dei principi della
teoria che lo determina, rispetto alla quale non può essere giu-
dicato se non in relazione ai risultati ottenuti. Il nostro metodo
riflette perciò la precedente impostazione teorica, di cui ripropone
nei suoi schemi la struttura ciclico-scalare del binomio dialettico
uomo/natura, con la successione dei quattro momenti a due a
due seriali e organici di cui si è detto poc’anzi. 

Si viene così a delineare un quadro incrociato a 4 x 4 caselle,
il cui campo di applicazione dipende ovviamente dai valori con-
venzionali assegnati e dai relativi parametri di lettura, tra cui in
primo luogo le determinazioni scalari e cicliche. La struttura del
quadro è predisposta in tal senso: ogni fila di quattro caselle alli-
neate, in orizzontale o verticale, può rappresentare processual-
mente sia una determinata scala con i suoi quattro gradi, che un
determinato ciclo con le sue quattro fasi. Ogni casella può essere
ingrandita e sviluppata con le stesse modalità dell‘intero quadro,
il quale a sua volta può far parte di un quadro più ampio, a
seconda del livello di definizione della ricerca.

L’origine delle coordinate è fissata convenzionalmente in
alto a sinistra: da qui parte la cosiddetta “diagonale di massima
efficenza”, caratterizzata da quattro caselle a indici incrociati
omologhi (ss, SS, oo, OO), che rappresentano processualmente
l’asse privilegiato di sviluppo del sistema. Dall’opposto vertice
inferiore parte invece la “contro-diagonale di massima specializ-
zazione” (a sviluppo per così dire bloccato), caratterizzata invece
da quattro caselle a indici differenziati (sO, So, oS, Os).          

Per definire convenzionalmente i grandi cicli della storia
umana sull’asse x del quadro, facciamo riferimento alle principali
attività economiche, dalla cui successione derivano i quattro cicli
di raccolta, agrario, mercantile, industriale: nei quali l’uomo passa
dall’atteggiamento parassitario del 1° ciclo (N > U) a quello pre-
videnziale del 2.° ciclo (N U), per invertirsi il rapporto nel 3° ciclo
utilitaristico (U  N) e sbilanciarsi pericolosamente nel 4° ciclo
speculativo (U > N), per l’esplosione demografica e lo sfrutta-
mento intensivo della natura.

Sull’asse y le grandi aree geografiche del mondo sono state
distinte macroscopicamente in relazione alla materia costruttiva
prevalente (legno, terra, pietra, materie speciali), che in quanto
imprescindibile dato di partenza sta alla base degli sviluppi tipologici
dell’abitazione umana. È stata introdotta a tal fine la nozione di
area geo-materiale, per indicare proprio tale peculiarità primigenia,
che ha lasciato un segno indelebile nei caratteri distintivi dei luoghi
e nelle culture edilizie che si sono in essi nel tempo succedute. 

4. Le ragioni evolutive
In base a quanto fin qui affermato, il costruito può essere in

generale considerato il “prodotto del rapporto tra un determinate
ambiente naturale e una determinata cultura umana”. In parti-
colare, tra tutti gli organismi scalari del costruito, l’abitazione è
senza dubbio il prodotto più rappresentativo di una cultura mate-
riale, per la sua capacità di esprimere formalmente sia il mondo
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Fig. 2 - Quadro generale del processo tipologico dell’abitazione
umana, con ai margini sulle coordinate i riferimenti
convenzionali ai cicli umani e alle aree geo-materiali 
(dal catalogo All’origine dell’abitare, pag. 17, Firenze, 1986)

Fig. 3 - Quadro generale del processo tipologico dei ripari lignei,
con ai margini sulle coordinate i riferimenti convenzionali alle
fasi di sviluppo e alle caratteristiche tecnologiche dei rami lignei
(dal catalogo All’origine dell’abitare, pag. 25, Firenze, 1986)
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privato “interno” della famiglia, che quello pubblico “esterno”
della vita sociale.

Il confronto sistematico tra forme abitative diverse e distanti
tra loro nel tempo e nello spazio può essere affrontato solo se si
dispone di principi generali in grado di cogliere analogie e distin-
zioni nella grande varietà di forme edilizie, di culture storiche ed
etnologiche e di ambienti naturali. Abbiamo a tal fine definito nel
corso della ricerca i cosiddetti principi cronotopici di confronto,
che considerano comparativamente il fattore conservativo del-
l’ambiente naturale N, il fattore antropico evolutivo della cultura
U e il loro prodotto abitativo A nelle quattro possibili combinazioni
derivanti dalla seguente tabella (Cataldi, 1982):

N U A
1. = = =
2. / = /
3. = / /
4. / / /

I primi due principi sincronici o di equivalenza culturale met-
tono a confronto culture analoghe o di analogo livello civile:1.
Principio di tipicità sintopica: gruppi umani di analogo livello cul-
turale, in aree dalle analoghe caratteristiche ambientali, tendono
a produrre tipi edilizi analoghi;2. Principio di specializzazione
diatopica (o posizionale): gruppi umani di analogo livello culturale,
in aree dalle diverse caratteristiche ambientali, tendono a pro-
durre tipi edilizi diversi. I secondi due principi diacronici o di evo-
luzione culturale mettono invece a confronto culture di diverso
livello civile:3. Principio di specializzazione sintopica (o culturale):
gruppi umani di diverso livello culturale, in aree dalle analoghe
caratteristiche ambientali, tendono a produrre tipi edilizi diversi;4.
Principio di individualità diatopico-evolutiva: gruppi umani di
diverso livello culturale, in aree dalle diverse caratteristiche
ambientali, tendono a produrre tipi edilizi diversi. Il quadro gene-
rale riassuntivo della nostra ricerca (Fig. 1-2) rappresenta sche-
maticamente l’ipotetico processo evolutivo dell’abitazione umana.
È un quadro “sintetico” a 16 caselle, che mostra in una sola
immagine le principali tappe di questo cammino. A partire dal
vertice d’incontro dei due assi x e y dei cicli e delle aree geo-
materiali, lungo le 4 caselle diagonali scorrono i tipi “portanti” del
processo, il riparo, la capanna, la casa e l’appartamento, di cui
la casa unicellulare, in quanto “mattone” della città, costituisce a
sua volta il tipo più importante.

4. 1 Ripari lignei
Definiamo riparo (dal latino reparare, “proteggere”) un “orga-

nismo ligneo mono-strutturale e mono-funzionale, a impianto
prevalentemente circolare, rispondente a bisogni occasionali di
protezione”. Caratterizza il ciclo originario di raccoglitura (vegetale
e animale) proprio dei primi gruppi nomadi di raccoglitori, cac-
ciatori e pescatori alla continua ricerca di cibo. Il suo archetipo
naturale è l’albero, i cui rami, opportunamente curvati e intrecciati,
possono aver suggerito le prime costruzioni, non molto diverse,
a quanto pare, dai nidi aerei delle scimmie superiori (Egenter,
1988). Fin dall’inizio, probabilmente, s’imprime nella coscienza
dei primi uomini la distinzione tra rami flessibili e rami rigidi, in
funzione della diversa capacità portante e della difficoltà di tagliarli
dall’albero con una rudimentale strumentazione litica. Con le
sole mani, ad esempio, o al più con qualche pietra affilata, i rami
giovani, teneri e di minore sezione, possono essere rescissi dal
tronco, per essere conficcati a terra, piegati ad arco e vincolati
al suolo. 

Fin dal primo livello di utilizzazione delle varianti del riparo
aperto, come forme specifiche di protezione dai diversi elementi
climatici, è significativo constatare l’apparizione in embrione di
tipologie costruttive e formali, che caratterizzeranno in seguito
l’architettura: la volta, forma-struttura derivata dall’archetipo del
parafuoco a catino semicircolare, la parete derivata dal dia-
framma-paravento, il tetto a due falde dal parapioggia inclinato,
il solaio presente già nel giaciglio-paraterra rialzato ma più com-
piutamente nella piattaforma.

Ma è con la chiusura dello spazio con un’unica struttura di
copertura che ci troviamo di fronte a una prima compiuta mani-
festazione edilizia: da questo punto di vista, i ripari chiusi possono
essere considerati i primi autentici organismi abitativi, per l’unità
formale e strutturale delle loro quattro forme primarie: il riparo
cupoliforme ad archi paralleli, il riparo cuspidato ad archi meri-
diani, il riparo conico e il riparo a doppio spiovente. Successione
che dovrebbe riflettere ragionevolmente l‘ipotetico sviluppo pro-
cessuale, per la progressiva acquisizione delle categorie strut-
turali del flessibile, del semi-rigido, del rigido leggero e del rigido
pesante, corrispondenti funzionalmente, rispetto al prototipo ini-
ziale, ad altrettante crescite dello spazio interno, in altezza, in
ampiezza e in lunghezza. 

A tale proposito lo sviluppo a 16 caselle del processo dei
ripari (Fig. 3) prevede un meccanismo evolutivo per ciascuno
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Fig. 4 - Quadro generale di riferimento metodologico del rapporto tra tecnica e forma nel processo tipologico dell’abitazione
umana. In basso a sinistra la chiave di lettura del quadro. (dal catalogo Le ragioni dell’abitare, pag. 84, Firenze, 1988)
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dei precedenti ripari primari, alternante tipologie aperte e chiuse,
impianti polari e impianti assiali, i cui nessi logici sono evidenziati
più chiaramente nel quadro a 32 caselle (Fig. 4). 

4.2 Ripari in fossa e ripari in caverna
In aree geo-materiali con minori disponibilità di legno, il con-

cetto di riparo deve adattarsi alle nuove risorse e rispondere a
sfide climatiche diverse da quelle della foresta pluviale. Partico-
larmente interessante il riparo in fossa, che consiste in buche
circolari scavate in terreni compatti con coperture lignee ricoperte
di terra come fossero dei veri e propri tumuli. Nel loro interno è
possibile stare in piedi, con una discreta protezione climatica
garantita dalla terra, ottimo coibente sia estivo che invernale,
come mostrano gli esempi nord-americani degli earth-lodge e le
abitazioni sahariane infossate. Dal punto di vista tecnico questi
ripari presentano interessanti soluzioni strutturali dovute, oltre
che alla necessità di sostenere il peso della copertura, anche
all’incremento dimensionale: nella maggioranza dei casi vi coa-
bitano più nuclei famigliari, la cui presenza giustifica il maggior
impegno costruttivo dello scavo, con opere di drenaggio e di
contenimento laterale e strutture interne su più pali di appoggio.
A tale proposito la piattaforma come struttura pesante in legno
rigido è una struttura innovativa importante, impiegata anche e
soprattutto nelle palafitte: nel caso delle fosse, la piattaforma
centrale sopraelevata di sostegno presenta al centro il foro per
l’accesso, l’areazione e la fuoriuscita del fumo.

Assai diverso è il concetto di caverna: un riparo naturale, di
cui però andrebbe sfatato il luogo comune dell’archeologia prei-
storica, che tende a presentarlo come campione abitativo primi-
genio, idea valida evidentemente solo in luoghi geologicamente
predisposti e ricchi di anfratti naturali. Anche le caverne possono
però essere ottenute artificialmente con lo scavo nella roccia
tenera d’interi vani quadrangolari con pareti e soffitti piani, a imi-
tazione delle case, come nell’insediamento trogloditico di Petra
nella Giordania meridionale.

4.3 Ripari specializzati: le tende
Il riferimento a questa antica città carovaniera, luogo d’in-

contro delle tribù nomadi del deserto, c’introduce al tema delle
tende: tipologie specialistiche, che consentono di svolgere in
condizioni climatiche difficili la pastorizia stagionale. Le necessità
di spostamenti periodici impongono forme abitative leggere e
standardizzate, tali da poter essere facilmente smontate e tra-
sportate sul dorso dei cammelli. Il telo di copertura in tessuto di
lana determina il passaggio dal riparo-tenda o tenda impropria
– in cui il rivestimento di copertura in pelle animale o in stuoia è
staticamente indifferente alla struttura interna lignea (Fig. 5) –
alla tenda-riparo o tenda propria, in cui il tessuto di copertura,
teso e ancorato al terreno con funi e picchetti, caratterizza il
comportamento statico dell’organismo, comprimendo al suolo
gli elementi lignei sottostanti (uno o più pali centrali). La parola

tenda, dal latino tendere, “tirare”, implica infatti il concetto di tra-
zione, sollecitazione caratteristica di questo tipo abitativo, di cui
la tenda nera dei beduini è senza dubbio il campione di riferi-
mento più calzante (Fig. 6) (Cataldi e Pizziolo, 1985).

Nel “deserto freddo” le situazioni climatiche sono ovviamente
assai diverse. Le popolazioni ai margini della fascia sub-artica
dispongono d’estate come tipo abitativo del riparo conico di
pelle, con alcune varianti strutturali: dal tipo semplice, con trep-
piedi portante interno (talora sostituito da forme arcuate come
nelle tende lapponi), a tipologie più complesse con cavalletti e
pertiche convergenti a sostegno del colmo (Farneti, 1988). La
yurta dei mongoli rappresenta il punto di arrivo di questo processo
di specializzazione. La sua ampia diffusione, l’impiego di elementi
prefabbricati e l’introduzione del feltro come materiale isolante
di rivestimento sono dovuti presumibilmente all’affinamento pro-
gressivo di un processo di lunga durata da parte di un mondo
sostanzialmente conservativo, dedito a un’attività periodica ripe-
titiva quale il nomadismo pastorale nella steppa euro-asiatica.

Nella pampa argentina la risposta abitativa è ancora
diversa. Il toldo sembra un tipo meno specializzato rispetto
alle tende precedenti, con un impianto però più vicino alla
casa: la struttura a più file di pali di diversa altezza determina
uno spazio quadrangolare a “navate” affiancate, con funzioni
di spazi distributori con i vani trasversali per più nuclei fami-
gliari: una concezione simile a quella delle tende militari da
campo, a imitazione della casa.

4.4 Capanne cilindro-coniche
È il tipo caratteristico del secondo ciclo delle culture agrarie.

Si differenzia dal riparo, non tanto per l‘impianto, che rimane
tendenzialmente circolare, quanto per l’introduzione nell’organi-
smo, a sostegno della copertura, di strutture di elevazione per
una migliore fruizione interna (Fig. 7). L’agricoltura sedentaria
implica infatti la necessità di poter svolgere d’inverno dentro
l’abitazione determinate attività, che prima si svolgevano invece
all’esterno. In tal senso la definizione di capanna come “organi-
smo poli-strutturale e poli-funzionale a prevalente materiale ter-
roso e a prevalente impianto circolare” va letta e confrontata
con quella precedente di riparo. La novità tecnica riguarda l’uti-
lizzazione della terra, ed è legata alla consuetudine che ha l’agri-
coltore a trattare questa materia costruttiva anche nell’arte cera-
mica: consuetudine acquisita gradualmente intonacando le pareti
a graticcio e costruendo muri “in terra armata” (includenti cioè
pali di legno) e in mattoni crudi. Il problema statico dell’appoggio
della copertura conica è risolto con l’ausilio di un palo centrale,
sul quale convergono i puntoni inclinati, sostenuti lungo il bordo

Fig. 5 - Sudan, riparo semitrasportabile di pastori nomadi
(Archivio Musée de l’Homme, Paris; dal catalogo All’origine
dell’abitare, pag. 48, Firenze, 1986).

Fig. 6 - Penisola Araba, tenda a tre vani dei Ruwala;
assonometrie (Archivio Tipologie Edilizie, Firenze; disegno di M.
Poli; dal catalogo All’origine dell’abitare, pag. 115, Firenze, 1986)
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della parete cilindrica. Una soluzione più matura è quella senza
il palo centrale: il cono di copertura è realizzato a piè d’opera,
connettendo rigidamente le parti e sovrapponendolo come un
cappello sulla parete d’appoggio.

In Africa questa tipologia è diffusa negli ambienti a savana,
dove la tradizione costruttiva dei ripari cupoliformi, sia ad archi
paralleli che meridiani, può dar luogo a capanne circolari ibride,
che nella sagoma cupoliforme della copertura dichiarano espli-
citamente la derivazione dal riparo. Ma in maniera più esplicita
sono le pseudo-capanne ad attestare l’avvenuto passaggio: tipo-
logie anch’esse ibride con pareti di paglia o di stuoie, che
all’esterno assomigliano a capanne cilindro-coniche, ma che
rivelano invece all’interno, nella struttura portante cupoliforme
rialzata, la loro derivazione tipologica.

La capanna di pietra, tipo cilindro-conico integralmente in
pietra, è presente in aree scarsamente fornite di legno da costru-
zione. Deriva dal riparo conico di legno con il primo anello circo-
lare di pietra come appoggio dei puntoni di copertura. Sovrap-
ponendo ulteriori filari si costruisce il cilindro murario portante e
chiudente. In alcuni casi conservativi un treppiede ligneo fa da
supporto alla copertura conica in frasche. Il risultato di questo

processo è il tipo con parete muraria e copertura lignea, presente
in Italia (in Sardegna la “pinnetta”) e in vaste regioni dell’Africa
(in Etiopia il “tucul”). Il muro è di norma realizzato “a secco”
senza legante. 

La forma che risponde pienamente al concetto di capanna
di pietra è quella che impiega la tecnica della “pseudo-volta” cir-
colare (Cataldi, 1988 a). Una serie di anelli sovrapposti si vanno
gradualmente a restringere verso l’alto, fino alla chiusura del
vano. Il cono può avere un profilo scalettato regolare, se la spor-
genza degli anelli si mantiene costante, o un profilo ogivale o
cupoliforme, se la sporgenza è fatta invece variare intenzional-
mente, per limitare la costruzione in altezza o per incrementare
la dimensione del vano. La particolarità di questa tecnica sta
nella disposizione progressiva degli anelli, dei veri e propri archi-
giro a spinta eliminata, che non hanno bisogno nella messa in
opera di centine provvisorie. Il tipo è diffuso soprattutto in Puglia,
dove l’abbondanza di “pietra trovante” ha dato luogo a un gran
numero di esempi e varianti, culminanti nei celebri “trulli” di Albe-
robello (Fig. 8) (Cataldi, 1988a).

4.5 Capanne quadrangolari e case in legno
La piattaforma rialzata e il riparo a doppio spiovente sono

all’origine delle abitazioni quadrangolari. L’impianto rettango-
lare è presente già nel giaciglio: la geometria dell’angolo retto,
applicata all’abitazione, offre un’economia di spazio nelle
capanne accostate con villaggi di forma compatta. La piatta-
forma è impiegata soprattutto in lagune e in ambienti pianeg-
gianti soggetti a inondazioni, dove gli insediamenti sono pos-
sibili in virtù del lavoro cooperativo di consolidamento e
bonifica dei terreni con “pali fitti” conficcati nel suolo. Com’è
documentato dagli esempi della cultura di Hallstatt, delle ter-
ramare padane, dei villaggi della Nuova Guinea e dal celebre
caso di Venezia, la cui esistenza “anfibia” è dovuta proprio a
questa tecnica di fondazione.

L’esistenza di ripari a doppio spiovente su piattaforma
rialzata può avere indotto, per una migliore fruizione dello
spazio abitativo interno, a far sopravanzare altri pali al di
sopra del piano del basamento per sostenere la copertura.
Così alla struttura di “pilotis” del basamento, si viene ad affian-
care l’altra di elevazione connessa alle travi del tetto, con la
fila mediana a supporto del colmo che divide longitudinalmente
l’abitazione.

La capanna quadrangolare ha già della casa lo squadro
angolare, ma non la parte muraria continua chiudente e por-
tante. Condizione, questa, che ritroviamo in ambiente mon-
tano, dove la casa in block bau è caratterizzata dalla parete
in tronchi sovrapposti incastrati agli angoli, resa possibile evi-
dentemente dalla presenza di boschi di conifere, alberi fusi-
formi di alto fusto (Cataldi e Aspesi, 1986; Aspesi, 1988;
Aspesi e Cataldi, 2013). La tecnica è antichissima (attestata
già nella prima età del ferro), l’area di diffusione è in Europa
assai ampia: può essere stata la “casa degli indoeuropei”,
nella versione cosiddetta ad atrio, con un unico vano e le
pareti laterali protese sul fronte a creare un loggiato (Fig. 9). 

Da qui forse il “megaron”, il tempio greco, la casa-corte
etrusco-italica, la domus romana, le case-corti di Harappa e
Mohenjo-Daro (Buti, 1962). La mancanza di sviluppi urbani
di questa tipologia alpina è essenzialmente dovuta alla sua
matrice agro-pastorale, al pericolo degli incendi ed alla con-
seguente necessità di evitare l’accostamento tra due case
contigue. Come casa-capanna si distingue dalla capanna-
casa, rappresentata dalla palafitta. 

La casa a traliccio ligneo caratterizza invece gli sviluppi
medievali di molte città europee (soprattutto tedesche, francesi,
inglesi e olandesi) durante la grande stagione delle cattedrali.
Non è chiaro il rapporto di derivazione – ammesso che mai ci
sia stato – con il tipo a block bau, anche se la contiguità tra le
aree di diffusione indurrebbe a ipotizzare un progressivo pro-
cesso di alleggerimento e di semplificazione delle strutture por-
tanti lignee.
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Fig. 7 - Camerun, capanna conica dei Matakam; profilo di un
villaggio, assonometria e particolari (Archivio Tipologie Edilizie,
Firenze; disegno di M. G. Nobili; dal catalogo All’origine dell’abitare,
pag. 160, Firenze, 1986)

Fig. 8 - Campagna di Alberobello (Bari), “trullo” conico isolato
(Archivio Tipologie Edilizie, Firenze, raccolta Cataldi; dal catalogo
All’origine dell’abitare, pag. 190, Firenze, 1986)
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Fig. 11 - Matmata (Tunisia), riparo sotterraneo a corte;
assonometrie (Archivio Tipologie Edilizie, Firenze; disegno di M.
Properzi; dal catalogo All’origine dell’abitare, pag. 102, Firenze, 1986)

Fig. 9 - Stoccolma, Folkmuseum, magazzino della fattoria di
Älvros, della regione di Härjedalen, Svezia meridionale
(Archivio Tipologie Edilizie, Firenze, raccolta Cataldi; dal catalogo
All’origine dell’abitare, pag. 219, Firenze, 1986)

una maggiore estensione continua dell’area abitata. Le più
antiche città delle grandi “culture idrauliche” del passato (Witt-
fogel, 1980it) mostrano lo sviluppo tecnico dei manufatti in
terra cruda e cotta, impiegata in particolare nei paramenti
murari. Ad esse infatti (come fenomeno di convergenza cultu-
rale?) è dovuta l’invenzione del mattone – manufatto modulare
prefabbricato a stampo – che ha importanti conseguenze nel-
l’architettura, soprattutto per la sua versatilità, che in aree prive
di legname consente di risolvere il problema della copertura
mediante sistemi laterizi voltati ad arco e a “pseudo-arco”,
strutture tra l’altro stilisticamente assai espressive. La cultura
islamica, erede di questa tradizione costruttiva ha sviluppato
successivamente nuove tecniche murarie in terra: come quella
del “pisé”, che consiste nella costruzione (in opera o a piè
d’opera), di grossi blocchi di terra, ottenuti “pressando” a secco,
con poca acqua in apposite casseforme smontabili, una
miscela terrosa con un determinato tenore d’argilla. Data la
dimensione dei blocchi, il risparmio sui tempi di lavorazione è
notevole. I muri, necessariamente rettilinei, devono essere rin-
forzati nei nodi e intonacati possibilmente a calce.

La penisola italiana, per la sua posizione geografica, per la
varietà di materie prime, sembra essere il centro dei processi di
formazione della casa in pietra. La sua diffusione è legata alla
strategia ecumenica della civiltà romana, tendente al coinvolgi-
mento partecipativo dei vari popoli sottomessi. I territori delle
colonie sono integralmente pianificati ed ogni proprietà è censita
in base al diritto di proprietà (Cataldi & Lavagnino, 1987; Cataldi,
2004; Cataldi, 2007). Il quadro istituzionale stabile  è fisicamente
rappresentato dall’impiego a grande scala delle strutture in cal-
cestruzzo, tecnica con la quale i romani hanno lasciato segni
indelebili delle proprie capacità architettoniche. 

4.7 Case a corte e case a schiera
Dalla koinè della civiltà romana prendono le mosse, in

Europa, gli sviluppi medievali, che hanno interessato in parte
anche l’Africa settentrionale e l’Asia Minore, aree successiva-
mente sottomesse alla cultura islamica.

La casa a corte è il tipo urbano più diffuso nel mondo antico.
Potrebbe derivare, come si è detto, da una matrice lignea indo-
europea, codificata dai romani nella domus ed esportata con
successo nei tessuti pianificati delle numerose città coloniali. La

Fig. 10 - Ventotene (isole Pontine), casa a terrazzo con corte
elementare (Archivio Tipologie Edilizie, Firenze, raccolta Cataldi; dal
catalogo All’origine dell’abitare, pag. 237, Firenze, 1986).
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Comunque sia, la differenza tra i due tipi è notevole: la
“scatola” del blockbau è sostituita da una “gabbia” di telai inca-
strati ai nodi e controventati, tamponati nei riquadri esterni con
pannellature di mattoni a vista o intonacate. In entrambi i casi il
motivo ricorrente è la contrapposizione “pittorica” tra le “cornici”
scure delle maglie strutturali e gli “spartiti” policromi di tampo-
namento. In genere anche il sottotetto è adibito ad abitazione.
Le falde inclinate versano l’acqua piovana nel breve distacco
laterale che serve anche per isolare gli incendi.

4. 6 Case urbane in terra e in muratura
Vivere in città comporta ovviamente un tipo di abitazione

diverso. Si riduce anzitutto la spazio privato a disposizione (la
cosiddetta “area di pertinenza”): gli isolati sono divisi geometri-
camente in lotti, la cui importanza e valore dipende dalla posi-
zione sul percorso principale “matrice” o su quelli secondari
“d’impianto” e “di collegamento” (Caniggia e Maffei, 1979). Il
rapporto tra tessuto urbano e tipo edilizio è regolato perciò da
precise regole progettuali. L’acquisizione della scala urbana
passa necessariamente attraverso il concetto di casa, a comin-
ciare dalla versione elementare della cellula (l’existenz minimum
quadrato 6x6m): “organismo quadrangolare monofamiliare pri-
migenio, a struttura chiudente e portante, a prevalente materiale
litico o terroso” (Fig. 10). 

Il riferimento alla terra e alla pietra come materiali da
costruzione è legato perciò alla formazione della città e alle
sue ragioni costitutive, che implicano una maggiore durabilità
dei materiali costruttivi, una maggiore robustezza strutturale e
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Fig. 12 - Siria, casa-corte con vani coperti a cupola; piante, sezioni e prospetti (Archivio Tipologie Edilizie, Firenze; disegno di L.
Venturi; dal catalogo All’origine dell’abitare, pag. 243, Firenze, 1986)

domus (Caniggia, 1976; Caniggia, 1984; Caniggia e Maffei,
1979) è pertanto alla base degli sviluppi della casa-corte medie-
vale, e forse anche della casa-corte islamica attraverso le città
romane dell’Africa settentrionale e del Medio-Oriente. (Figs. 11-
-12) (Cataldi, Abdelhamid e Selva, 1994; Neglia e Moccia, 2009).

La casa a schiera è in Europa l’abitazione tipica delle espan-
sioni urbane successive all’anno Mille. Nasce a seguito di lottiz-
zazioni conventuali o per iniziative di confraternite e corporazioni
incentivate dalle autorità comunali (Cataldi, 1987; Maffei, 1987;
Cataldi, 1989). Rispetto alla casa-corte, la casa a schiera si
situa perciò in tessuti minuti più recenti, marginali rispetto ai
nuclei originari della città, destinati ai ceti meno abbienti di arti-
giani e operai; presenta un fronte stradale non superiore ai 6
metri, e dispone sul retro dell’area di pertinenza, che nella corte
era invece al centro dell’abitazione, che si disponeva ai suoi lati
in base all’orientamento solare (Caniggia, 1986). 

Le cellule sono due per piano e il piano terra è adibito a

bottega e retro-bottega: la scala a una rampa è ortogonale
alla facciata o in alternativa è posta trasversalmente tra le
due cellule, per consentire di centrare in facciata le due carat-
teristiche finestre affiancate. 

4. 8 Case in linea
È la tipologia plurifamiliare che caratterizza gli sviluppi urbani

della rivoluzione industriale. Il rapido inurbamento della città
ottocentesca, il conseguente aumento della domanda abitativa
e del valore delle aree, la speculazione e la costruzione intensiva
dei quartieri periferici, sono fenomeni noti e attuali che merite-
rebbero un discorso più lungo. 

Il passaggio dalla schiera alla linea è avvenuto gradualmente
a partire dal Settecento (epoca dei primi esempi documentati
nei catasti a Roma: cfr. Bascià et al., 2000): dapprima con l’in-
cremento del numero dei piani di una singola casa a schiera –
con un appartamento per piano, accresciuto in profondità fino a
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quattro cellule e servito in verticale da una scala condominiale a
due rampe; poi a seguito della rifusione di case a schiera conti-
gue – con due cellule in profondità e quattro in facciata, con due
appartamenti per piano). 

Il tipo si codifica alla fine dell’Ottocento, nella casa condo-
miniale a blocco, a più corpi scale e a più appartamenti per
piano, che si affacciano all’esterno sulla strada e all’interno sulla
corte in comune.

Intorno agli anni 30 del Novecento il movimento Moderno
utilizza l’unità modulare della casa in linea in file parallele iso-
orientate negli isolati dei quartieri razionalisti: le case non sono
più disposte lungo il perimetro, in connessione con i percorsi
come nella città storica, ma sono ripetute serialmente affiancate
in modo anonimo e indifferenziato. 

Ma sulle più recenti tendenze edilizie della città contempo-
ranea è bene per il momento sospendere il giudizio in attesa di
nuovi sviluppi.
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1. Metodología
El Estudio Inventario de las Grandes Explotaciones Agra-

rias de Andalucía fue una iniciativa de la Dirección General
de Arquitectura y Vivienda de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de la Junta de Andalucía. Hasta el inicio de este
trabajo, a mediados de la década de los ’90, ya se habían re-
alizado otros estudios e inventarios arquitectónicos menos
ambiciosos, como El Inventario de Cementerios de Interés
Arquitectónico (1986), o Cillas, Tercias y Pósitos (1991), entre
otros (AA.VV., 1999: 6). Ensayos que sirvieron para definir
una metodología de trabajo con la que lograr el conocimiento
global de determinadas tipologías arquitectónicas, y que pos-
teriormente serviría para desarrollar políticas de protección e
integración urbanas de dicho patrimonio.

Dado la importancia de la actividad agropecuaria ha te-
nido en la Historia y la economía de Andalucía (Fig. 1), el
enorme acervo arquitectónico que la soporta, no podía que-
dar fuera del interés de la administración autonómica. La per-
tinencia de la investigación era indiscutible por diversos
factores. En primer lugar, por el desconocimiento general de
su valor patrimonial, ya que está arquitectura ubicada en el
medio rural y dispersa por el territorio no había sido, en ge-
neral, considerada como patrimonio histórico a efectos de la
tutela de la administración cultural, ni tampoco se le prestaba
atención, salvo en los casos más destacados, dentro de las
figuras de planeamiento local.  Por otro lado, las transforma-
ciones en los medios de producción agropecuaria y en los
usos y costumbres de sus usuarios, que ya rara vez la habi-
tan, les había hecho perder el valor de uso que justificó su
edificación, lo cual sin duda la situaba en una tesitura enor-
memente vulnerable. Por tanto, nos encontrábamos quizás
ante la última oportunidad de abordar el estudio y cataloga-
ción de esta arquitectura sobre su realidad física.

1.1 Ámbito de estudio
El Estudio se propuso abordar de una manera global y

con una metodología de trabajo común, el análisis sistemático
de la Arquitectura Agropecuaria de toda la Comunidad Autó-
noma. El primer reto al que responder era la enorme exten-
sión del territorio andaluz, unos 87.600 km2 equiparables a
los 92.000 km2 de Portugal. Para abordar de una manera más
aprehensible el trabajo, se decidió utilizar la división adminis-
trativa provincial y asignar cada provincia a un equipo de tra-
bajo integrado por un arquitecto y un historiador del arte o
geógrafo, equipos que serían dirigidos globalmente por un
coordinador. Este sistema se modificó en el caso de la pro-
vincia de Sevilla, que por su riqueza arquitectónica se subdi-
vidió en tres zonas. 

La zona que nos correspondió, el tercio oriental, abarca
una superficie de 5.223 km2, e incluye dos áreas geográficas
la Campiña y la Sierra Sur. La primera, inserta en el marco

general de la Depresión del Guadalquivir, ocupa un extenso
y feraz territorio formado por tierras llanas y bajas muy ade-
cuadas para el cultivo de cereales de secano.

Por el contrario, la Sierra Sur, penúltima estribación de
las cordilleras Subbéticas, con una altitud media de 450 m,
agrupa una quincena de municipios cuyos suelos, con menor
potencial agrícola que los de la Campiña, son alternativa-
mente dedicados al cereal y al olivar. 

El ámbito en conjunto es una estructura territorial homo-
génea, tanto en sus características morfológicas, geográfi-
cas, climáticas y geológicas, como en su historia y proceso
de antropización. A pesar de ello, existen dentro de esta ho-
mogeneidad general numerosos y variados factores de di-
versidad, a nivel geográfico, productivo y de distribución de
la arquitectura agrícola, que se traducen de una gran ri-
queza paisajística que se nos iría desvelando a lo largo del
trabajo de campo.

1.2 Ámbito de estudio
Una vez definido el criterio de asignación geográfica del

territorio, el paso siguiente debía ser, dada la enorme riqueza
de la arquitectura agropecuaria andaluza, definir el objeto de
la investigación. Este proceso de acotación se realizó durante
la primera fase del trabajo, el análisis documental, consistente
en una prospección y sistematización de las fuentes docu-
mentales y bibliográficas existentes referida a esta arquitec-
tura. La numerosa documentación entonces manejada
proporcionó un conocimiento  suficiente como para identificar
cuales debían ser las características definitorias que habían
de darse simultáneamente, y que finalmente fueron: la rela-
ción con la producción agropecuaria tradicional; la condición
de gran explotación; y el carácter disperso de la edificación
en el territorio rural. 

La segunda fase de trabajo fue el trabajo de campo, que
consistió en la visita y toma de datos de las piezas suscepti-
bles de formar parte del inventario. El proceso fue el si-
guiente: en primer lugar, utilizando la planimetría a escala
1:50.000 del Instituto Geográfico Nacional, se localizaban
sobre el mapa correspondiente las piezas a visitar que pre-
viamente habían sido identificadas en la fase inicial de análi-
sis documental. Tras ello se establecía una ruta de acceso a
las diferentes piezas para lo cual se utilizaba la cartografía a
escala 1:10.000 del Instituto de Cartografía de Andalucía.
Ésta nos ofrecía por un lado un conocimiento preciso de la
red de caminos existentes en el territorio, y por otro, nos per-
mitía identificar piezas que no estaban previamente localiza-
das. Una vez fijados los itinerarios se realizaban las visitas a
los edificios donde se procedía a la toma de datos in situ. Los
datos recabados incluían la descripción escrita de la edifica-
ción atendiendo a cuestiones tipológicas, constructivas, al es-
tado de conservación, etc.; un exhaustivo reportaje
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fotográfico; y el levantamiento de croquis. Especialmente gra-
tificantes eran las entrevistas realizadas al personal de las
explotaciones, que nunca dejaron de aportarnos nuevos
datos no sólo sobre la propia arquitectura, sino también sobre
la forma de vida y tradiciones de sus habitantes.

La fase del trabajo de campo se completaba con la sis-
tematización de la información recabada de cada pieza.
Para ello, la Dirección General de Arquitectura y Vivienda
diseño una ficha en la que se consignaban aspectos refe-
rentes a la localización, descripción tipológica, estado de
conservación, existencia de referencias bibliográficas y do-
cumentales.  Por último, cada equipo de trabajo elaboró una
memoria de conclusiones de su ámbito de estudio en la que
se incluían aspectos históricos, geográficos y tipológicos de
la arquitectura existente en el mismo; dichas memorias se-
rían la base de posteriores publicaciones. Por último, seña-
lar que la fase de trabajo de campo tuvo una duración de
más de una década entre 1994 que se iniciaron los trabajos
en la provincia de Cádiz hasta el 2005 que se finalizaron en
la de Sevilla.

Precisamente en la última fase de análisis, elaboración
de la información y divulgación se procedió al tratamiento
sistemático del conjunto de las fichas realizadas como paso
previo a la elaboración  del Catálogo. Las piezas finalmente
incluidas en éste son las consideradas de mayor valor ar-
quitectónico, con el resto, de menor interés a escala regio-
nal, se confeccionaron los diferentes registros provinciales.
La divulgación del Estudio tiene su máximo exponente en
las monografías provinciales publicadas, que se han com-
pletado con numerosas exposiciones en diferentes munici-
pios. Por último, se puso a disposición de las diferentes
administraciones locales el conocimiento adquirido, a fin de
que pudieran integrarlo en los documentos de planeamiento
y protección.

2. Los resultados del inventario en el sector 
sureste del Sevilla
2.1 Cuestiones generales
De manera general, en la arquitectura agropecuaria, la

organización básica de las edificaciones, el sistema de ac-
cesos, el equilibrio entre espacios construidos y espacios
libres, así como la volumetría, se rigen por un enorme sen-
tido práctico. Esta libertad en la composición, si es que
existe, se acentúa al no haber un solar sobre el que edificar.
La arquitectura es un instrumento al servicio de la produc-
ción. Por tanto, en la medida en que los cultivos que forman
la tríada mediterránea, trigo, vid y olivo – históricos en nues-
tra área de estudio –, así como la estabulación de las es-
pecies productivas, tienen unas necesidades espaciales de
habitabilidad y de capacidad de almacenamiento, diferentes
también lo es la arquitectura que los sustenta.

Fig. 1 - Mapa provincial de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, en amarillo la provincia de Sevilla
(Mapa reproducido de: AAVV, 1999: 15.)

Por otro lado esta es una arquitectura condicionada por
el lugar. Son la topografía, la climatología, o los materiales
de construcción disponibles en el entorno inmediato, los
que definen en principio la tectonicidad de las edificaciones
y, por tanto, las características comunes de la arquitectura
que se produce en un determinado ámbito geográfico. Por
otro lado, la implantación de las edificaciones rurales res-
ponde a cuestiones arquitectónicas: control visual del terri-
torio, mejor orientación en función del microclima,
proximidad a caminos, existencia de agua, etc. Cuestiones,
que junto a la estructura de la propiedad, determinan una
forma ancestral de construir el paisaje.  

Al mismo tiempo se comprueba como en «lugares muy
parecidos muestran, a menudo, formas muy diferentes»
(Rapoport, 1972: 44). Por contra, también hemos de refe-
rirnos a la existencia de invariantes en la arquitectura agrí-
cola, hitos formales que, sin solución de continuidad, se
repiten aun cuando el uso al que se destinan no sea el
mismo. Por tanto, se han de tener en cuenta otros factores
definitorios: culturales, sociales y espirituales.

La arquitectura agrícola del sector sureste de la provin-
cia de Sevilla presenta las siguientes características gene-
rales (Fig. 2):

Simplicidad formal que deriva de las técnicas construc-
tivas utilizadas, muros de tapial, estructuras horizontales
lígneas y cubiertas a dos aguas, invariables a lo largo de
siglos; y también del programa funcional más elemental que
se limita a una sucesión de espacios indiferenciados –
salvo la cocina – prestos a adaptarse a cualquier uso. 

Su horizontalidad, que es la línea natural de su desarro-
llo, potenciada por el contraste de las torres de los molinos
y las palmeras que generalmente escoltan a las portadas.
El paisaje se construye con la presencia de innumerables
piezas construidas. 

El patio, como en la mayor parte de la arquitectura ver-
nácula mediterránea, es la pieza clave de la distribución.
Su funcionamiento es similar al claustro monacal: se ac-
cede por un único paso, la portada, desde el que se garan-
tiza el control de lo producido y la seguridad en un medio
hostil. El edificio, por necesidad, se hace introvertido y el
patio se transforma en plaza, en lugar de tránsito y de re-
lación. 

La especificidad de las labores agrícolas genera unida-
des semánticas autónomas y claramente diferencias – ti-
nado, granero, zahúrda o almazara. La arquitectura se
produce por agregación de elementos autónomos que ge-
neralmente forman conjuntos compactos.

Finalmente es definitoria la atemporalidad que, al igual
que la simplicidad formal, deriva de la continuidad de los
usos constructivos, pero también es determinante el proceso
de depuración de los tipos edilicios que cristalizan entre los
siglos XVII y XVII, y se mantuvieron, hasta mediados del
siglo XX, cuando se vieron definitivamente superados.

Los tipos dominantes en la arquitectura agrícola de
nuestra zona son el gran cortijo cerealístico y el molino
aceitero. En el caso del primero, la distribución territorial es
homogénea a lo largo de todo el territorio, si bien, las piezas
más desarrolladas se localizan en las comarcas de Osuna
y Écija. El molino también aparece prácticamente en todo
el ámbito de estudio, pero se concentra en las áreas más
próximas a los núcleos de población. También están pre-
sentes los grandes conjuntos mixtos, edificaciones de ex-
cepcional desarrollo que comparten las características de
los grandes cortijos cerealísticos y las arquitecturas del oli-
var más complejas. De forma anecdótica también nos en-
contramos con otros tipos como los lagares y caseríos.  

2.2 El cortijo del cereal
En general no existe un modo de organización pre-es-

tablecido en el cortijo cerealístico (Fig. 4). El carácter prác-
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Fig. 3 - Tinado del cortijo de Ca!averalejo en el municipio de
Estepa. Se trata de un tipo mixto para mulas y bueyes

Fig. 2 - Molino de las Atalayas Altas en el término municipal
de Écija. Simplicidad formal, horizontalidad y atemporalidad

Fig. 4 - Planta del Cortijo Alcalá-Gobantes en el término
municipal de Osuna. 
Leyenda:1. Acceso/portada; 2. Cocina de gañanes; 
3. Vivienda del casero; 4. Señorío; 5. Capilla; 6. Cuadra; 
7. Antiguo granero; 8. Granero; 9. Cobertizo; 10. Cabreriza; 
11. Patio de labor de bueyes; 12.Tinado; 13. Trágala; 
14. Tinado; 15. Cuadras; 16. Zahúrda; 17. Antigua porqueriza;
18. Nave; 19. Cuadra; 20. Jardín

tico, propio de la arquitectura de la producción, unido a las
condiciones impuestas por el lugar son difícilmente compa-
tibles con un modelo a priori en el que las partes ocupen
siempre la misma posición y que se repita invariablemente. 

La arquitectura del cereal debía dar respuesta a dos
funciones básicas: el almacenamiento del grano y mantener
y estabular una gran cabaña de ganado, necesario para la
roturación, arado y siembra de las tierras. Es por tanto más
adecuado aproximarse a una definición tipológica del cortijo
de cereal a través del análisis de las estancias tipo que
estas funciones demandan (granero, zahúrda, tinado), ele-
mentos que  sí responden a tipologías formales y construc-
tivas reconocibles, para después analizar sus formas de
agrupación. Desde este planteamiento respondemos mejor
al funcionamiento de estos complejos edilicios que en su
mayor parten se han formado por agregación y/o yuxtapo-
sición de piezas autónomas.

Graneros. El granero es el receptáculo del producto
principal de estas explotaciones; es, por tanto, determi-
nante en su configuración el volumen del grano a almace-
nar. En función de este condicionante nos encontramos dos
tipos: el granero en planta alta que comparte edificación con
otras funciones y el granero en nave autónoma.

Mientras la producción no era especialmente grande, el
grano se almacenaba en las plantas altas de las edificacio-
nes, sobre cuadras, tinados, gañanías, e incluso el propio
señorío. Esta disposición garantizaba espacios a salvo de
la humedad del terreno y de la depredación de insectos. En
el interior se distribuía en trojes, tabiques divisorios que no
se levantaban hasta la cubierta, con los que se lograba
mayor ventilación y mejor distribución de la carga sobre el
forjado. Cuando la luz del vano era reducida la estructura
se resolvía con una viguería reforzada, en casos de naves
de mayor anchura se recurría a una arquería intermedia.
Cuando la carga lo demandaba el granero se levantaba
sobre una estructura de pilares centrales y bóvedas de
arista, de ejecución equiparable a otras arquitecturas con-
sideradas cultas. El acceso a estos graneros de planta alta
era directo desde el patio de labor mediante escaleras de
un solo tramo, o rampas escalonadas en los casos más
desarrollados.

Cuando la nave se dedicaba exclusivamente al granero,
la estructura se resolvía, bien con arcos diafragma y vigue-
ría de madera, bien con bóvedas de cañón o apuntadas, en
casos de naves de crujía única; cuando la anchura de la
nave se incrementa buscando mayor capacidad de alma-
cenamiento se recurría a arquerías intermedias. Los ejem-
plos más desarrollados nos permiten identificar naves de
hasta cuatro crujías y enormes proporciones.

Tinados (Fig. 3). También conocidos como tinaos o ti-
nahones, son naves de gran longitud que se dedican a la
estabulación el ganado boyar. En su interior se sitúan, de
manera longitudinal, los pesebres dispuestos en dos hileras

separadas de forma que los animales se agrupan en dos
bandas enfrentadas. Entre ambas existe un espacio de cir-
culación intermedio denominado andén, por el que se
mueve el apensaó, persona encargada de suministrar el ali-
mento a las bestias.   

Al igual que ocurre con los graneros, se encuentran ti-
nados en naves compartidas con otros usos, si bien lo nor-
mal es que ocupen naves de uso exclusivo. Es entonces la
estructura de la cubierta la que define los dos tipos de tina-
dos: el abovedado y el de armadura de madera. Los prime-
ros se resuelven con estructura formada por arcos
diafragma apuntados que exigen el refuerzo de los muros
mediante contrafuertes. Los forjados entre los arcos se
construyen con láminas de doble tablero de rasilla. Si bien
la sección de la nave suele ser apuntada, encontramos en
ocasiones secciones de medio punto e incluso de bóvedas
de arista. En los casos en que la cubierta se ejecuta con
estructura de madera,  ésta responde a la tipología de par
y puente para pequeñas luces, o de pares y par y puente
sobre una doble línea de pilares, en el caso de luces ma-
yores. Los pilares se disponen en parejas definiendo un es-
trecho pasillo, que marca la trayectoria del andén. Aún
existe un tipo intermedio en el cual sobre una estructura de
arcos diafragma similar a la de los tinaos abovedados, los
paños entre arcos se realizan con estructura de madera
mediante viguería simplemente apoyada. Esta solución per-
mite naves de gran diafanidad. El tinado solía tener un es-
pacio abierto anejo, que en muchos casos se ha perdido
por falta de uso, el corral o, como se le conoce desde anti-
guo, el toril, en él las reses podían abrevar y moverse. 

Zahúrdas (Fig. 5). La zahúrda es la dependencia espe-
cífica para la cría del ganado de cerda, y es usual que esté

1.º Congresso Internacional ARQUITETURA TRADICIONAL NO MEDITERRÂNEO OCIDENTAL52

ciatmo_AF_Layout 1  26-04-2015  23:27  Page 52



presente en las grandes explotaciones de la Campiña. Sin
duda, la rentabilidad del cerdo como ganadería de renta
complementaria y la necesidad de auto-abastecimiento de
los grandes complejos lo justifican. Espacial y estructural-
mente el tipo no difiere mucho del tinado, sin embargo las
exigencias de la cría del ganado de cerda establece dos
claras diferencias: el carácter exento, alejado del núcleo re-
sidencial de la explotación para evitar malos olores; y la
compartimentación interior necesaria por la complejidad del
proceso de cría, aparecen así, espacios destinados a cria-
deros, ahijaderas, destetaderas o cebaderos. El proceso de
cría también exige la incorporación a la zahúrda de otros
espacios, generalmente descubiertos, sin especial signifi-
cación arquitectónica. Cuando la producción experimenta
un crecimiento exponencial, las zahúrdas evolucionan
hasta convertirse en extensas instalaciones, cercadas y or-
ganizadas en torno a patios llegando a configurarse como
una unidad productiva independiente.

Otras dependencias productivas. En los ejemplos más
desarrollados de la arquitectura cerealística: a la nómina de
las estancias del cortijo se suman un sin fin de dependen-
cias con las que garantizar el funcionamiento autosuficiente
de la explotación. Nos encontramos, así, con cuadras, mo-
linos de trigo, tahonas, herrerías, carpinterías y talleres de
todo tipo. 

De entre estas dependencias de carácter secundario
hemos de destacar por su especial belleza plástica a  las
torres palomar,  sencillas estructuras compuestas por la
caja o cilindro de anidamiento, cuyas paredes están reple-
tas de hornacinas o casillas donde anidan las aves. 

Estancias de habitación. En el cortijo de cereal, al con-
trario de lo que sucede en la hacienda, donde la zona resi-
dencial del propietario adquirió un desarrollo formal y una
dimensión extraordinaria, el señorío en general recibe un
tratamiento muy modesto. 

Por contra, el alojamiento de temporeros, la gañanía
(Fig. 6), adquiere gran importancia en el complejo edifi-
catorio. La razón de ello es que las labores de siembra y
recogida en algunas propiedades de la Campiña convo-
caba ejércitos de empleados, las cifras manejadas en al-
gunos casos podrían rondar las quinientas personas, por
lo que su alojamiento exigía una importante cesión de es-
pacio y un esfuerzo constructivo significativo. En los
ejemplos de mayor desarrollo el alojamiento jornalero se
constituye como auténticos poblados, mientras que en los
casos más sencillos se componían de una única sala con
un hogar. 

Capilla y Oratorios. Para atender a las necesidades es-
pirituales de esta numerosa mano de obra jornalera, exis-
tían en los cortijos cerealistas capillas  y oratorios que
generalmente se sitúan en las fachadas y próximos al se-
ñorío. De ahí que estos elementos sean a un tiempo abier-
tos y cerrados, públicos y privados. En el interior de las

capillas aparecen las tribunas, entreplantas situadas a los
pies de la nave que se destinan a los propietarios. Las ca-
pillas son las piezas en las que el lenguaje arquitectónico
se hace más culto. 

2.3 El molino aceitero
El molino aceitero es una pequeña unidad productiva

que prácticamente se reduce a lo funcionalmente necesario
para la molturación de la aceituna y el almacenamiento del
aceite, por lo que carecen del empaque arquitectónico que
caracteriza a las haciendas. Al contrario de lo que ocurre
con los cortijos, el molino responde a una clara organiza-
ción espacial: un edificio cerrado en torno al patio de labor,
de planta cuadrangular. De las cuatro crujías la de acceso
suele estar ocupada por el área residencial – señorío, vi-
vienda del molinero, gañanía y capilla -; otra por la alma-
zara, la pieza de mayor relevancia volumétrica y formal; y
las dos restantes con las dependencias de almacenamiento
y estabulación de bestias.  

Almazaras. En general, las almazaras de la Campiña
responden al tipo preindustrial de viga contrapeso. Si bien
la disposición y características de los elementos que lo
componen – viga de prensa, torre de contrapeso, bodega,
sistema de decantación, molino de rulos, etc. –  varía de
unos molinos a otros, en general siguen el siguiente es-
quema: una nave asimétrica dividida en dos espacios por
una arquería de grandes luces. El espacio más alto y es-
trecho, situado en fachada, está rematado con la torre con-
trapeso y es el que albergaba la viga de prensa; el segundo,
abierto al patio, se destina a bodega y en él encontramos
los trojes y depósitos de aceituna. El molino de rulos se
sitúa bien en espacio de la bodega, bien en un tercer espa-
cio situado en una nave, normalmente perpendicular a la
anterior y anexa a la torre contrapeso. Sobre esta compo-
sición se producían cambios, por lo general originados por
la necesidad de incrementar la producción, con el consi-
guiente aumento de elementos dedicados a la molturación.
Así se incrementa el número de torres llegando en casos
muy extremos a cuadruplicarse. 

De la relación entre la horizontalidad de la nave y la ver-
ticalidad de la torre de contrapeso se deduce un juego de
volúmenes interesante que, pese a la sencillez compositiva,
tiene resultados muy diversos. A veces, la torre se impone
airosa, mientras que en otras ocasiones apenas sobresale
de los tejados. Por lo general, se cubre con cubiertas a cua-
tro aguas, pero también, y ello es habitual en tierras astigi-
tanas, se remata con terraza, sin duda con la intención de
servir como otero o mirador en estos conjuntos donde no
existe este elemento habitual en las grandes haciendas de
olivar. 

Señorío. El señorío en los molinos recibe un tratamiento
similar al de los cortijos de secano, si bien la composición
de la fachada exterior, normalmente la de acceso al com-

Fig. 6 - Ga!anía del Cortijo de Alcalá-Gobantes en el término
municipal de Osuna (Cortesía de la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda)

Fig. 5 - Zahúrda del Cortijo de Alcalá-Gobantes en el término
municipal de Osuna

1st International Conference TRADITIONAL ARCHITECTURE IN THE WESTERN MEDITERRANEAN 53

ciatmo_AF_Layout 1  26-04-2015  23:27  Page 53



Fig. 7 - Vista aérea del cortijo del Patronato en el término municipal de Casariche.  El ejemplo más notable de complejo mixto de
arquitectura del cereal y el olivar en nuestra área de estudio (Cortesía de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda)

plejo, y un programa más desarrollado marcan ciertas dife-
rencias. Sin embargo, la inexistencia de la torre mirador, su
integración en el conjunto productivo, el no desarrollo de un
vacío propio diferenciado del de labor, y la carencia de jar-
dín, los convierte en piezas modestas sobre todo si las
comparamos con las referidas haciendas. 

La implantación de los molinos sigue las mismas pautas
que en los cortijos. La diferencia fundamental entre ambos
radica en el agrupamiento de los molinos, que se disponen
sobre todo en áreas de Écija, sur de Osuna, y el NE de Mar-
chena muy próximos unos a otros, definiendo un paisaje
que queda así caracterizado por un gran número de piezas
edificadas, efecto que se multiplica en aquellas zonas en
las que el olivar ha sido sustituido por cultivos de cereal. En
general las tierras de olivar suelen ser de topografía más
accidentada que las calmas, circunstancia que aprovechan
los edificios para dominar visualmente su entorno situán-
dose en las cotas más elevadas. 

2.4 Grandes complejos mixtos
En la Campiña suroriental, al igual que en el resto de la

Depresión del Guadalquivir, nos encontramos con grandes
complejos mixtos que responden al modelo de factoría
agropecuaria multifuncionales de gran envergadura 
(Fig. 7). En ellos cohabitan almazaras equiparables a las
de las haciendas con dependencias propias de los grandes
cortijos de cereal  y otras edificaciones destinadas al ga-
nado de renta. 

El tipo responde a la organización de estructura cerrada
en torno a patio, si bien la integración de dependencias tan
diversas requiere su agrupación en zonas funcionales es-
pecíficas que, o bien se constituyen en núcleos autónomos
como ocurre con las zahúrdas, o bien se articulan alrededor
diferentes vacíos en torno a los cuales las piezas se sitúan
atendiendo a criterios de racionalidad funcional. Aparecen
así el patio de labor del cereal, el patio de labor de la alma-
zara y el jardín del ámbito residencial. Estos complejos tam-
bién se caracterizan por la importancia que adquiere la
zona residencial, tanto la destinada al alojamiento del per-
sonal, estacional o permanente, las gañanías, como al del
propietario, el señorío, que es tratado como una casa se-
ñorial, y que en numerosas ocasiones se asocian a un
patio-jardín como lugar de esparcimiento. 

3. Conclusión
A lo largo de este artículo hemos esbozado la metodo-

logía y los resultados para el sector suroriental de la pro-
vincia de Sevilla del Estudio Inventario de las grandes
explotaciones agrarias de Andalucía. Como conclusión
hemos de exponer que los objetivos marcados al inicio del
mismo se han cumplido con creces. En la actualidad dispo-
nemos de un conocimiento amplio de esta arquitectura que
nos ha permitido identificar y localizar los ejemplos más
destacados, definirla tipológicamente de acuerdo a su fun-
cionalidad agropecuaria tradicional, elaborar instrumentos
de catalogación y diagnóstico de  su estado de conserva-
ción, y difundirla entre la población mediante exposiciones
y publicaciones. Y todo ello en aras de poder desarrollar po-
líticas y estrategias de conservación, reaprovechamiento y
rehabilitación de este ingente patrimonio arquitectónico y
paisajístico tan imbricado con la propia identidad cultural
andaluza.
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1. Introducción
El estudio de lo que se denomina “Construcción Tradi-

cional”, “Arquitectura Tradicional” u otras formas parecidas,
la mayoría de las veces ha sido abordado desde un punto
de vista histórico, cultural o incluso folklórico, pero pocas
veces lo ha sido desde un punto de vista constructivo. Esto
ha llevado a analizarlo meramente como una pervivencia de
formas anteriores de vida pero sin llegar a analizar las cau-
sas que lo originaron.

Las construcciones tradicionales tienen un valor docu-
mental que nos expresan de manera clara las relaciones del
hombre con el medio, pues hay que tener presente que los
sistemas constructivos dependen no sólo del periodo histó-
rico en el que se desarrollan, y consecuentemente de las in-
novaciones tecnológicas del momento, sino además, de la
zona geográfica en que se sitúan, con sus materiales, clima,
tradiciones, etc., por lo tanto nos encontramos en la obliga-
ción de conservarlas pero no solamente como un mero ob-
jeto de museo, sino que siempre que sea posible es preciso
volverlas a poner en valor.

2. La arquitectura de pizarra de la sierra norte 
de Guadalajara
En la sierra norte de la provincia de Guadalajara situada

en el Sistema Central, al pié del Pico Ocejón, existe una co-
marca de aproximadamente 1500Km2 cuenta con una ri-
queza paisajística extraordinaria y un folclore y una riqueza
etnográfica singulares. 

En ella se desarrolló un sistema constructivo basado en
el empleo de la pizarra o pizarra y cuarcita, junto con la ma-
dera, especialmente de roble, y el barro, por ser los mate-
riales disponibles en la zona, lo que determinó la
construcción de numerosos y muy pequeños núcleos de po-
blación con un aspecto exterior propio que ha originado las
denominaciones de “Arquitectura de Pizarra” o “Arquitectura
Negra” con los que se les conoce normalmente. 

Estos pequeños pueblos, debido a su situación geo-
gráfica con un clima extremo y unas vías de comunicación
muy difíciles, han permanecido durante mucho tiempo
casi aislados. Las vías que comunicaba esta zona con el
resto permanecían durante gran parte del año cerradas
lo que entre otras cosas impedía que se aportasen mate-
riales y mano de obra de otras zonas. Únicamente en las
localidades limítrofes y en algún edificio singular, como
pueden ser las Iglesias, se encuentran los materiales de
la zona combinados, aunque de forma tímida, con otros
materiales foráneos como puede ser la teja cerámica
curva, o algún revoco.

En los últimos años, con la mejora en las vías de comu-
nicación, la facilidad del transporte y la transformación de
los modelos económicos, a lo que habría que añadir otras

 causas como la falta de sensibilidad y la falta de ayudas su-
ficientes, se han producido en ellos, por un lado su des po -
bla miento, lo que ha originado el abandono y la ruina de
 muchas de sus edificaciones, y por otro, una serie de nue-
vas actuaciones con edificaciones o reformas “poco afortu-
nadas” que han ido alterando en mayor o menor medida
estos conjuntos.

Esta comarca ha sufrido una progresiva y rápida regre-
sión tanto en su economía como de su población, situación
que se ha agravado en los últimos setenta años, habiendo
llegado a sus límites extremos, amenazando con su deser-
tización. Dado que las tradicionales formas de vida no son
suficientes en la actualidad, se deben plantear nuevas vías
de desarrollo sostenible, fundamentalmente basadas en el
turismo ya que éste se considera fundamental para la dina-
mización del mundo rural. 

Dentro del turismo tiene una importancia fundamental el
“Turismo Cultural” basado fundamentalmente en el patrimo-
nio paisajístico y arquitectónico conservado, que en esta
zona es muy importante y se mantiene en líneas generales
en estado aceptable. 

Últimamente, fundamentalmente gracias a una concien-
ciación de la importancia de estos lugares, una mayor valo-
ración, la redacción de marcos urbanísticos adecuados e
incluso la concesión de ayudas, la tendencia ha cambiado,
aunque todavía falte mucho por hacer. 

Dentro del ámbito de la Arquitectura de Pizarra, existen
dos zonas con características propias que las hacen en
parte diferentes.

La primera corresponde a la “Cara Occidental del Pico
Ocejón”, donde se encuentran localidades como Campillo
de Ranas (Fig. 1), Campillejo, El Espinar, Roblelacasa, Ro-
bleluengo, La Vereda, Matallana  o Majaelrayo, en la que se
emplea la pizarra de forma exclusiva tanto en muros como
en cubierta. 

La segunda es la determinada por la “Cara Oriental del
Pico Ocejón” y el resto del macizo de Ayllón en la provincia
de Guadalajara, con localidades como Valverde de los Arro-
yos, Palancares, Umbralejo, La Huerce, Zarzuela de Galve,
Semillas o Prádena de Atienza. En ella se emplea la cuarcita
mezclada con pizarra en la realización de los muros, y la pi-
zarra como material de cubierta. El resto de los materiales
de construcción empleados son la madera, principalmente
el roble, y el barro.

2.1 Cara occidental del Pico Ocejón 
En cuanto a su configuración urbanística, las pobla-

ciones situadas en la “cara occidental” suelen estar situa-
das en terrenos con ligera pendiente. Las fincas se
presentan agrupadas formando grandes manzanas, y las
construcciones en ellas existentes, destinadas a uso
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 residencial combinado con usos agropecuarios,  son de
gran o mediano tamaño. Suelen tener una única planta
en la que se sitúa la vivienda propiamente dicha que se
distribuye a partir del zaguán y donde se encuentra la co-
cina, con chimenea y en ocasiones horno, los dormitorios
y también la cuadra, más un sobrado o espacio bajo cu-
bierta, destinado a granero o almacén, aunque no faltan
ejemplos de edif icaciones con dos plantas más sobrado.
Su aspecto exterior es de volúmenes muy compactos en
los que destaca las superficies de cubierta sobre las de
los muros exteriores a los que en ocasiones se adosan
construcciones auxiliares.

Algunas viviendas van precedidas de patios de pequeño
tamaño, rodeados de cercas de mampostería similares a los
muros de las viviendas, o de porches de muy pequeño ta-
maño. Entre estas edificaciones quedan los espacios de los
corrales o aquellos otros que proceden de la ruina de alguna
construcción (Fig. 2). 

Constructivamente estas edificaciones son de gran sim-
plicidad. Se caracterizan por el empleo de estructuras de
muros de carga realizados con pizarra entre la que a veces
se intercala alguna pieza de cuarzo lechoso, utilizado como
motivo decorativo, recibida con barro, material que también
sirve también para revestirlos interiormente. 

El resto de la estructura está formada por vigas y pila-
res de madera realizados con rollizos únicamente descor-
tezados o ligeramente escuadrados de madera de roble.
Los nudos consisten en el simple apoyo de las distintas pie-
zas que en él se encuentran, o mediante el uso de horqui-
llas o grandes clavos de forja. Los pies derechos apoyan
en el terreno mediante la interposición de una basa de pie-
dra que evita que estos entren en contacto con la humedad
del terreno. Las vigas y pares que tienen que apoyar en los
muros de carga no lo hacen directamente sino mediante el
empleo de otro elemento de madera a manera de dur-
miente (Fig. 3).

La estructura de la cubierta se resuelve mediante
pares de madera apoyados en los muros de carga y vigas
de madera, sobre los que se coloca la ripia formada por
cortezas tablas y palos y sobre ella las lajas de madera
asentada con barro formando grandes faldones, normal-
mente dos que se prolongan cubriendo las dependencias
anejas, surgiendo en muchas ocasiones un tercer agua
de pequeño tamaño, perpendicular al caballete. Sobre los
faldones sobresalen únicamente las chimeneas que rea-
lizadas con estructura de madera, se revisten  con lajas
de madera colocadas horizontalmente en forma tronco-
cónica. 

Es característica también la forma de resolver “a tijera”
los encuentros entre los distintos faldones de cubierta, cum-
breras y limatesas. Los porches, muchas veces pequeños
tejadillos que sirven para proteger la puerta de entrada, se
resuelven con lajas de pizarra asentada con barro sobre la
ripia, todo ello sobre una sencilla estructura de madera de
roble (Fig. 4).

En estos muros se abren al exterior solamente unos pe-
queños huecos, remarcados con elementos de madera,
para responder estrictamente a las necesidades de ilumina-
ción y ventilación de las dependencias interiores, fundamen-
talmente orientados al sur, y cerrados con carpintería de
madera de roble y encina que puede llevar sencillas rejas
de forja. La puerta es el  hueco de mayor tamaño, superior-
mente va cerrado por medio de un dintel de madera de roble
y sirve tanto como elemento de paso, incluso para los ani-
males, como de ventilación.

Interiormente los suelos se dejaban directamente de tie-
rra o bien se solaban también con pizarra. 

Entre el caserío se encuentran las edificaciones comu-
nitarias, entre las que se destacan:

La Iglesia suele ser la edificación más importante de la
localidad. En ocasiones presenta características que la di-
ferencian de la arquitectura tradicional de la localidad por
su carácter de edificación “monumental”.  

El horno comunitario suele ser otro elemento destaca-
ble; cuenta con una o dos bocas y tiene  forma semiesférica
que se manifiesta o no al exterior.

El lavadero  tiene características constructivas similares
al resto de las edificaciones pero dejando un frente abierto.

Otras edificaciones singulares son el Ayuntamiento, que
salvo en el caso de nuevas edificaciones, no se diferencia
sustancialmente del resto del caserío, la fragua, etc. 

Estas poblaciones suelen contar con un segundo nú-
cleo, normalmente situado alrededor de las eras, donde se
sitúan los típicos “casillos”, edificaciones de una única
planta destinadas a almacenaje que aunque cuentan con
características propias, desde el punto de vista construc-
tivo, aunque más sencillas, no se diferencian de las vivien-
das (Fig. 5).

2.2 Cara oriental del Pico Ocejón 
Las poblaciones de la “cara oriental” se ubican normal-

mente a media ladera, lo que determina que sus edificacio-
nes se vayan adaptando a la pendiente de la misma y se
presenten agrupadas en pequeñas manzanas, dejando
entre ellas pequeñas callejuelas. Estas edificaciones suelen
tener dos plantas, existiendo en ellas también el sobrado
bajo cubierta.

En las viviendas de dos plantas, en la baja se sitúa la
cuadra y el almacén de los útiles del campo y en la planta
primera la vivienda propiamente dicha. El sobrado o tercera
planta se utiliza como almacén de grano o alimentos. En las
de una única plana, esta se destina tanto como a cuadra
como a vivienda propiamente dicha y suelen tener también
un sobrado.

Constructivamente se diferencian de las viviendas de
la zona occidental en que los muros perimetrales están re-
alizados con cuarcita y gneis con piezas extraídas del te-
rreno prácticamente sin trabajarlas, con excepción de las
esquinas. Los huecos, también de pequeño tamaño, se
cierran superiormente por medio de dinteles de madera o

Fig. 2 - Caserío tradicional. Campillo de RanasFig. 1 - Cara Occidental del Pico Ocejón. Campillo de Ranas
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de piedra, material que a veces también se utiliza para
 recercarlos.

Las construcciones destinadas a usos agropecuarios se
encuentran intercaladas con las destinadas a usos residen-
ciales, sin configurar ningún núcleo diferenciado, o agrupa-
das formando un núcleo diferente.

3. Conclusiones
La arquitectura tradicional de la Sierra Norte de Guada-

lajara constituye una muestra de la tradición cultural y cons-
tructiva de la zona que es subsidiaria de los materiales
disponibles en ella. A pesar de las duras condiciones climá-
ticas y geográficas y su progresivo abandono, sorprende su
estado de conservación, sobre todo si se compara con otras
zonas que podrían ser equiparables.

Estas poblaciones son muy vulnerables por el aban-
dono de muchas de sus edificaciones y por las cuestiona-
bles  actuaciones y reformas que con frecuencia se han
realizado para adaptarlas a las nuevas formas de vida sin
seguir un criterio que respetase su tradición cultural y
constructiva.

Una recuperación de estos lugares pasa necesaria-
mente por dotar a la zona de nuevos recursos complemen-
tarios o inclusos sustitutivos de sus recursos tradicionales,
especialmente la ganadería, como puede ser el “Turismo

Cultural” basado fundamentalmente en el patrimonio paisa-
jístico y arquitectónico conservado, pero siempre dentro de
un desarrollo sostenible.

Tras ello, sería necesario dotar a todos estos municipios
de un marco urbanístico adecuado, facilitar ayudas que
 permitan y hagan competitivo el empleo de los materiales
tradicionales frente a los foráneos y corregir alquna distor-
sión especialmente significativa.
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Fig. 4 - Caballetes y chimeneas en cubierta de pizarra Fig. 3 - Estructura de madera en la arquitectura tradicional 
de la zona

Fig. 5 - Núcleo de “casillos”
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1. Introdução 
Quando em 2007 se encarou a possibilidade de constituir

uma equipa internacional com vista ao desenvolvimento de um
projeto de investigação no sítio do Castelinho dos Mouros no
concelho de Alcoutim (Algarve), o que subsistiu foi a perspetiva
de aprofundar a análise sobre um tema tão atrativo quanto com-
plexo como é a questão do processo de romanização, com as
persistências e alterações nas formas de ocupação do território
durante a fase de implantação romana na Península Ibérica.
Neste panorama, os edifícios fortificados, inicialmente denomi-
nados “castella”, tem constituído nas últimas quatro décadas
um elemento fulcral no debate científico sobre a tipologia e fun-
cionalidade destas construções em estreita relação com o pro-
cesso de ocupação romana. 

A identificação do presente sítio arqueológico como forta-
leza romana ocorreu na década de 70 (da anterior centúria), no
âmbito de trabalhos de prospeção realizados por Manuel Maia
(Maia, 1974a, 1974b e 1978). Trinta e quatro anos mais tarde,
em 2008, a Câmara Municipal de Alcoutim, a Universidade de
Innsbruck, na Áustria, e a Universidade de Frankfurt am Main,
na Alemanha, uniram esforços e encetaram um plano de tra-
balhos que abrangeu, inicialmente, um programa plurianual de
quatro anos (PNTA 2008-2011) e que finalizou em 2013 com
uma intervenção já apenas liderada pelo município de Alcoutim
e a universidade austríaca. 

O quinquénio de escavações realizadas estendeu-se ao
largo de 561,17m2 no topo de um cerro alcantilado na margem
direita do Guadiana, a cerca de 7km a Sul da vila de Alcoutim.
Os trabalhos revelaram um sítio de ocupação romana republi-
cana com uma área monumental composta por um edifício cen-
tral secundado, numa plataforma inferior, por edifícios
integrados num terraço amuralhado. O conjunto preservado
distribui-se por uma área de 483,98m2. 

2. A arquitetura do edifício fortificado 
e os seus aspetos construtivos 
O edifício central do Castelinho dos Mouros foi construído

no cume de um cerro, tendo sido selecionado o ponto mais alto,
com uma cota de 32m de altura (acima do nível do mar), para
aí se edificar a fachada norte, orientada paralelamente ao rio
Guadiana (Fig. 1). 

O perímetro deste núcleo central apresenta uma configu-
ração retangular irregular com algumas particularidades,
como os cantos arredondados nos extremos noroeste e nor-
deste. Neste espaço central é patente a simetria arquitetónica
do piso térreo composto por quatro secções longitudinais, se-
paradas por três paredes-mestras. No seu interior, os traba-
lhos efectuados e cujos resultados foram já parcialmente
publicados (Gradim et al, 2010, 2014) identificaram oito com-
partimentos. A secção localizada a Oeste é composta por
dois compartimentos. No extremo norte, numa área profun-
damente afetada por trabalhos ilícitos ocorridos em finais da
década de 30, inícios da de 40 do século passado, foi cons-
truído um espaço quadrangular irregular (1,90x1,85m) que é
desprovido de qualquer tipo de entrada, não tendo deste
modo nenhuma ligação com o outro compartimento que se
prolonga para Sul e que é um dos mais extensos (7,20x1,85 m).
Esta zona do edifício deverá ter sido utilizada para armazém,
como parece indicar a sua vasta área interior aliada ao facto
de aqui ter sido recuperado um elevado número de fragmen-
tos cerâmicos, sobretudo de contentores anfóricos, mas
igualmente de louça de mesa (paredes finas e campaniense)
e alguns potes. A reforçar esta ideia verifica-se a total ausên-
cia de ligação à parte central, tornando-se o acesso a esta
ala oeste apenas possível através de um piso superior, com
recurso a uma escada que, tudo indica, assentaria sobre o
compartimento mais a Norte. 

Nas duas secções que compõem a parte central existem
cinco compartimentos, dois deles com corredores (um em cada
uma destas seções centrais). O corredor mais Ocidental e es-
treito, localizado na parte norte da secção que sucede à acima
descrita, teria como função o acesso ao piso superior através
de uma escada provavelmente móvel, uma vez que nas pare-
des preservadas, com mais de 2m, não se encontrou qualquer
indício da fixação de degraus. Esta secção contempla na parte
sul a primeira entrada para o edifício, ao qual se acedia através
de um pequeno compartimento de configuração retangular. No
canto nordeste deste compartimento, uma porta com 1m de lar-
gura permitia a passagem ao compartimento com corredor e
restantes compartimentos da zona central. 

No extremo este, a última seção é preenchida por apenas
um compartimento, o maior do edifício central. Em perfeita si-
metria com a ala oeste, evidencia igualmente um total isola-
mento em relação ao restante, o que, em conjunto com a
inexistência de qualquer entrada do lado exterior, obrigava a
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Fig. - 1 – Modelo digital da área monumental 
sobre levantamento topográfico
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que o acesso se efetuasse a partir do primeiro andar de forma
descendente, tal como sucede no lado oposto. 

A hipótese da existência de pisos superiores delineou-se
não só com base no acima descrito, como se impôs perante a
verificação do volume de derrubes registados no interior dos
compartimentos escavados o que, aliado à altura máxima de
2,35m dos muros preservados, aponta para um edifício que po-
deria possuir mais dois pisos e atingir uma altura de aproxima-
damente 10m. 

Peculiar no seu modelo arquitetónico é sem dúvida a entrada
para o edifício. Numa primeira fase, será construída uma porta
descentrada, localizada no extremo sudoeste do edifício, que virá
posteriormente a ser entaipada e transferida para a zona no-
roeste, onde foi construído um conjunto de rampas paralelas que
permitia o acesso a esta nova porta de entrada. 

O primeiro acesso era efetuado pelo nível inferior do cerro,
no canto noroeste da muralha que delimita o terraço que alber-
gava as estruturas auxiliares exteriores. O desnível vencia-se
com recurso a uma escada de orientação radial/circular, com-
posta por 11 degraus de dimensões variáveis e cuja base foi
construída diretamente na rocha natural. 

O edifício prolonga-se para Sul numa plataforma
 adjacente e de cota inferior que foi cortada no seu extremo 
sul pela construção da estrada municipal EM 507 
durante a  década de 80 do século precedente (Fig. 1). Esta
interferência no terreno ocasionou a destruição parcial da
 muralha exterior, sendo impossível precisar o seu término. 
A erosão originada por esta perturbação foi igualmente respon-
sável pela destruição parcial das estruturas edificadas neste
terraço amuralhado, pertencentes a duas fases construtivas. 

O espaço exterior composto por este terraço amuralhado
teria originalmente mais de 300m2, área bem superior à do
próprio edifício principal que, mesmo incluindo as rampas de
acesso na parte norte, pouco ultrapassaria os 250m2. No seu
interior foram edificados pelo menos dois edifícios, um no seu
canto nordeste, adossado ao pano exterior do edifício central
e em estreita ligação às escadas que lhe dão acesso, e um
outro, independente, construído na periferia, provavelmente
adossado à muralha sudoeste do terraço. O primeiro com-
partimento de contorno retangular possui uma porta descen-
trada, localizada tendencialmente no lado sudoeste da
fachada sul. Neste anexo não se recolheu durante a escava-
ção do seu interior qualquer evidência que pudesse clarificar
a sua função, sendo certo que, pelo seu posicionamento, de-
verá tratar-se de um edifício secundário eventualmente rela-
cionado com a exploração agrícola ou comercial a que
certamente se dedicavam os seus habitantes. 

O segundo compartimento encontra-se muito destruído, res-
tando apenas o canto nordeste, devido à erosão que o terreno
sofreu no extremo oeste e ao corte do cerro, a Sul. A conserva-
ção de uma lareira no seu interior, com dois níveis, pressupõe a
utilização deste compartimento como cozinha do edifício. 

Este edifício evidencia igualmente uma fase anterior que se
materializa nos restos dos muros que aqui foram identificados. 

Em termos construtivos, toda esta plataforma artificial que
constitui o terraço amuralhado e que se estende para Sul do
edifício principal foi elevada através da construção maciça de
dois níveis de enchimento (o último dos quais formado por pe-
dras de grande dimensão e com uma altura previsível de vários
metros) onde assenta um pavimento de terra bem compactada. 

Por sua vez, o modus operandi empreendido no edifício
central apresenta soluções díspares, recorrendo a alicerces
no lado interior dos muros de vários compartimentos, mas
utilizando camadas de enchimento por vezes menos espes-
sas mas mais comprimidas sob os pavimentos de terra
 batida, os quais chegam a sobrepor-se diretamente sobre o
geológico, nalguns casos. A utilização de grandes pedras é
um recurso mais pontual, como, por exemplo, para colmatar
uma fossa do geológico existente num dos compartimentos
centrais. 

A construção das paredes exteriores e divisórias interiores,
de menor largura, possui fundações erguidas diretamente sobre
o geológico composto por grauvaque e xisto. Esta matéria-
prima foi igualmente utilizada para o talhe dos blocos de dimen-
são variável e forma irregular que serão posteriormente
empregues no assentamento das fiadas horizontais, cujo li-
gante será a terra. Em alguns trechos da muralha exterior,
como no paramento este, é usado um cuidado e belo aparelho
de tonalidade cinzenta e ocre, onde os blocos facetados na face
visível, de média e grande dimensão, articulam com outros bem
menores que servem de calços, reforço de ligações e remates. 

No tocante às coberturas, é provável que o material usado
fosse o xisto, pois verificou-se uma total ausência de vestígios
de tégulas ou imbrices. Tanto mais que a identificação de um
conjunto de placas de xisto, na sua maioria muito fragmenta-
das, que indiciam constituir os restos do abatimento do telhado
antigo ocorrido na fase de destruição/abandono da construção,
encontradas em nível precedente ao do chão de terra de um
dos compartimentos centrais, vem reforçar esta tese. 

3. O Castelinho dos Mouros 
e a sua integração histórica 
O conjunto de dados recolhidos na investigação arqueo-

lógica efetuada e a análise do espólio exumado no conjunto
monumental, uma boa parte do qual em níveis de derrubes
do edifício, permitiram identificar a ocupação romana deste
espaço em período republicano.

O Castelinho dos Mouros integra um conjunto material exí-
guo em objetos de metal. Os raros e pontuais que foram en-
contrados não forneceram qualquer tipo de dado cronológico
que auxiliasse na datação da construção. 

Ao nível da cerâmica, o seu universo revelou-se bem
mais vasto e diversificado, sendo as presenças anfóricas
aquelas que pela sua quantidade e representação mais sig-
nificado cronológico e económico aportam. O conjunto anfó-
rico recolhido, composto por algumas dezenas de fragmentos
de bordos, fundos e asas, atesta uma evidente supremacia
das ânforas importadas (italianas e sobretudo da costa Ulte-
rior/Baetica), sobre as de produção local, refletindo naturais
ligações fluviais com a costa mediterrânica e tendo a baía de
Cádis como o seu maior centro abastecedor. O tipo anfórico
mais representado, com 28 indivíduos, são as ânforas conhe-
cidas por Mañá-Pascual, integradas nas séries 11 e 12 de
Ramón Torres. São contentores de preparados piscícolas
cuja produção e comercialização recua a finais do século VI
a.C. até à segunda metade do século I a. C. (Santos, 2009;
Sáez, 2014). Registaram-se igualmente três ânforas de tipo
Carmona/Ramon Torres 8.2.1.1. Mais polémica é a  matéria-
prima do seu conteúdo, prevalecendo a dúvida entre prepa-
rados de peixe ou produtos oleícolas e/ou vinícolas da
Campina Gaditana (Filipe, 2010: 63), que foram produzidos
e comercializados entre a primeira metade do século IV e fi-
nais do século II a.C. (400-100/75 a. C) (Sáez, 2014). Indi-
ciando, muito provavelmente, a importação e consumo de
vinho, registaram-se sete ânforas Haltern 70 (Classe 15) en-
quadráveis desde 60 a.C. até à primeira metade do séc. I. O
exemplar lusitano de tipo Castelinho 1 foi produzido desde o
segundo quartel do século I a. C., desaparecendo entre o
final do século I e inícios do II. 

As ânforas itálicas estão representadas com as Dressel 1,
principais contentores por excelência do comércio vinícola em
período tardo-republicano e comuns em sítios com ocupação
do séc. I a.C. 

Em associação a este conjunto anfórico recolheram-se
fragmentos de cerâmica de paredes finas e de campaniense
(pequenos e raros), além dos de cerâmica comum, verificando-
se uma total ausência das sigilatas. 

Este panorama material aponta para uma ocupação do edi-
fício republicano desde finais do séc. II a.C./inícios do I a.C. até
às últimas décadas que antecederam o início da nossa era. 
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4. O edifício republicano no contexto peninsular 
e os modelos mediterrânicos 
Esta arquitetura romana de aspeto fortificado insere-se num

conjunto de realidades semelhantes, mas particulares, que co-
meçou a ser explorado no sul peninsular pelo menos desde os
anos 70 do século passado. 

Com exemplos conhecidos, quer na Andaluzia, quer na Es-
tremadura espanhola, estes complexos edifícios parecem con-
centrar-se em Portugal sobretudo em dois grupos maioritários,
um abrangendo o Alto e Baixo Alentejo e um outro que cobre a
área sudeste do Algarve. As suas balizas cronológicas cobrem,
maioritariamente, o século I a.C. até ao século primeiro da era
cristã. Caracterizados por uma robusta construção, tal como no
Castelinho dos Mouros, as suas plantas evidenciam um edifício
principal e estruturas secundárias que se constroem, geral-
mente, num plano inferior da encosta do cerro escolhido para
a sua implantação. Esta localização acontece tendencialmente
em locais de significativa altura, a partir dos quais dominam o
território circundante. 

Um dos mais antigos e melhor conhecidos é o Castelo da
Lousa (Mourão), que foi o primeiro a ser devidamente escavado
em solo português, tendo por isso um papel chave na com-
preensão de complexos semelhantes. 

A primeira interpretação deste edifício alentejano foi a de
uma forma de instalação militar (Paço e Leal, 1966,1968). No
entanto, a reapreciação feita por Jürgen Wahl no Castelo da
Lousa, em 1985, levou à conclusão de que esta estrutura e
as suas congéneres do Baixo Alentejo se relacionavam com
a atividade agrícola (Wahl,1985). As suas “Wehrgehöfte” –
cujas precursoras ele atribuía às construções helenísticas
como as chamadas “Nekromanteion” (Ephyra, Grécia) –
foram interpretadas como sendo elementos cuja função era
a de protegerem as produções agrícolas dos colonos roma-
nos das investidas dos bandidos lusitanos. Da mesma forma,
Pierre Moret viu estas notáveis estruturas como sinais do que
ele designou por “romanização do campo” (Moret, 1999). No
seu entender, as características da arquitetura destes edifí-
cios apresentam similitudes com as da arquitetura rural ita-
liana, do mesmo modo que as técnicas construtivas podem
ser facilmente identificadas quer em Itália quer em Espanha.
A ausência de argamassa como ligante não pode, como tal,
ser usada como prova de uma técnica local construtiva. Com
base em prospeções recentes, Rui Mataloto dividiu este uni-
verso em “redutos fortificados”, “torres”, “casas fortes” e
 “recintos-torre” (Mataloto, 2002, 2004). Estas estruturas sim-
bolizam para ele ambos os lados – militar e civil – da inicial
exploração rural romana do Sul da Ibéria. A considerável área
monumental do Castelo da Lousa foi investigada entre 1997
e 2002 (Gonçalves et al., 2004, 2010). A identificação de um
forno e de uma base de um lagar de azeite apontam para o
seu carácter rural e documentam a exploração agrícola que
ocorreu no sítio. Por outro lado, a descoberta de algumas
armas reflete uma componente militar. O início da ocupação
parece não recuar a antes de 50 a. C., o que torna o Castelo
da Lousa uma das estruturas mais antigas (Moret e Chapa,
2004). Baseado nesta nova informação, Carlos Fabião rein-
terpretou o Castelo da Lousa como o protótipo para todas as
estruturas similares (Fabião, 2002), o qual, no entanto, ele
 interpreta novamente como tendo uma função militar. 

Apesar da discussão alargada sobre a função militar de al-
gumas destas construções, o carácter civil do Castelinho dos
Mouros parece-nos indubitável, sendo oportuno frisar que ne-
nhum objeto aqui recuperado denuncia uma utilização militar
do sítio, o que, em conjunto com a escassa área agrícola ape-
nas confinada a uma pequena zona entre as colinas e o rio,
aponta para a primazia da importância da via fluvial que alimen-
tou o consumo e/ou comércio de vinho, possivelmente de azeite
e, seguramente, de preparados piscícolas dos habitantes do
Castelinho dos Mouros. Estes produtos eram importados,
sendo responsáveis pelo seu abastecimento a costa Bética, so-

bretudo a zona de Cádis e, de forma mais ténue, a região da
Itália, permitindo assim inferir importantes circuitos comerciais
no rio Guadiana. 

Dentro da sua especificidade arquitectónica, este edifício
residencial apresenta paredes externas bem mais espessas
que as interiores, em tudo similares aos exemplos conhecidos
destas estruturas fortificadas (Fig. 2), que necessitavam de tra-
balhos preparatórios de grande envergadura para o estabele-
cimento de muralhas e muros de suporte. 

Os modelos denotam uma certa geometrização comum à
construção romana, onde espaços domésticos se organizavam
em redor de um pátio central aberto, ausente no caso em des-
taque. A planta da área superior (que se designou por castel-
lum, inicialmente), mesmo se estandardizada numa
configuração tendencialmente quadrangular, teria de adaptar-
se à localização revelando cambiantes de métrica, por vezes
de perímetro e, sobretudo, de compartimentação interior. 

A planta central do Castelinho dos Mouros, subdividida em
quatro seções, revela similitudes com o exemplo andaluz de El
Tesorito (neste caso com total simetria das seções) e afasta-se
dos exemplos alentejanos, com apenas três alas na maioria dos
casos. Por outro lado, tal como no da Estremadura espanhola
que se diferencia dos restantes pela sua configuração, a parti-
cularidade do caso algarvio, com o terraço amuralhado que pro-
longa o edifício num plano inferior, não tem paralelo  conhecido
até ao momento. 

Notórias são, sem dúvida, as modificações arquitetónicas
ocorridas que indiciam uma estrutura de aspeto menos fortifi-
cado, visível nos elementos indicadores de uma alteração do
seu uso. São disso exemplo o acesso ao edifício central que,
numa primeira fase, apenas se realizava através do átrio amu-
ralhado localizado na parte sul do edificado, mais tarde substi-
tuído por um sistema de rampas construídas no lado norte do
monumento, o que permitirá a entrada direta na área habitacio-
nal a partir do seu exterior. Esta mudança estrutural poderá tam-
bém significar uma necessidade que se fez sentir neste tipo de
edifícios, possivelmente em face das alterações políticas que
surgiram no início do Império Romano. 

No Castelo da Lousa toda a atividade parece ter termi-
nado no período de Augusto. Aparentemente, tal não foi o
caso do Castelinho dos Mouros. A curta distância e ainda en-
trevisível fica o Montinho das Laranjeiras, numa suave en-
seada ribeirinha. A ocupação desta villa romana datará do
final da ocupação do Castelinho dos Mouros correspondendo
igualmente, em geral, ao principal período de ocupação des-
tes edifícios no Baixo Alentejo. Provavelmente, o que se pas-
sou no Castelinho dos Mouros foi semelhante ao caso do Alto
Alentejo, onde os bem-sucedidos grandes complexos agríco-
las procederam de pequenas estruturas defensivas, cujo pro-
cesso levou por vezes a uma alteração de sítio. As estruturas
edificadas acima descritas precisam de ser encaradas como
edifícios que forçosamente se tiveram de adaptar, tanto ao
contexto geográfico da área da sua implantação, quanto às
circunstâncias do turbulento momento histórico que ocorreu
no final do período republicano, início do Império Romano.
As suas diferenças temporais evidenciam, no entanto, que
elas existiriam subsequentemente como entidades económi-
cas separadas. Ao produzirem produtos agrícolas, as “casas-
fortes” teriam, com toda a probabilidade, um papel
semelhante às posteriores e mais extensas villae. Estas cons-
truções restritas e confinadas muitas vezes a uma topografia
muito acidentada não possuíam condições para sobreviver
às novas exigências arquiteturais e económicas dos séculos
I e II da nova era que vieram centralizar os  excedentes agrí-
colas junto dos acessos das novas infraestruturas de trans-
porte. Na área principal de distribuição destas estruturas no
Baixo Alentejo, as mudanças ocorridas nos circuitos fluviais
devido à mineração do ouro podem ter igualmente contri-
buído para o desaparecimento desta arquitetura durante o
séc. I a. C. De toda a forma, não ocorreu no Sul uma exten-
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Fig. 2 – Arquitetura tardo-republicana do sul da Lusitânia, planta dos edifícios centrais (adaptado de Teichner, 2008: fig.262) 
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siva reorganização com o surgimento das villae. Fulcral na
extinção das “casas-fortes” do Baixo Alentejo foi a alteração
das circunstâncias económicas surgidas neste período, en-
quanto no Alto Alentejo as mesmas fomentaram, em parte, o
seu desenvolvimento para o latifúndio. 

Durante as últimas décadas, a investigação revelou um nú-
mero crescente de diferenças nas particularidades e funções
de cada uma das estruturas descobertas, alimentando a dis-
cussão mais abrangente da “romanização”. No entanto, estes
sítios deverão ser considerados dentro do seu contexto local
antes de podermos estabelecer as conexões entre eles, sendo
certo que para atingirmos a compreensão da sua dinâmica de
desenvolvimento é necessária mais investigação. 
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“National cultures are a distinctly modern form. The
allegiance and identification which, in a pre-modern age or
in more traditional societies, were given to tribe, people,
religion and region, came gradually in western societies to
be transferred to the national culture. Regional and ethnic
differences were gradually subsumed beneath what Gellner
calls the “political roof” of the nation-state, which thus
became a powerful source of meanings for modern cultural
identities” (Hall, 1992: 274).  

1. Introdução
A natureza como abrigo, o abrigo como a natureza,

terá surgido com a naturalidade instintiva do homem em
movimento incessante, em demanda de um desígnio. Do
céu veio a noção de tempo enquanto elemento regulador
das ações do homem sobre todos os lugares da terra. Do
céu veio a orientação onde o homem se posiciona e deter-
mina o sentido do lugar e a sua memória. O homem, o
tempo e o lugar irmanados são assim uma mesma entidade.
A sua persistência em sucessivas linhagens será o resul-
tado de uma aturada seleção onde se consolidou o essen-
cial identitário. Esses fatores de permanência que se her-
dam, se enobrecem, por vezes subtilmente se renovam e
se transmitem, são sinais maiores de comemoração comu-
nitária em honra dos ancestrais. São a tradição que persiste
nas mudanças cíclicas da ação do tempo sobre o(s)
lugare(s), sobre os próprios homens.

Os povos nómadas, com destaque, no caso português,
para os ciganos e em particular alguns grupos que persistem
em ser livres, resistindo à assimilação pela civilização contem-
porânea, continuam a configurar o seu sentido abstrato de
habitat em espaço aberto, sob a abóbada celeste. A (re)cons-
trução incessante do habitat não configurado por materiali-
dade(s) adquire contudo identidade especifica com sentido
espacial. Um sentido que em parte resultará da continuidade
harmoniosa do corpo humano na e com a natureza. 

Como em nenhuma outra configuração arquitetónica, no
sentido de não se estar no interior de uma espacialidade con-
creta, o sentido do habitat nómada centra-se no prolongamento
das ações dos seus protagonistas no lugar por si definido
enquanto abstração intuída. Objetos diversos, utensílios para
cozinhar, ferramentas e até animais ligam as pessoas enquanto
grupo familiar próximo a uma abstrata entidade espacial. A per-
manência dessa entidade, de acampamento em acampamento,
reforça o sentido étnico/identitário mais pungente que conhe-
cemos, por se desvincular de qualquer desejo acumulativo de
bens materiais enquanto processo de distinção e, antes, se
suporta na abstração codificada de uma linguagem cifrada não
acessível a estranhos à comunidade.

No intuir dos nómadas, o território está para além da
matéria inerte que os rodeia. A perceção articulada dos ele-
mentos, terra, água, fogo e ar, em estreito relacionamento

com a paisagem terrestre e celestial constituirá uma parte
significativa da geometria abstrata de um mapa mental de
habitat exclusivo. A viagem incessante dos nómadas, apesar
de tendencialmente se processar em ancestrais trilhos nem
sempre percetíveis a outros povos ou outras entidades cultu-
rais, decorreu sempre na convicção de se realizar em liberdade
plena. Existe uma perceção inabalável de espaço terrestre ili-
mitado que se estende para além da linha de horizonte, cujo
sentido metafórico residirá na possibilidade da sua transposi-
ção/transgressão, constituindo este sentir uma parte substan-
cial da génese, do perfil psicológico desta entidade.  

Os agrupamentos que se formaram nessas desloca-
ções, ao resistirem a todo o tipo de adversidades, terão
adquirido um forte sentido gregário de autoproteção. 
O estabelecimento de laços de parentesco, de hierarquias
dentro dos próprios grupos e das entidades familiares con-
solidadas, terá estabilizado a vida comunitária e conse-
quentemente o seu cariz identitário. As permanentes des-
locações em distintas realidades, geográficas e
socioeconómicas, terão contribuído para uma progressiva
complexidade da sua identidade tendo inclusivamente se
especializado em algumas atividades ligadas ao artesanato,
com destaque para o aperfeiçoamento de ferramentas, arte-
factos e lide de equinos, indispensáveis nas atividades quo-
tidianas enquanto comunidade e no seu relacionamento
com o exterior da mesma.

A vivência resultante do nomadismo, onde a vida se
processa em intermitente movimento, portanto distinta do
viver em lugar permanente, proporciona um conjunto de
perceções sobre um universo de permanentes impressibili-
dades que inevitavelmente influem na forma como obser-
vam e se relacionam com o que os rodeia. Desde logo se
distingue o seu sentido de tempo e espaço, ambos em
movimento e em total amplitude, ou seja sem limites, sem
barreiras. A fruição do espaço decorre da ideia de fruição
de tempo. Para os nómadas o tempo não tem proprietário,
tal como o não tem o espaço aberto de ancestral passagem.
O seu mundo é o espaço integral, em tempo diurno e
noturno, por direito universal. Ou seja, não distinguem pro-
priedade privada de não privada, pelo menos na sua con-
dição ancestral e comummente aceite de direito de passa-
gem, por qualquer terra, por qualquer lugar. 

Na atualidade renasce ciclicamente um sentimento de
revolta no seio das comunidades nómadas em movimento,
pelo sintomático bloqueio dos seus trilhos. As vedações
são algo de extrema violência pois agridem de forma explí-
cita uma ligação inalienável com os seus ancestrais. O sen-
tido profundo de ligação hereditária cumpre-se na perma-
nência dos costumes de que o uso dos mesmos trilhos é
parte integrante, pois vivenciam experiências similares às
dos seus antepassados que permanecem assim presentes
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nessa memória. Esta é uma parte muito significativa da
sua condição étnica, em função da permanente transmissão
direta e explícita do legado a transmitir a uma nova, e em
formação, geração.

A recente prática de vedar grandes propriedades com
especial incidência na região de grande latifúndio, sobre-
tudo nas extensas planícies entre o litoral atlântico e a
Andaluzia, onde existe uma espécie de arqueologia de tri-
lhos nómadas, amplia os conflitos com esta comunidade,
ao impedir de forma deliberada a sua passagem. Recorde-
se que o nomadismo em Portugal tem a particularidade de
se confrontar com um território de Finisterra e, nestas cir-
cunstâncias, a sua deambulação tornou-se concêntrica por
permanecer num espaço condicionado na sua demanda
para Ocidente.

A sua movimentação/deslocação, tendencialmente,
decorre linearmente nos trilhos planos e nos sentidos
Oriente-Ocidente e vice-versa. Os acampamentos são as
suas ‘estações de serviço’ que estão devidamente mapea-
das nos seus empíricos roteiros de acordo com a ancestral
continuidade dos circuitos estabelecidos. Alguns destes
são coincidentes com acontecimentos socioeconómicos
relevantes nas regiões que atravessam, como as feiras.
Cortar os trilhos dessas ligações é inviabilizar as suas des-
locações e condicionar as respetivas atividades económicas
e de encontro com outras comunidades e respetivos paren-
tes. Esta sociedade tem a sua comunidade de famílias e
vizinhos no próprio movimento, nas deslocações a que
estão impelidos por condição e, em parte, pela lei do país. 

2. Breve enquadramento histórico
Aos nómadas em Portugal convencionou-se denominar

Ciganos. A sua entrada em território português não é conhe-
cida com exatidão, ainda que segundo Leite de Vasconce-
los ela tenha origem num passado remoto anterior à nacio-
nalidade (Vasconcelos, 1982: 351, 357, 358). Contudo, terá
tido um enorme incremento nos séculos XV e XVI. Para
além de breves referências em textos literários e em pos-
turas reais, que especificavam as primeiras leis de repres-
são sobre esta etnia, as leis mais severas terão surgido no
século XVIII, com D. João V, que incluíam a sua expatriação
para África e Brasil. 

Também Angus Fraser refere que Portugal foi “... o pri-
meiro país a recorrer à deportação para as colónias ultrama-
rinas como método novo de expulsão (...). As primeiras depor-
tações de ciganos para as colónias portuguesas de África
tiveram lugar no tempo de D. João III, cujo decreto de 1538
adotou esta solução para o problema do destino a dar aos
nascidos em Portugal que não podiam simplesmente ser
expulsos” (Fraser, 1998: 165). De um modo geral, as leis
que se conhecem sobre este grupo étnico foram sempre
construídas sob um forte estigma social de rejeição, sobre-
tudo pelo estereótipo que se construiu em redor do cigano
manhoso e ladrão incorrigível. Nesse pressuposto, as leis
acentuam a intolerância social e também política, tendo por
consequência um forte pendor repressivo.

Relembre-se que, até ao século XX, existia uma lei em
Portugal que atribuía à autoridade rural poderes repressivos
para obrigar os nómadas, ou seja os ciganos, a serem
nómadas com horário de nomadismo tipificado, ao não
poderem permanecer mais do que três dias num mesmo
local. Nalguns casos a perseguição e respetiva expulsão
de um determinado concelho era comum. Os ciganos não
eram, e de um modo geral continuam a não ser, bem-
vindos na maioria dos locais por onde passam, deixando a
população em sobressalto, em alerta.

3. Uma reflexão
A visão do outro a partir da nossa terá com elevada pro-

babilidade o mesmo impacto que a vedação que impede a

Fig.1 – Investigação dos acampamentos nómadas do Alentejo
(finais dos anos 70, princípios dos anos 80, do século XX)

progressão da caravana. A perda de liberdade de circulação
por ancestrais trilhos terá o mesmo pendor que o estigma
social que os não-ciganos têm subjacente no seu discurso
ao se reportarem a esta etnia. O sentido de liberdade dos
ciganos que incorporámos na nossa observação será por-
ventura um dos maiores focos de conflito com os não-ciganos
e, sobretudo, por existir uma profunda diferença no que res-
peita ao privado e ao público. Antes de qualquer abordagem
material o que se trata é de entender uma identidade cultural,
no sentido em que a cultura não é um lugar privado mas
antes um conjunto de processos permanentemente atraves-
sados por predisposições, conceitos, experiências não homo-
géneas onde a diferença amplia a diversidade e enriquece
os relacionamentos.

Esse sentido é inerente à sua razão de viver enquanto
parte essencial e por isso inalienável, ou seja indissociável
da sua identidade cultural. Um dos fatores diferenciadores
reside precisamente na impossiblidade de sedentarizar a sua
cultura sem perdas descaracterizadoras das sua(s) especifi-
cidade(s), de que se destaca, desde logo, a construção de
fronteiras em espaços funcionais comunais e/ou comparti-
mentação de espaço vivencial familiar. Acrescerá a estes
fatores a inoperatividade de estes espaços incorporarem a
ideia de propriedade individual, com inerentes pres -
supostos/convenções de uso e obrigações fiscais, etc. Algo
completamente absurdo no seu entendimento, pois têm uma
outra noção de espaço. Antes, percecionam algo não con-
creto, sem compartimentação, ou pelo menos distinta daquela
que os sedentarizados consideram enquanto tal. Sobretudo
entendem o espaço como algo difuso permitindo que diversas
atividades ocorram em simultâneo, portanto em movimento
e sem tempo ou espaço específico.

Esta distinta forma de vivenciar um conjunto de ativida-
des do quotidiano, comuns às dos sedentarizados, causa
estranheza a estes, tal como o trajar, o falar e, sobretudo, o
sentir neles o seu total desapego pela propriedade, vulgo
casa. Essa estranheza que se transmuta em censura em
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face da transgressão denota sobretudo uma sociedade into-
lerante à diferença. Talvez um dos fatores mais perturbantes
neste contexto de conflito resida no facto da cultura
nómada/cigana ser essencialmente imaterial sem ícones e
ídolos formais. Antes tem na sua essência a imaterialidade
fortemente codificada. A memória na configuração socio-
cultural cigana é um recurso abstrato, por ser essencial-
mente oral, que transita de geração em geração como o
próprio movimento em que se relaciona a comunidade.
Como em outras configurações é um processo dinâmico,
no entanto, o facto de ser essencialmente oral e em perma-
nente diáspora é, neste contexto, que se codifica e perma-
nece exclusiva para sua proteção. 

A memória, nesta circunstância, funcionará como um
lugar difuso, impreciso no tempo e no espaço mas coincidente
com um acontecimento uma ação relevante, referencial. Revi-
sitá-lo promove e valida a ação dos ancestrais que permanece
enquanto elo de ligação intergeracional e transmite a herança
identitária. O que se perceciona é a importância de um sen-
timento de lugar societário e não de um lugar físico de per-
tença. O lugar da memória será um lugar de permanente
revisitação; por essa razão se intuiu o percurso das cíclicas
viagens, algumas por trilhos regulados por antigas rotas
comerciais associadas a ciclos de recolha e transformação
de produtos da natureza. Frutos secos, terras coloridas, ervas
medicinais, minerais, ao simples sal, passando por produtos
manufaturados de seda ou de outras fibras, são exemplos
comuns a estes circuitos, alguns deles dependentes de par-
ticulares transações da responsabilidade de certos clãs nóma-
das. Talvez tenha sido esta rotina interdependente de múlti-
plos relacionamentos uma das primeiras especializações do
homem depois da caça e da guerra. Nestes contextos se
terão desenvolvido e adquirido valiosos conhecimentos que
sucessivas linhagens de mercadores e intermediários codifi-
caram, protegendo assim o seu negócio. Esse conhecimento
baseado nos contactos e experiências adquiridas nas próprias
rotas do caravanismo, ou seja dentro de um exclusivo círculo
de pessoas e regiões distantes, perdurou e ramificou regio-
nalmente com sucessivas adaptações em que os nómadas
em contacto direto com feiras e mercados se integraram ou
forçaram essa partilha. 

A entidade nómada que perdura no povo cigano perma-
necerá em virtude desta se manter igual a si própria por via
de uma incorruptível estabilidade, apesar das aparentes e
inevitáveis aproximações à civilização sedentária que a pro-
cura/pretende assimilar. Essa cíclica tentativa de assimilação,
em tempos modernos, sempre procurou um enquadramento
legal recorrendo a uma componente higienista de saúde
pública, como o exemplo da vacinação obrigatória anti-varió-
lica de 1953 (Vasconcelos, 1982: 368, 369). Um dos fatores
de relevância nessa estabilidade residirá no facto desta iden-
tidade não necessitar de provas materiais para existir
enquanto comunidade. Sem terra, sem monumentos de culto
ou outros, sem casas, a sua existência é contudo uma reali-
dade sociocultural única e distinta. No entanto, essa sua exis-
tência que aludimos, com alguma probabilidade, representará
uma memória esquecida do passado nómada dos sedentari-
zados. Um espaço de memória é por si só um espaço de
esquecimento. Os sedentarizados comemoram o que consi-
deraram relevante selecionar entre uma vasta complexidade
de acontecimentos. A memória é por assim dizer um frag-
mento de algo muito mais complexo e naturalmente irrepetível
mas que sistematicamente se procura revisitar.

Uma parte substancial do aparente incómodo que os
ciganos provocam aos sedentarizados advirá de a sua forma
de vida relembrar àqueles aquilo de que terão abdicado em
troca da sua ideia de conforto, de bem-estar, de segurança,
estabilidade social, entre outros benefícios/distinções. Ao
observarmos durante décadas acampamentos de ciganos no
Sul de Portugal e aldeias em idêntico espaço rural, procurá-

mos identificar aspetos correlacionados com eventuais per-
ceções de memórias que terão perdurado na e/ou em transi-
ção do nomadismo para o sedentarismo.

Desde os finais dos anos 70 que procuramos compreen-
der as duas configurações de espaço, respetivamente, o
espaço difuso do acampamento, sua organização/disposição
em função da(s) tenda(s) e da(s) carroça(s), assim como da
casa rural, na sua elementaridade espácio-funcional, na cons-
trução do espaço essencial, por vezes multifuncional, em
estreita ligação com as atividades associadas. Contudo, a
cultura material que os antropólogos associam à
construção/fabricação de objetos e da própria casa, por via
de instrumentos e tecnologias detidas por um determinado
grupo social, depara-se nesta configuração espácio-funcional
com a sua ausência, tornando todo o processo numa abstra-
ção material, apesar de alguns apetrechos serem potencial-
mente determinantes, como mais adiante explicaremos.

A complexidade da abordagem ao/no acampamento
adensa-se desde logo pela sua aparente desmaterialidade,
pela sua aparente desorganização formal, pela ausência de
configurações espacio-funcionais comuns tipificáveis numa
configuração sedentária. No entanto, desde o início que se
procurou estabelecer uma abordagem metodológica para se
poder conectar/contextualizar com as configurações que se
têm verificado na arquitetura vernacular. Desde os levanta-
mentos/inquéritos dos etnólogos e antropólogos aos de arqui-
tetos que procuramos estabelecer pontes de contacto entre
estas duas distintas configurações socioculturais. Procuramos
assim que a abordagem se concretize na realidade efetiva,
através da (re)visitação ao terreno, conhecendo de perto as
configurações socioculturais e os respetivos protagonistas,
mantendo no entanto a inevitável condição de observador
exterior à comunidade. 

Em face desta específica configuração sociocultural, a
prospeção no terreno e a respetiva análise estarão para além
da abordagem exclusiva da área da arquitetura, antes se
complementará com a área das ciências sociais. Desde logo
porque num acampamento a perceção das configurações
societais, dos laços familiares entre si e a própria organização
espácio-funcional no contexto das hierarquias implicará um
olhar mais articulado em face da ausência de materialidade(s),
comuns às comunidades sedentarizadas. 

Por outro lado e no âmbito da análise espacial, estamos
perante um meta-espaço. Um espaço transcendental ou, sim-
plificando, uma abstração espacial que é algo de difícil des-
crição. O que se trata é que num acampamento cigano esta-
mos dentro do nada, pois não existem vedações ou
delimitações físicas, apenas a sua abstração. Na verdade,
ao se habitar o acampamento, perceciona-se um lugar onde
ficará uma imagética linha de limite, fronteira de tolerância
em termos de aproximação de estranhos à comunidade. Esta
linha é tão enigmática quanto os sinais da sua transposição
que são percecionados normalmente pelos animais do acam-
pamento, ou por homens estratégica e impercetivelmente
avançados no terreno. Importará reter que o contexto territorial
em que se instala um acampamento é algo que resulta de
uma longa tradição e não uma mera casualidade, e muito
menos imposta. 

Um acampamento cigano é, por si só, uma configuração
abstrata em termos geométricos percetíveis, mas é manifes-
tamente uma disposição circular quando terminada a dispo-
sição no terreno das unidades familiares. Esta realidade acen-
tua-se com a disposição das próprias configurações/unidades
familiares, cuja articulação em redor do fogo é igualmente
circular, tal como o tempo é gerido pela rotação solar que é
cuidadosamente intuído e respeitado no seu exonerável per-
curso sobre os habitantes do acampamento. Esta realidade
pode ser confirmada/percecionada após o levantamento do
acampamento. As impressões que ficam plasmadas no ter-
reno são como que um registo radiográfico aéreo pois perce-
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bemos pelos despojos que aí permaneceram e nas marcas
físicas de que se destacam as cinzas das fogueiras o que a
ocupação deixou impresso no terreno, o(s) tipo(s) de ocupa-
ção/atividades do e no acampamento.

O vazio humano e os diversos vestígios dispostos no ter-
reno aparentam um abandono precipitado, como se os habi-
tantes desse lugar tivessem saído apressadamente em face
de uma imprevista calamidade natural. Esta realidade per-
mite-nos ler no terreno a localização precisa de algumas ati-
vidades que aí decorreram, tal como a sua área de influência.
A sua compreensão complementa o anterior tempo igual-
mente real de observação e vivência que nos permitiram os
seus protagonistas.

Aparentemente, esta configuração de ideia de espaço
abstrato onde decorrem ações precisas aparenta ter um
sentido efetivamente espácio-funcional próprio, permitindo-
nos conceber que se trata de uma identidade espacial efe-
tiva, no sentido de ser intencional, ainda que não delimitada
fisicamente. Consubstancia-se no permanente ato de repe-
tição, tanto nos diversos grupos familiares do mesmo acam-
pamento, como rotineiramente na sua transladação de
acampamento em acampamento, tratando-se assim de uma
constante.

O sentido desta identidade será consequência do prolon-
gamento do corpo humano nos instrumentos e respetivas
ações num determinado espaço. São essas ações que defi-
nem o limite do espaço. Ao colocar-se de cócoras, por vezes
de joelhos e raramente sentado, o indivíduo define de imediato
um lugar geométrico central, e ao rodar sobre si define uma
ação tendencialmente circular, quase sempre incompleta por
não completar a totalidade do círculo. A partir desta conjuga-
ção/articulação homem – instrumento(s) – ação  estará confi-
gurada uma unidade espacial. A esta unidade espacial, não
configurada por materialidade, denominamos tipologia zero.

Este posicionamento, por ser normalmente a céu aberto
ou sob um pano de tenda, tem o sol como elemento de
referência: de inverno a favor deste, de verão de costas
para este. Em ambas as situações não existem panejamen-
tos laterais, mesmo com o pano de duas pendentes esticado
por cordéis, nunca baixa ao chão, pois é fundamental a cir-
culação de ar menos quente rente ao mesmo. Esta abstra-
ção espacial, que poderemos considerar tratar-se de um
meta espaço ou meta habitat, contrasta com o espaço con-
finado por paredes de uma casa comum das comunidades
sedentárias, mesmo com as mais elementares constituídas
por um único compartimento. 

O habitat nómada é, por imperativo da condição étnica
da comunidade, uma espacialidade diaspórica. Curiosa-
mente, Leite de Vasconcelos, ao reportar-se às ações da
Guarda Nacional Republicana relativamente à campanha
de vacinação e à tentativa de se impor a sedentarização
da comunidade cigana, denomina-a “família-caravana”
(1982: 370). Tal realidade inscrever-se-á numa longínqua
viagem do habitat ou da sua perceção enquanto lugar de
abrigo em movimento. Uma espécie de espaço em perma-
nente transição temporal e espacial. Provavelmente resul-
tado de sucessivos apuramentos e sínteses de atividades

repetitivas e dos inerentes apetrechos, desde as primeiras
migrações provenientes do Médio Oriente em direção ao
Ocidente e também em sentido oposto.

O que aqui pretendemos demonstrar é a existência de
um habitat de configuração abstrata, sem materialidade defi-
nidora de qualquer configuração física. Esta configuração
consubstancia-se precisamente por ser percetível a todos os
que nela se inserem culturalmente, nela transitam e, na rea-
lidade, lhe dão sentido. A sua implantação/configuração será
resultante de uma prática empírica de perceção espacial
associada às atividades do quotidiano familiar, com especial
relevância no cozinhar alimentos mas também em redor de
atividades ligadas ao artesanato. Alguns apetrechos, materiais
diversos colhidos no terreno e utensílios de viagem são com-
plementares a essa realidade espácio-funcional, dos quais
destacamos a carroça por ser igualmente lugar de abrigo. 

Esta perceção é continuamente inscrita no terreno pre-
determinado, seguindo-se para esse fim preceitos provenien-
tes de conhecimentos de herança transmitidos oralmente e
nas ações quotidianas, em que os mais velhos e as respetivas
hierarquias familiares desempenham um papel determinante
nessa transmissão. Essencialmente se procura a justa arti-
culação do homem com as suas necessidades em harmonia
com a natureza do lugar.

O habitat nómada que classificámos, dentro de uma
potencial cadeia tipológica, como tipologia zero constituirá a
entidade espácio-funcional em transição para a casa/abrigo
e ou casa primitiva/elementar, no sentido em que Ernesto
Veiga de Oliveira se referiu às “...construções sumárias e
normalmente muito exíguas, de habitação temporária ou
mesmo ocasional, em certos casos móveis” (Oliveira, Galhano
e Pereira, 1988: 8). Esta configuração arquitetónica, pois
transmite a ideia/conceção de espacialidade, incorpora na
sua essência o sentido de espaço abrigo, a base fundamental
de onde emanará a substância de um processo evolutivo
tipológico com sucessivas incorporações que vão estabele-
cendo diferentes níveis de complexidade.
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Fig. 3 – A carroça como abrigo e como complemento 
na configuração espácio-funcional  

Fig. 2 – O homem, o lugar, a tenda, a viagem. Bases essenciais
na configuração espácio-funcional do habitat nómada
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1. Introdução
A investigação realizada pelo Campo Arqueológico de Mér-

tola (CAM), em especial no âmbito da arqueologia mas também
da arquitetura tradicional, tem revelado informação relevante
em diferentes domínios da história da vila, entre os quais se
contam os processos construtivos tradicionais. A instalação
de populações no esporão rochoso onde se implantou a povoa-
ção de Mértola, e onde na Idade Média se construiu o Castelo,
iniciou-se ainda durante a Idade do Bronze e permaneceu
com continuidade até aos nossos dias. A nível da topografia, a
zona do esporão é constituída por plataformas com distintas
cotas, dispostas em socalcos, onde se implantavam as estru-
turas habitacionais e defensivas da cidade (Fig. 1).

Com a presente comunicação, pretende-se refletir sobre
alguns dos temas de continuidade e descontinuidade que
poderão marcar o recurso aos materiais disponíveis no lugar
ou a outros provenientes do exterior e a diversidade de téc-
nicas construtivas tradicionais, compreendendo vários
momentos da história deste lugar. 

Deste modo, serão consideradas as diferentes tipologias
edificadas, desde as estruturas militares aos espaços religio-
sos ou aos edifícios da habitação. A caracterização, no âmbito
deste estudo, das técnicas construtivas de Mértola combina

os instrumentos da arqueologia, da arquitetura tradicional e
das experiências aplicadas, privilegiando os aspetos relacio-
nados com a execução das paredes mestras e concluindo
com a referência a algumas experiências de reabilitação com
recurso a técnicas tradicionais. 

Deste modo, considerar-se-á, num primeiro momento,
uma intervenção arqueológica específica realizada na área
contígua ao edifício da antiga prisão (atual Biblioteca Munici-
pal) com estruturas de diferentes períodos. Num segundo
momento serão caracterizados alguns aspetos particulares
das estruturas construídas de Mértola e das técnicas cons-
trutivas dos determinados períodos. E por fim, será revisitada
a experiência de reabilitação do Mosteiro no monte do Mos-
teiro, onde, entre outros processos construtivos, se recorreu
à execução de paredes de alvenaria de xisto e de taipa. 

2. A arqueologia das estruturas a Poente 
da antiga cadeia
Na intervenção arqueológica na área de expansão da

Biblioteca Municipal de Mértola verificou-se uma sequência
estratigráfica que, em certos locais, atingiu mais de quatro
metros de altura, aferindo-se a existência de diversas ocu-
pações do sítio, desde os bem conservados níveis da Idade

Fig. 1 - Vista do núcleo intramuros de Mértola a partir de Sul
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Palavras-chave técnicas construtivas, alvenaria de xisto, taipa, património construído
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Fig. 2 - Troços de muralhas e outras estruturas na escavação
da área de ampliação da Biblioteca Municipal 

do Ferro, que podemos datar genericamente entre o início
do século VI/V a.C. e o século II a.C., aos níveis de Época
Romano-Republicana, alguns níveis da Antiguidade Tardia,
de Época Islâmica (Almóada) e de Época Moderna. 

Neste arqueossítio, o primeiro momento construtivo iden-
tificado corresponde à primeira ocupação defensiva do local
no século VI/V a.C.. A fração da estrutura defensiva identifi-
cada é considerável, tratando-se de um troço de muralha
com orientação Este-Oeste, com cerca de 2m de largura,
construído com pequenas e médias pedras de xisto (mais
ou menos quadrangulares nas faces), formando fiadas regu-
lares com argamassa de barro e por vezes apenas terra.
Este troço de muralha datada da Idade do Ferro sofreu trans-
formações, na medida em que sobre ela assenta a muralha
Romano-Republicana do século II a.C. (zona Oeste) e na
zona Sul foi destruída para sobre ela assentar os alicerces
das construções do período Islâmico. Finalmente, sobre o
seu troço mais a Leste assenta a muralha Medieval da Vila,
que se apoia nela, cortando-a, precisamente, na zona onde
sobre ela se estabelece. Esta muralha da Idade do Ferro
encontra-se sob os níveis Romano-Republicanos e está
associada a estratos bem selados, com muitos materiais
pré-romanos, entre os quais se encontram relevantes impor-
tações de diversos pontos do Mediterrâneo. Tal como acon-
tece com este troço de muralha da Idade do Ferro, também
o torreão Romano-Republicano se encontra sobre os eixos
longitudinais da muralha Medieval da Vila, a qual a aproveitou
em grande medida para assentar sobre as estruturas pre-
viamente existentes os seus alicerces, impossibilitando assim
a compreensão total destes troços de muralhas mais antigos. 

No entanto, a primeira ocupação do sítio terá ocorrido
em momentos anteriores. Isto, porque numa outra zona da
escavação foi detetado o topo de outra estrutura de grande
envergadura, com 2,20m de largura, a qual se encontra sob
a muralha Romano-Republicana e por sua vez numa cota
abaixo do troço de muralha da Idade do Ferro. Porém, devido
às limitações impostas pelas obras de construção do edifício
da Biblioteca, ficou por averiguar a sua dimensão e qual a
função neste imbricado de sobreposições de diferentes estru-
turas. 

No que respeita às técnicas construtivas, é importante
referir que se notam algumas diferenças entre os vários
momentos construtivos das diversas ocupações do espaço,
isto é, registam-se alterações no modo construtivo entre os
diferentes períodos históricos mas não nos materiais utiliza-
dos na sua construção. Os muros conservados de diferentes
épocas possuem características comuns, as quais se defi-
nem por paredes de alvenaria construídas por pedras de
xisto de média e pequena dimensão, irregulares, ligadas, na
sua maioria, por terra, possuindo uma largura média de
0,50m. Os aparelhos são cuidados no exterior, apresentando
pedras com faces bem aparelhadas. No entanto, nas mura-
lhas, a construção difere dos muros das habitações e de
outras construções, quer do período Islâmico, quer dos perío-
dos precedentes. As muralhas identificadas tinham como
elemento construtivo comum a pedra de xisto de média
dimensão, bem talhada, de forma quadrangular e bem ligada
com terra e muitas das vezes argila, formando assim um
aparelho bastante consistente e homogéneo, resistindo ao
passar dos séculos.

De referir que em muitos dos muros identificados se veri-
ficou a quase total ausência de valas de fundação, sobretudo
nos muros de Época Islâmica que assentavam quase todos
sobre as estruturas preexistentes, como é o caso dos com-
partimentos do patamar inferior. A sustentação de alguns
dos muros mais consistentes, assim como da muralha
Romano-Republicana, era conseguida por uma seleção deli-
berada no tamanho das pedras que constituíam as suas
paredes, que, ao nível da base, eram blocos de maior dimen-
são, diminuindo o seu tamanho à medida que a parede subia

em altura (Palma, 2009). Nota-se a total ausência, nas cons-
truções destes muros e muralhas, de materiais mais luxuosos
como é o caso do mármore, mesmo que fosse reaproveitado. 

Esta intervenção encontra-se num ponto-chave para a
compreensão da estruturação da entrada no núcleo urbano
da cidade, com presença de estruturas defensivas desde os
primórdios da ocupação, bem como de uma das suas princi-
pais portas – Porta de Beja – do estabelecimento de tropas,
de locais de comércio e do eixo de ligação com o resto da
cidade intramuros. No entanto, apesar da potência estrati-
gráfica posta a descoberto, a sequência cronológica é com-
plexa não permitindo um total desvendamento da interligação
de grande parte destas estruturas. 

As atuações em sítios urbanos proporcionam leituras
complexas das sucessões ocupacionais, sendo possível
documentar, neste caso, cinco fases diferentes. A ocupação
mais recente corresponde à zona que foi utilizada como
horta agrícola, no patamar superior. Depois temos, no pata-
mar inferior, o forno de Época Moderna. Neste mesmo
momento, no patamar superior, terá sido praticado o enter-
ramento de um indivíduo, relacionado com os enterramentos
junto da Igreja Matriz. Em Época Medieval temos uma ocu-
pação que abrange tanto o patamar superior como inferior,
com níveis habitacionais e de trabalho relacionados com o
términus do bairro islâmico da alcáçova. A ocupação de
Época Romana-Republicana traduz-se, sobretudo, nas estru-
turas defensivas da muralha e seu torreão. Finalmente,
quanto à Idade do Ferro, as unidades são estanques e tra-
duzem-se na maior parte em níveis selados, associados a
um troço de muralha defensivo (Fig. 2).

3. A Época Romana e a Antiguidade Tardia
A área intramuros da Mértola atual deve corresponder

sensivelmente à mesma do período romano, ou seja, um
espaço urbano de 50.000m2. As muralhas teriam certamente
um traçado muito idêntico ao atual e, para além do caráter
defensivo, eram, em última instância, o elemento estrutural
de sustentação da plataforma artificial voltada para o rio Gua-
diana. Por outro lado, sabemos hoje que o espaço exterior às
muralhas, para o lado Norte, também se encontrava ocupado
por armazéns e espaços ligados ao comércio e que idênticas
infraestruturas existiam na margem esquerda do Guadiana,
onde hoje se localiza o núcleo populacional de Além-Rio. 
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Fig. 3 - Pormenor do desenho com incisões do falso aparelho
construtivo em porta da mesquita de Mértola

No que concerne ao traçado das ruas, os dados
arqueológicos são quase inexistentes. Apenas são conhe-
cidas com alguma segurança a porta do Forum, que faria
a ligação da cidade com as zonas a Norte, e a porta da
Ribeira, que ligava a cidade ao rio e à zona portuária.
Para vencer o declive natural do terreno, entre as curvas
de nível marcadas pelos arruamentos, foram criadas pla-
taformas artificiais para assentamento das habitações. 
A topografia adversa não permitia qualquer veleidade de
aplicação dos modelos tradicionais do urbanismo romano,
obrigando a aproveitar um possível traçado anterior que,
por sua vez, não devia diferir muito do seu aspeto atual:
ruas apertadas e sinuosas, seguindo grosseiramente as
curvas de nível, são ligadas transversalmente por esca-
das e vielas. 

Para caracterizar a topografia histórica referente ao
período romano são poucos os elementos seguros de que
dispomos, o que se deve sobretudo ao facto de só pontual-
mente terem sido escavados níveis romanos. Apesar disso,
têm sido recolhidos, em deposições secundárias, materiais
arqueológicos cerâmicos que apontam para uma ocupação
ininterrupta desde a Idade do Ferro até à atualidade. No que
concerne aos materiais romanos, estes revelam os mais
diversos tipos e origens. 

Na Antiguidade Tardia, Myrtilis manteve a sua importância
económica e vocação mercantil. Os dados arqueológicos
revelam que a atividade do porto de Mértola não decaiu e, a
atestá-lo, estão as diversas importações de cerâmicas do
Mediterrâneo oriental. A cidade, em si mesma, era a placa
giratória das riquezas comerciais e minerais que atravessa-
vam o território em carroças ou no dorso de animais e, já
embarcadas, desciam até ao mar e daí aos portos mediter-
râneos. No sentido inverso chegavam mercadorias exóticas,
múltiplos artigos provenientes de outras paragens, bem como
outras gentes, com as suas linguagens, cultos e culturas.
Este constante vaivém trouxe os primeiros evangelizadores
e a nova mensagem começou a florescer entre os patrícios
e plebeus da Myrtilis romana, numa época em que o culto
se oficializava e as várias comunidades religiosas podiam
conviver simultaneamente.

Do complexo sistema de amuralhamentos do burgo é
de realçar a parede exterior do criptopórtico, troço paradig-
mático das construções da Antiguidade Tardia. Neste com-
plexo sistema defensivo destacam-se, pela sua monumen-
talidade, as construções situadas nas imediações do porto,
onde a torre do rio fazia a ligação da muralha ao curso fluvial,
e uma torre semicircular, situada a montante, criando uma
forte estrutura de defesa de uma das principais entradas e a
grande razão da existência de Mértola – o rio e o porto. 
A completar todo o sistema defensivo estaria uma forte mura-
lha que circunda a cidade em que os largos panos e torres,
com as suas respetivas portas, proporcionavam simultanea-

mente a defesa e a estruturação do urbanismo do casco
histórico que envolve.

Todo este conjunto defensivo foi alvo de obras que incluíram
demolições, restauros, consolidações, capeamentos e, nalguns
sítios, como no castelo, se estenderam até aos dias de hoje.
Estas obras mantiveram de pé a maior parte das muralhas e
do castelo, inviabilizando, no entanto, a possibilidade de uma
análise mais cuidada a nível da leitura dos paramentos. Neste
contexto, os locais menos afetados foram a parede exterior do
criptopórtico e a torre do rio que, pela sua consistência cons-
trutiva, apenas pontualmente foram alvo de pequenas consoli-
dações feitas, respetivamente, em 1992 e 2005.

A reutilização dos materiais pétreos construtivos e deco-
rativos foi uma constante na Antiguidade Tardia, e como diz
Estácio da Veiga a propósito da parede exterior do cripto-
pórtico e que se pode adaptar para as construções coetâ-
neas: “[...] começam a manifestar-se no revestimento externo
varias pedras, incluindo belos mármores, que bem significam
haver pertencido a nobres edifícios. Quase toda a cortina
adherente ao baluarte fronteiro à ermida da Senhora das
Neves é abundante d’esta mescla, incluindo espaçosas
pedras rectangulares de granito, que necessariamente vie-
ram de grande distancia e não para construcção das mura-
lhas” (Veiga, 1983: 78). 

Na Antiguidade Tardia, no que concerne às técnicas e
aos materiais construtivos, temos uma continuidade cons-
trutiva que vem do período romano. Não se perdeu o saber-
fazer da sólida construção em opus cæmenticium, quer nas
construções estruturantes, como a Torre do Rio, ou na parede
exterior do criptopórtico, bem como o opus signinum que
deu forma aos batistérios e serviu de cobertura às sepulturas
do Rossio do Carmo, da Basílica do Cineteatro e do Mauso-
léu. Também as abóbadas construídas com lajes de xisto
sobreviveram no interior do criptopórtico e nos pilares da
torre do rio ou foram comprovadas arqueologicamente na
cobertura dos batistérios. Ou ainda as apuradas técnicas
musivas que cobriam os pavimentos do complexo religioso.

No que concerne aos materiais construtivos temos, em
primeiro lugar, o xisto local (de cor cinzenta ou castanha),
formando um pequeno aparelho de taliscas, ou blocos apa-
relhados, com a face para o exterior, dispostos em fiadas
regulares ligado por uma forte argamassa de cal hidráulica,
apesar de pontuarem e haver alguns panos construídos com
silhares de granito, mármore e calcário nas diversas cons-
truções de carácter militar e religioso deste período.

4. O período islâmico
As técnicas construtivas documentadas em Mértola em

Época Islâmica revelam, em primeiro lugar, uma forte dife-
renciação entre construções públicas e construções priva-
das no que diz respeito aos materiais e técnicas utilizadas.
No âmbito do privado, o uso da taipa e da alvenaria de
pedra ligada com barro é generalizado, enquanto os edifí-
cios públicos utilizam uma maior diversidade de técnicas,
a argamassa de cal como elemento agregador e uma maior
variabilidade de soluções construtivas em virtude da função
do edifício, do elemento estrutural em causa e do momento
da sua construção.

O testemunho mais antigo de construções de época islâ-
mica que temos em Mértola refere-se ao reforço da fortifica-
ção realizado por `Abd al-M"lik Ab# l-$aww"d no século IX.
É difícil atribuir a esta época troços específicos da fortificação
de Mértola. No entanto, a sequência estratigráfica documen-
tada numa sondagem realizada no interior do castelo permite
atribuir uma cronologia emiral ao pano norte (Palma e
Gómez, 2013). Trata-se de uma alvenaria irregular de xisto
assente com argamassa e com alguns blocos de materiais
exógenos, como o granito e o mármore, certamente reutili-
zados de construções da Antiguidade. Junto deste último
pano de muralha, no exterior do recinto, foi encontrado o
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embasamento de um torreão de 3,10m por 2,10m (Macias,
2006: 219) de pedra de xisto irregular de mediana dimensão
organizada em fiadas regularizadas com rípios e rematadas
com silhares de granito nos cunhais. Poderá ter sido esta
mesma técnica a utilizada na porta original do castelo que
propomos ser de acesso direito flanqueado por duas torres
quadrangulares (Palma e Gómez, 2013: 406).

Uma nova campanha de obras é atribuída a Ab% Ya`q%b
Y%suf que teria reparado a fortificação e reconstruído a porta
do castelo em 566 H./1171 d.C. Desta época data, a julgar
pelas fontes e pela sondagem realizada na própria torre, a
entrada em cotovelo da porta principal. Embora a técnica
construtiva não difira no essencial da utilizada no período
omíada, o ponto mais nobre da nova estrutura mereceu uma
cuidada fábrica realizada com pedra talhada de raiz para a
construção. É precisamente a configuração e disposição dos
silhares de calcário que constituem a porta, o que permitiu a
Samuel Márquez e Pedro Gurriarán (2011) atribuir uma auto-
ria almóada a esta construção que configuraria um arco aba-
tido semelhante a outros documentados em Niebla.

Em contraposição, as construções de carácter habita-
cional parcialmente escavadas no interior do castelo, datadas
dos séculos X-XI, revelam técnicas construtivas menos cui-
dadas: muros de alvenaria de pedra assente apenas com
barro, construídos com blocos mais irregulares do que os
usados na fortificação, que estariam recrescidos em taipa,
facto que não foi possível confirmar arqueologicamente. 

A mesquita (atual igreja matriz) é muito mais rica em
diversidade de materiais e soluções construtivas do que os
restantes edifícios. Levanta algumas dúvidas a datação da
estrutura que suporta o mihrab almóada. Assente sobre estru-
turas da Antiguidade Tardia construídas em opus africanum,
foi executado com grandes silhares de granito. Pensamos
que a argamassa que preenche atualmente as juntas foi colo-
cada posteriormente e que, originalmente, seria um muro de
pedra seca. A disparidade de técnicas em relação à constru-
ção almóada leva-nos a interpretar este alicerce do mihrab
como uma construção omíada com a mesma função.

A construção almóada do templo possui características
específicas diferenciadas tanto das construções domésti-
cas como das fortificações do mesmo período. Os materiais
utilizados são o tijolo, a pedra de xisto de formas irregulares
e o silhar de granito reutilizado de construções anteriores.
A argamassa de cal é o elemento fixador, em todos os
casos. O tijolo foi utilizado, por exemplo, na abóbada de
quarto de esfera do mihrab e nas portas e contrafortes,
onde é complementado com silhares de granito que refor-
çam a parte inferior. Também são em pedra de granito as
impostas dos arcos. As paredes foram construídas alter-
nando fiadas de pedra e bandas de duas ou três fiadas de
tijolo, como mostram os registos das obras da DGEMN
dos anos 40 do século XX.

O acabamento exterior das paredes consiste num reves-
timento de argamassa de cal, parcialmente conservado,
sobre o qual se desenharam com incisões um falso aparelho
construtivo que, no entanto, respeita as opções de desenho
arquitetónico, por exemplo, no traçado dos arcos de ferradura
do muro norte da mesquita (Fig. 3). Este revestimento arga-
massado exterior é muito menos cuidado do que o empregue
na parte mais nobre do edifício, o mihrab, que conserva uma
boa parte do estuque original com cerca de 4cm de espes-
sura. Nele foi talhada uma arcaria cega assente sobre uma
cornija e encimada por um “Cordão da Eternidade” retilíneo
inciso. As escavações efetuadas no interior do mihrab per-
mitiram identificar o pavimento original da mesquita que esta-
ria construído com uma simples camada de argamassa
pouco rica em cal.

Estes mesmos materiais construtivos podem ser encon-
trados nas construções domésticas do século XII e das
primeiras décadas do século XIII, se bem que com uma

menor destreza nas soluções arquiteturais tanto de arcos
e abóbadas como de revestimentos argamassados. As
paredes mestras das vivendas eram construídas sobre ali-
cerces de alvenaria de pedras irregulares de xisto assentes
com barro e recrescidas com taipa. A reutilização de silha-
res de granito ou pedras de mármore provenientes das
construções da Antiguidade Tardia subjacentes não é rara,
mas não chega a ser sistemática, nem a colocação destes
materiais reutilizados responde a lógicas específicas. As
paredes revestiam-se de uma camada de argamassa de
barro e cal que depois era caiada. A compartimentação
interior dos espaços recorria habitualmente a tabiques de
adobe. Os pavimentos eram muito mais variados: tijoleira,
argamassa de cal pintada com almagre, lajes de xisto ou
terra batida.

5. Da época medieval cristã à contemporaneidade
Com a chegada dos exércitos cristãos, fortes transfor-

mações vão ocorrer, tanto nas estruturas públicas como
domésticas, tanto no traçado dos edifícios como nos estilos
arquitetónicos. No entanto, os materiais e as técnicas de
construção manter-se-ão muito semelhantes. Na fortificação,
a principal obra dos conquistadores da Ordem de Santiago
foi a imponente Torre de Menagem, que foi construída tam-
bém com alvenaria de xisto travada com argamassa de cal
e elementos estruturais (cunhais, portas, arcos e abóbadas)
construídos com silhares bem lavrados, se bem que de dis-
tintos materiais (regra geral, arenitos e calcários). Estas mes-
mas opções confirmam-se nas obras de remodelação da
mesquita no século XVI, se bem que neste caso também se
mimetizem soluções ensaiadas no templo almóada, como
por exemplo nas alvenarias formadas por fiadas de pedra
alternando com tijolo que encontramos no arcobotante que
reforça o canto nordeste da Igreja Matriz.

Pese embora as transformações significativas que, a
nível da organização da habitação, marcarão a transição da
Época Medieval Islâmica para as Épocas Medieval Cristã e
Moderna, a combinação da alvenaria de xisto e da taipa
continuará a marcar decisivamente a arquitetura doméstica
da vila (Barros et al., 1996). O processo de densificação que
ocorre no interior da vila intramuros em diferentes períodos
do Antigo Regime terá reflexos a nível da consolidação de
uma morfologia profundamente adaptada às circunstâncias
topológicas: com alguma frequência encontraremos os

Fig. 4 - Obra de recuperação do mosteiro do monte Mosteiro
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 diferentes espaços domésticos separados por lances de três
ou quatro degraus; a superfície do piso térreo é quase sempre
menor que a do piso superior; a presença do afloramento
rochoso passa frequentemente do exterior para o interior da
habitação, onde poderá ser dissimulada com a construção
de um poial. 

A nível dos processos construtivos tradicionais, o recurso
à alvenaria de xisto não se restringe, assim, ao soco das
paredes de taipa, já que a implantação contra a encosta
resulta também na execução em pedra da parede tardoz
destas edificações. Nalguns casos, o assento e arranque da
alvenaria ocorre a uma cota superior ao pavimento do piso
térreo, resultando, uma vez mais, na presença da rocha no
interior da habitação (neste caso, nos compartimentos pos-
teriores do piso térreo). A adaptação, em terraços, do conjunto
edificado à vertente traduzir-se-á frequentemente na signifi-
cativa extensão da cobertura telhada que se prolonga, no
mesmo plano, sobre diversas habitações vizinhas, abrindo
nalguns casos espaço às águas furtadas.

Se este processo de integração parcimoniosa se manterá,
já em época contemporânea, na construção ou transformação
das edificações mais ou menos modestas, noutros casos, e
já sob o ciclo da exploração do minério nas Minas de São
Domingos, assistir-se-á ao aparecimento de novas edifica-
ções apalaçadas que afirmam uma organização espacial
mais liberta das circunstâncias topológicas (desbaste signifi-
cativo do afloramento) ou históricas (demolição de diversas
preexistências). Este desprendimento relativamente aos cus-
tos poderá resultar também no recurso mais fácil à alvenaria
de xisto (de construção mais lenta e custosa por comparação
com a taipa) e na introdução de novas soluções, quer a nível
dos revestimentos e elementos de fachada (característicos
da arquitetura oitocentista, por vezes, tardia) e da cobertura
(integração de asnas e trapeiras).

A construção corrente das paredes de alvenaria de xisto
não incluía o aparelhamento da pedra mas a escolha da melhor
face para o exterior de cada um dos paramentos em fiadas
executadas em simultâneo, considerando diferentes tipos de
travamento: longitudinal, quando o assentamento da pedra
ocorria com descontinuidade das juntas verticais entre fiadas
que pode ser verificado em cada um dos panos da parede;
transversal, com recurso a blocos de diferentes dimensões
com sobreposição alternada em fiadas subsequentes; e dos
cunhais, com a maior dimensão das pedras a ser disposta
alternadamente no sentido das duas fachadas. Marcando, mais
uma vez, a continuidade com a execução de alvenarias cor-
rentes de períodos anteriores, a pedra era assente com barro
e com recurso frequente a escassilhos de talisca entre fiadas. 

Para a execução das paredes de taipa privilegiavam-se
as terras com muita pedra talisca, trazidas de lugares mais
ou menos próximos, que favoreciam a sua resistência e dura-
bilidade, contrariavam o processo de desagregação e facili-
tavam a aplicação do reboco. As dimensões dos blocos que
foi possível recolher nas paredes dos edifícios da vila intra-
muros variavam entre os 164/180 centímetros na maior
dimensão e os 40/50 centímetros na menor. O guarnecimento
dos vãos aparece recorrentemente associado ao tijolo maciço
de obra cozida nas golas das ombreiras e padieiras. 

6. Um caso de estudo: O mosteiro do monte Mosteiro 
O pequeno templo do monte Mosteiro foi identificado por

Cláudio Torres, nos finais dos anos 70 do século XX e, em
1995, foi alvo de um estudo específico por parte de Justino
Maciel e João P. Martins (1995: 499-506). No ano de 1999 a
Câmara Municipal de Mértola adquiriu o edifício a fim de se
proceder à sua recuperação e valorização e na primeira
década do século XXI foi possível reunir meios e esforços
para desenvolver e concluir este projeto. Nos trabalhos de
escavação arqueológica, recuperação e musealização parti-
ciparam, para além dos investigadores e técnicos do Campo

Arqueológico de Mértola, os alunos e professores da Escola
Profissional Bento de Jesus Caraça e, posteriormente, da
Escola Profissional Alsud. A recuperação e a intervenção
arqueológica, levadas a cabo no edifício e na área envolvente,
constituíram-se como um laboratório prático de aprendizagem
para os alunos e permitiram a valorização do monumento. 

O edifício foi alvo de um processo de conservação e
recuperação, no ano de 2006, levado a cabo pelos alunos e
professores do curso de Técnico de Recuperação do Patri-
mónio Edificado da Escola Profissional Bento de Jesus
Caraça, delegação de Mértola. Esta intervenção teve como
finalidade corrigir as patologias existentes, dado o estado de
abandono e de ruína em que o edifício se encontrava. Neste
processo foram empregues as tecnologias tradicionais de
construção, como a taipa, a alvenaria de pedra (Fig. 4) e o
telhado tradicional com telhas de meia cana aplicadas sobre
caniço. Sempre que possível recorreu-se aos materiais cons-
trutivos existentes localmente: a terra para fazer a taipa, a
pedra local para a alvenaria, os pequenos seixos de quartzo
para o pavimento. A elaboração do caniço da cobertura incluiu
a colheita e a preparação das canas. Por fim, foi usada cal
para caiar o edifício e para a pintura das portas recorreu-se
a uma mistura de produção tradicional. 

No decorrer da obra de recuperação foi ensaiada uma
leitura da arqueologia da arquitetura. Esta consistiu na reali-
zação do levantamento integral do monumento à escala 1/20,
na leitura dos paramentos e na proposta de reconstituição
do processo de evolução construtiva do edifício de modo a
perspetivar as soluções a aplicar na sua recuperação. A única
alteração proposta constou na reposição da janela existente
no centro da abside, que se encontrava parcialmente entai-
pada, com recurso ao reaproveitamento de elementos
pétreos. No fundo, tratou-se de restituir a forma original da
janela do templo. Foi sempre propósito da intervenção pôr
em prática um projeto integrado para o edifício que incluísse
a escavação arqueológica, a recuperação do templo, a
musealização do espaço e a publicação dos resultados. O
mosteiro do monte Mosteiro, a par das intervenções realiza-
das na Ermida de  S. Sebastião em Mértola (1999-99) e da
ermida de S. Barão (2000-4), constituem três exemplos para-
digmáticos de recuperações e da valorização feitas no patri-
mónio religioso do concelho de Mértola.

Bibliografia
BARROS, F. R., BOIÇA J. F., e GABRIEL, C. (1996). As comen-

das de Mértola e Alcaria Ruiva. As visitações e os tombos da
Ordem de Santiago 1482-1607. Mértola: Campo Arqueológico
de Mértola.

MACIAS, S. (2006). Mértola, o último porto do Mediterrâ-
neo. Mértola: Campo Arqueológico de Mértola. 

MÁRQUEZ BUENO, S., e GURRIARÁN DAZA, P. (2011). Las
puertas monumentales en las fortificaciones del occidente
andalusí. In La marca inferior de al-Andalus. Mérida: CUPARQ
/ Mérida Consorcio Ciudad Monumental.

PALMA, M. F. (2009). Arqueologia urbana na Biblioteca
Municipal de Mértola (Portugal): contributos para a história
local. Huelva. Dissertação de mestrado em Arqueologia e
Património apresentada à Universidade de Huelva. 

PALMA, M. F. e GÓMEZ MARTÍNEZ, S. (2013). O Castelo de
Mértola em Época Islâmica. In FERNANDES, I. C. F. (coord.). For-
tificações e Território na Península Ibérica e no Magreb – Séculos
VI a XVI. Lisboa: Colibri / Campo Arqueológico de Mértola. 

MACIEL, M. J. e MARTINS, J. P. (1995). Monasterium e
Ecclesia de S. Salvador no monte do Mosteiro (Mértola). In
IV Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica, pp. 499-506.
Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

VEIGA, E. da (1983). Memórias das Antiguidades de Mér-
tola. Lisboa: Imprensa Nacional e Mértola: Câmara Municipal
de Mértola.

1.º Congresso Internacional ARQUITETURA TRADICIONAL NO MEDITERRÂNEO OCIDENTAL70

ciatmo_AF_Layout 1  26-04-2015  23:27  Page 70



Filipe González1 e Onofrio Veca2

(1) Universidade Lusíada de Lisboa. CITAD, Centro de Investigação em Território, Arquitetura e Design 
gonzalez.filipe@gmail.com 
(2) Universidade Lusíada de Lisboa. vecamil74@gmail.com 
Nota Este trabalho é financiado por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia no âmbito
do Projeto!UID/AUR/04026/2013!e também do!CITAD – Centro de Investigação em Território, Arquitetura e Design

Palavras-chave Dammuso, ilha de Pantelleria, arquitetura vernacular, habitação mediterrânica 

1. Introdução
O Dammuso da ilha de Pantelleria é um exemplo para-

digmático de arquitetura espontânea mediterrânica (Scarano,
2006; Boeri e Longo 2009) que se integra perfeitamente no
território mantendo o sentido de pertença à matriz mediterrâ-
nica e respeitando a relação com o lugar (Di Natale e Garo-
falo, 2002), o contexto histórico e o meio ambiente. As
expressões agregativo-funcionais, a organização do espaço
e as soluções arquitetónicas e construtivas tradicionais ado-
tadas, representam os elementos que mais caracterizam e
identificam o Dammuso e a paisagem de Pantelleria (Fig.1). 

Pantelleria está localizada aproximadamente no centro
do mar Mediterrâneo entre o continente africano e o conti-
nente europeu, ou seja, a Leste da Tunísia e a Sudoeste da
Sicília. 

A ilha é o resultado de uma intensa atividade vulcânica
que deu origem, por um lado, a uma topografia e uma con-
formação do território articulada e heterogénea, e, por outro
lado, a um sistema geológico constituído principalmente por
rochas vulcânicas ácidas e, em menor percentagem, por ba-
saltos e a pedra-pomes (D’Aietti, 2009). Em geral, a pedra
vulcânica local sempre foi e, ainda hoje, representa o princi-
pal material de construção. Devido à sua posição geográfica,

desde a antiguidade, Pantelleria foi objeto de contínuas con-
quistas e dominações por parte de vários povos, entre os
quais importa salientar os Púnicos, os Romanos e os Árabes
(D’Aietti, 2009; Di Natale e Garofalo, 2002).

2. O Dammuso
2.1 Origens
Devido a uma estratificação de acontecimentos culturais

e arquitetónicos é difícil estabelecer o período exato do apa-
recimento do Dammuso (D’Aietti, 2009; Maltese, 2000). Por
exemplo, o termo Dammuso tem uma ligação etimológica,
quer com a palavra árabe dammús (edifício abobadado) (Fa-
rina, 2003), quer também com a palavra latina domus (casa)
(D’Aietti, 2009). Aliás, parece que a tradição construtiva pan-
tesca dos muros em pedra seca e das coberturas em abó-
bada de volta perfeita ou abatida remonta a uma herança dos
romanos (Di Natale e Garofalo, 2002). A tipologia em abó-
bada, expressão principal dos dammusi, já com os fenícios
(Barbera et al., 2009), com os romanos e com os bizantinos
era usada, mas é com os árabes que se alcança o total do-
mínio da técnica construtiva através da formação de mão de
obra capaz de realizar abóbadas em pouco tempo e sem cim-
bres (Farina, 2003).

Fig. 1 – Dammuso Sacco, 2013 
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2.2 Evolução
Entre o V e VI século d.C., o Dammuso atravessa três

fases de desenvolvimento. 
O Dammuso mais antigo da ilha é o chamado Dam-

muso Scimmia. Trata-se de um edifício muito rudimentar
com planta retangular, sem divisões do espaço interior e
que tem um arco de entrada muito profundo e baixo
(1,20m). As suas características mais importantes são: uti-
lização do táiu (mistura de terra e água e, por vezes, tam-
bém palha) para a impermeabilização da cobertura;
cobertura em abóbada abatida, composta por pedras
secas, já com estereotomia, pela necessidade de encaixe;
grossas paredes perimetrais, construídas com sistema a
casciáta, ou seja, a caixa ou saco, compostas por uma
dupla parede de alvenaria de pedra seca bruta (o interstício
entre estas era preenchido com fragmentos e resíduos de
rocha e terra) e ainda uma terceira fila exterior que funcio-
nava como um plinto ou soco para ulterior contenção. No
total tinha três panos murários capazes de atingir uma es-
pessura da parede entre 0,80m e 2,00m.

Numa fase intermédia sucessiva continua-se a utilizar
o táiu mas desaparece o soco e as paredes ficam mais es-
beltas e ligeiramente inclinadas (10–15 %) (Minardi, 1998),
funcionando como contraforte e garantindo, assim, uma
maior estabilidade; aparecem também uma moldura em
pedra no arco de entrada para aplicação da porta e a co-
bertura em abobada de berço construída através monta-
gem dos cimbres.

Numa fase mais avançada, com a utilização da cal,
chega-se à versão mais clássica e autêntica do Dammuso,
o chamado Dammuso Modello. As inovações mais impor-
tantes são: planta quadrada e aparecimento da célula base
com divisão do espaço interior; extradorso em cúpula; in-
tradorso em abóbada (principalmente de barrete de clé-
rigo); impermeabilização da cobertura com cal, terra e
escórias vulcânicas (tufo e lapilli).

Este tipo de parede, pela sua técnica construtiva, pela
sua espessura e materialidade, tem uma grande inércia tér-
mica e torna-se refratária ao frio, ao calor e ao ruído, atin-
gindo um elevado nível de isolamento termo-acústico. 

Nos anos 40 e 50 do século XX (Farina, 2003) as paredes
do Dammuso são constituídas por uma única fila de blocos
de pedra cortada e esquadrada, atingindo no máximo 0,38m
de espessura. Nesta época desaparecem o sistema constru-
tivo a casciata, a inclinação das paredes e o arco de entrada;
utiliza-se uma argamassa de cal e terra como ligante; as
 paredes são rebocadas; reduzem-se os custos de mão de
obra assim como os prazos de execução, mas também dimi-
nui a inercia térmica das paredes. Atualmente as paredes re-
sistentes do Dammuso constroem-se também com blocos de
betão, blocos de tijolo cerâmico e betão armado como viga
de bordadura. A pedra é montada como revestimento e tem
só função estética (D’Aietti, 2009).

3. A matriz mediterrânica
3.1 Clima
O clima é, sem dúvida, o elemento unificador do Medite-

rrâneo, o qual envolve a área que se estende de Portugal
Centro-Sul até à Grécia, passando por toda a faixa costeira

e as ilhas do Mediterrâneo, desde Gibraltar até Chipre (Sca-
rano, 2006). O clima dos países do Mediterrâneo é caracte-
rizado pela sua complexidade e pela diversidade de
situações que ocorrem ao longo do ano, sobretudo em função
da radiação solar, da temperatura do ar, da humidade do ar
e da ventilação (Coch e Serra, 1996). 

O clima de Pantelleria é um clima fundamentalmente
temperado, caracterizado por invernos curtos e moderados,
verões longos, quentes e secos, baixa pluviosidade e quase
contínua exposição aos ventos (Marguglio apud D’Aietti,
2009). Os ventos dominantes são o Mistra – frio e húmido no
inverno (sopra de Noroeste) e o Siroco – quente e seco no
verão (sopra de Sudeste) (Farina, 2003). Pantelleria, apesar
de não ter condições de mudanças extremas entre frio e
quente, apresenta contudo uma amplitude térmica média
anual em torno de 14ºC. A temperatura média anual é cerca
de 17,4ºC, a temperatura média do mês mais quente (agosto)
é cerca de 24,9ºC e a temperatura média do mês mais frio
(janeiro) é cerca de 10,9ºC (Marguglio apud D’Aietti, 2009).
A radiação solar é muito intensa, máxima para Oeste-Sud-
oeste. A radiação solar global média anual é > 17.000 Kj/m2

(valores médios/dia). A humidade relativa média anual vai de
75% a 79,9% (valores médios/dia)(Farina, 2003). 

3.2 Articulação do espaço exterior
O Dammuso, e em geral toda a arquitetura tradicional

mediterrânica, distingue-se pelas suas expressões agrega-
tivo-funcionais, ou seja, desenvolve-se a partir de um pro-
cesso de aglutinação e de crescimento por adição
subsequente de volumes. Este baseia-se no critério da repe-
tição da unidade habitacional fundamental ou célula base à
qual se ligam os anexos desenvolvidos para desempenhar
as diferentes atividades funcionais. A partir da célula base
desenvolvem-se, portanto, as outras tipologias habitacionais
(Scarano, 2006). De facto, uma das marcas de identificação
dessa arquitetura são as formas geométricas simples que
configuram os edifícios, em especial aquelas estereométri-
cas, como o quadrado e a sua extensão tridimensional, o
cubo (Quaroni apud Scarano, 2006).           

Este processo não depende de um plano de ação, de es-
colhas de projeto predeterminadas ou de uma intervenção
programada mas é o resultado de necessidades funcionais
locais, de tradições culturais e sociais e de modelos empíricos
milenários adquiridos e transmitidos por gerações. O apecto
estético-formal é apenas uma consequência espontânea, ou
seja, é o processamento de formas arquitetónicas aptas para
desenvolver específicas funções e satisfazer determinadas
necessidades de particulares contextos socioeconómicos (Del
Mastro, 1999). Esta atitude responde, ainda, às necessidades
ambientais de carácter geográfico, climático e tecnológico.
Sendo estas edificações perfeitamente integradas no contexto
natural, exploram todas as suas potencialidades, eliminam
todos os tipos de desperdícios e asseguram o máximo con-
forto e bem-estar (Del Mastro, 1999).  

Em relação à função, podem-se distinguir três versões
de Dammuso, da mais simples à mais complexa: tipologia
unitária isolada – abrigo e armazém – ou sarduni (celula
base); tipologia complexa isolada ou casa compacta – habi-
tação sazonal – lócu (1.ª expressão agregativa) (Fig. 2); tipo-

Fig. 2 – Lócu, 2013 Fig. 3 –  Habitação em Dammuso, 2013
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logia complexa a estrutura múltipla – residência habitual –
Dammuso de habitação (expressão agregativa complexa)
(Farina, 2003; Farina apud Barbera et al., 2009; Scarano,
2006) (Fig. 3). Esta última tipologia é constituída por elemen-
tos arquitetónicos paradigmáticos que marcam a identidade
da arquitetura de Pantelleria e do Mediterrâneo. 

O Dammuso, muitas vezes tende a fluir para fora criando
“espaços filtro”, isto é, uma área de transição entre espaço
interior privado e espaço exterior público. Está-se a referir a
arcada ou loggia (portico), que, ainda sob forma de pérgula,
constitui um dos mais relevantes espaços da arquitetura me-
diterrânica. Este fornece sobretudo proteção do sol, mas
torna-se também um espaço agradável de permanência, de
descanso, de convívio e de lazer (Farina, 2003; Scarano,
2006). Uma outra estrutura anexa ao Dammuso, que carac-
teriza também a casa mediterrânica, é a cisterna púnica para
o armazenamento da água da chuva (Fig. 4). A recolha é feita
através das coberturas cupuladas e canalizada dentro das
cisternas através de sarjetas (rásule) e caleiras.

3.3 Organização do espaço interior   
A célula base, ou standard, é constantemente repetida na

configuração interna de qualquer Dammuso de habitação. A
sua organização espacial é simples e essencial e é constituída
pelos seguintes espaços habitacionais: Alcova (arkòva), que
vem do árabe al qubba, é um espaço de pequenas dimensões
que se encontra no interior do ambiente principal, chamado
camera ou kàmmira. Pode ser considerado um espaço aces-
sório do compartimento principal, um nicho de dimensões su-
ficientes para albergar uma cama de casal. De facto
originalmente, a alcova era o quarto maior, o espaço mais ín-
timo e reservado. O resto da família dormia num espaço ao
lado, chamado camerino ou kammarìnu (D’Aietti, 2009). 

Esquematicamente a organização planimétrica reco-
rrente de um Dammuso pode ser assim sintetizada:

• Áreas privadas: alcova (arkóva); quarto (kammarìnu)
• Áreas de receção: sala (kàmmara); terraço (passiatùri);
arcada ou loggia (portico)
• Áreas de serviços: cozinha (cuffalàru); forno (furnu); cis-
terna (istèrna)
• Áreas exteriores para atividade agrícola: armazém (ma-
casènu); cuba (palamèntu); secador (stinnitùri); eira
(àira); moinho (mulino); horta (magnànu); jardim (jardìnu)
• Áreas exteriores para animais: armazém de alfaias
agrícolas/estábulo (sardùni/staddra); Palheiro (fienile)
(Scarano, 2006).

3.4 Soluções arquitetónicas 
e técnicas construtivas tradicionais
O Mediterrâneo é em si mesmo um complexo sistema de

relações. As fortes analogias existentes entre as técnicas
construtivas e as arquiteturas tradicionais locais são possí-
veis graças à existência de afinidades de carácter étnico, cul-
tural, ambiental e geográfico. É preciso não esquecer que,
devido à partilha do mesmo mar e à facilidade de navegação,
a bacia do Mediterrâneo foi desde sempre um cruzamento
de povos diferentes mas ligados, todavia, por uma história
milenar caracterizada por contínuos intercâmbios culturais e
comerciais. A tendência das populações rurais para a con-
servação do património arquitetónico herdado das antigas ci-
vilizações fenícia, grega, romana e islâmica, em torno da
bacia do Mediterrâneo, permitiu a permanência e estratifica-
ção das diferentes formas arquitetónicas no tempo e no es-
paço (Del Mastro, 1999).

Conclusões
Em ultima análise, o Dammuso constitui a solução con-

creta das necessidades dos habitantes de Pantelleria em res-
posta às suas características topográficas, litológicas e
climáticas. Pantelleria, não tendo sido atingida pelo processo

de homologação da especulação imobiliária, manteve, quase
na sua totalidade, a identidade local, os valores das antigas
sociedades tradicionais e o espírito do lugar. Neste sentido,
a paisagem de Pantelleria pode ser considerada um exemplo
admirável de paisagem mediterrânica.

Acresce ainda uma clara noção de que territórios insula-
res de tão nobre qualidade paisagística não resistem muito
tempo à especulação imobiliária. Atualmente ainda existe um
considerável número de dammusi em situação de uso conti-
nuado ou em processo de abandono. 

O culto do exotismo associado à paisagem mediterrâ-
nica, única, de Pantelleria, tal como descrito anteriormente,
fez aumentar nos últimos anos a procura de edificações para
a transformação em habitações sazonais e espaços de fina-
lidade turística. Tem havido assim, por um lado, uma certa
proteção ao património mas, por outro, a criação de um am-
biente de exclusividade que exclui os habitantes naturais da
ilha introduzindo uma outra natureza de novos habitantes.
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1. Introdução
As habitações de taipa destacam-se na paisagem urbana

vidigueirense. Foram, por isso, escolhidas como tema para a
conclusão do Mestrado em Recuperação do Património Ar-
quitetónico e Paisagístico, na Universidade de Évora. A dis-
sertação “Técnicas tradicionais de construção, em Vidigueira:
a taipa e as coberturas tradicionais” pretendeu apresentar as
habitações térreas de taipa mas também destacar as cober-
turas tradicionais como elementos essenciais para a sua in-
dividualidade, bem como destacar os períodos de evolução
da localidade, de modo a compreender a evolução dos mo-
delos das casas. Das coberturas e tetos dos edifícios estu-
dados destacaram-se aqueles compostos pela abobadilha
alentejana, elemento que no ideário local remete para uma
técnica apurada e para um determinado estrato social. Co-
nhecer as habitações de taipa em Vidigueira, enquanto es-
paços de composição sociocultural diversa e com dinâmicas
próprias de organização doméstica, e a abobadilha alente-
jana, enquanto um dos elementos mais identificativos das
artes construtivas tradicionais desta localidade, bem como os
materiais que as compõem, é o objetivo a alcançar.

2. A vila de Vidigueira
A Vidigueira, a vila, mas também freguesia e concelho, per-

tence ao distrito de Beja e está localizada no sopé da serra de
Portel, “vizinhança” que marca a sua paisagem mas também
as suas condições climatéricas. Estas, aliadas à sua composi-
ção geomorfológica e hidrológica, condicionam de forma sig-
nificativa outros aspetos, como a construção dos edifícios, as
técnicas e os materiais utilizados, bem como questões econó-
micas, sociais e culturais. Também a dispersão populacional e
o parcelamento da propriedade assumem características pró-
prias decorrentes desta localização. Apesar da concentração
urbana, em Vidigueira e Vila de Frades, verifica-se um regime
de propriedade bastante parcelada de características excecio-
nais no contexto regional (Correia et al., 2004).

Ponto importante, na atual conjuntura, relaciona-se com
as taxas de ocupação deste território. De acordo com os cen-
sos da população de 2011, na Vidigueira habitam 2.850 ha-
bitantes, o menor número dos últimos 120 anos. A perda de
população é alarmante e isso reflete-se nas dinâmicas cultu-
rais. A quebra na transmissão de conhecimentos, aliada à
modernização das técnicas construtivas e à aversão a mo-
delos considerados “retrógrados” resultam no facto de já
serem poucos a conhecer e/ou a dominar as técnicas da taipa
e da abobadilha alentejana, tal como se verificam por aqui. 

3. Proposta de evolução histórico-urbanística
A localidade terá sido fundada no século XIII, já pelos cris-

tãos, apesar de se verificarem neste território vestígios de po-
voamentos anteriores mas muito dispersos, onde a utilização

da terra como material de construção pode ter sido uma reali-
dade, como se verifica noutros lugares do território peninsular
(Correia, 2007). Em relação à construção com a técnica da
taipa, esta foi largamente disseminada na Península Ibérica
pelos povos de influência islâmica mas já era executada em
períodos anteriores (Gomes, 2006). A utilização do tijolo, prin-
cipal componente da abobadilha alentejana, assume maior
 expressão neste concelho no período romano, do qual a villa
romana de S. Cucufate, na freguesia de Vila de Frades, é um
exemplo extraordinário, mas sem descurar a influência deixada
pela ocupação islâmica, de clara influência mediterrânica.

A localidade terá então crescido a partir de um núcleo ini-
cial criado por Mestre Tomé, tesoureiro da Sé de Braga e va-
lido do rei D. Afonso III. A fundação ou o desenvolvimento
desta localidade, com o objetivo de agrupar populações, tal-
vez por motivos fiscais e de afirmação de poder, em meados
do século XIII, terá ficado a dever-se às ações povoadoras
de D. Afonso III e de D. Dinis, inserida num fenómeno euro-
peu e para o qual contribuíram reis, nobres e religiosos. Sem
ter nenhuma função defensiva, pode ser classificada como
uma “vila aberta” (Abel, 1995) com uma clara função agrícola. 
A sua malha urbana inicial não teria um traçado regular nem
um plano previamente concebido, tal como acontece com ou-
tras localidades alentejanas (Abel, 1995). Entre os seus do-
natários podemos encontrar, entre outros, a Casa de
Bragança e a Casa dos Gama.

O seu núcleo primitivo, que se apelidou de Pedras Altas,
seria perto da igreja de St.ª Margarida, de fundação trecen-
tista, e estaria a Sul da antiga praça do Município. Este con-
junto tinha como elemento integrador a rua dos Mercadores,
que se constitui como um “proto elemento” regular. O reorde-
namento e a definição da praça, ligada às saídas mais impor-
tantes para Moura e Vila de Frades, e a construção de outros
quarteirões ter-se-ão efetivado por altura de D. Dinis. 

Pelas definições urbanísticas Manuelinas ter-se-á forma-
lizado a praça da República, com o seu conjunto de equipa-
mentos civis, e a Torre do Relógio que veio a dar maior
importância à via de passagem de Évora e Portel até Beja,
pela antiga rua do Espírito Santo. Por detrás da Câmara
 Municipal existiria o celeiro e hortas, o que terá atrasado o
desenvolvimento da vila para Leste.

Nos séculos XVII e XVIII, atendendo ao registo das ruas
existentes de 1715 a 1742 presente no Livro da Irmandade
do Carmo, no Arquivo Municipal de Vidigueira, a localidade
cresceu bastante. Atingiu a Norte o antigo terreiro da Matriz
de S. Pedro, a Sul a antiga rua de Moura e a Oeste a rua da
Hortinha e a rua da Guarda. A Leste, o antigo largo do Poço
Novo e rua da Lagoa já eram ocupados.

No século XIX e início do seguinte foi ocupada a zona
norte, pelo definido por um projeto de loteamento de 1899, e
ordenada a zona a Sul, o “Rocio da Fonte”. Até meados do
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século XX foram construídas as áreas das ruas do Olival, a
zona conhecida pelas Olarias, na sequência do antigo largo
da Feira e da estrada de Cuba, as ruas do Marquês, de Santa
Clara e estrada de Portel, que se definiram como eixos mar-
cantes de zonas bem definidas na localidade.

4. A casa de taipa em Vidigueira
A preencher as áreas definidas atrás encontravam-se

 edifícios construídos e utilizados pelos seus habitantes. Ape-
sar de se encontrarem no Alentejo outros tipos de edifícios,
aquele que predominou no contexto urbano até meados do
século XX foi a casa térrea, modelo que ainda se mantém em
Vidigueira, maioritariamente com propósitos habitacionais.
Ocorrendo um pouco por todo o país, este tipo define as ca-
racterísticas arquitetónicas dos territórios e “!exprime ver-
dadeiramente a vida doméstica e económico-profissional da
sua população!” (Galhano e Oliveira, 1992). Com o  intuito
de melhor conhecer o património vernáculo construído vidi-
gueirense, analisaram-se 106 habitações térreas de taipa, es-
colhidas de acordo com o critério de autenticidade,
identificando-se sete tipos de edifícios que se distribuem
pelas zonas históricas já definidas, juntamente com os seus
dados técnicos e modelos de organização interna (Fialho,
2009a). O tipo que mais se verificou foi aquele que apresenta
duas divisões à frente e duas nas traseiras, do período urba-
nístico dos séculos XVII-XVIII e que corresponde a um mo-
delo  intermédio de evolução.

Aqui, as casas eram construídas maioritariamente em
taipa, mas também se encontram em pedra ou tijolo, assu-
mindo formas condizentes com o molde utilizado e limitadas
aos contornos e propriedades dos seus materiais. A terra é
utilizada ao longo de toda a construção, desde as fundações
até aos pavimentos e revestimentos, dois dos elementos
mais substituídos nos edifícios ao longo dos anos.

Os telhados, de uma ou duas águas, quase todos com
telhas, que aqui se chamam de aba e canudo, têm uma es-
trutura de madeira, sendo a de folha-guarda-pó a mais veri-
ficada. Também existem a ripa-de-salto-de-rato e esta
associada com os tijolos “de meia”, que têm metade da es-
pessura do tijolo. Os tetos mais eruditos são os de “caixotão
de madeira”, com bonitas decorações em estuque, e os de
abobadilha alentejana, a maioria nas áreas dos séculos XIX
e XX. 

Em relação às divisões, destacam-se as cozinhas, es-
paço que ainda hoje desempenha uma função comunitária
vital, onde surgem as chaminés, por vezes na fachada. Em
Vidigueira, talvez por causa do sentido dos ventos dominan-
tes, encontra-se com mais frequência nas divisões traseiras,
perpendicular à fachada principal das casas. Estão, frequen-
temente, acompanhadas das fornalhas para cozinhar e dos
típicos poiais dos cântaros, com água fresca das fontes ou

poços, todos cada vez mais obstruídos pela falta de utiliza-
ção. Nas divisões da frente, local preferencial para a locali-
zação das abobadilhas alentejanas e de outros tetos mais
elaborados, encontram-se os quartos de dormir e as típicas
“salas de jantar”, que antes eram salas para receber visitas.
Nas habitações com corredor central, modelo mais recente,
aí o teto também é um local onde surge com frequência a
abobadilha alentejana.

Pela análise ao Ante-Plano de Urbanização de Vidi-
gueira, confirmada pela análise efetuada às matrizes prediais
urbanas até 1940, verifica-se que em quase todas as habita-
ções, em especial nas zonas mais recentes, a área do lote
destinada a quintal era muito maior que a atual. A maioria dos
edifícios ainda apresenta esta estrutura, muitos deles com
pomares e menos com hortas e currais. Encontram-se ainda
os poços, alguns deles meeiros, isto é, partilhados pelos vi-
zinhos.

5. A abobadilha alentejana
O conhecimento desta técnica foi adquirido através de

entrevistas feitas a mestres locais (Fialho, 2009b), dos pou-
cos que ainda as executam, bem como pela observação de
vários destes elementos já executados ou em fase de cons-
trução. As abobadilhas alentejanas, executadas com o tijolo
deitado, podem assumir várias formas, adaptando-se com re-
lativa facilidade ao feitio das divisões em que são colocadas.
Estas divisões, raramente ortogonais, apresentam formas
quadrangulares ou retangulares e são compostas sob pare-
des de variados materiais, como taipa ou tijolo maciço, mas
também adobe e tabique. Uma das características mais
 peculiares desta técnica resulta do facto de não ser utilizado
qualquer cimbre para a sua execução.

5.1 Os materiais e os utensílios
A construção da abobadilha alentejana começa pela re-

colha dos materiais. Os que constituem a sua base são os ti-
jolos maciços, tradicionalmente de 32x16x3,50cm mas hoje
com dimensões mais estandardizadas, e o gesso. A cal usa-
se, quase exclusivamente, nos rebocos e no carrego. A sua
utilização na argamassa corresponde a condições extraordi-
nárias: quando se pretendia retardar a secagem do gesso
aquando da construção de abobadilhas de maiores dimen-
sões, tendo a consciência que a mistura ficava mais “fraca”.  

O barro, misturado com cal e tijolos para o carrego da abo-
badilha, também era utilizado. A utilização de pedras era desa-
conselhada porque não absorviam a humidade, não
salvaguardando os tijolos. Os utensílios também eram bastante
básicos. Para além de um estrado, cavalete ou andaime, para
se apoiarem até à altura das fiadas, recorria-se a um martelo,
um pico, um fio de prumo, uma trolha, uma colher de  pedreiro,
um nível, algumas escápulas e pelo menos três fios, ou cintéis.

Fig. 2 – Arranque da abobadilha alentejanaFig. 1 – Proposta de evolução urbanística de Vidigueira
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5.1.1 O tijolo e os telheiros
Especial atenção tem o tijolo, pelo que se destaca o seu

processo de fabrico em Vidigueira que remonta, pelo menos,
a 1819, pois já no Livro das Posturas de Vidigueira se encon-
tra no art.º 51.º uma referência à produção e comercialização
das telhas e dos tijolos. No contexto alentejano, pelo Regi-
mento das Procissões de Évora (Marques, 1987), do final do
século XIV, onde aparecem escalonados hierarquicamente
os ofícios desta cidade, surgem os telheiros e os tijoleiros
com os oleiros no 4.º grupo. Esta posição oferecia alguma
importância a estes mesteirais, essenciais para a tradição
construtiva alentejana. A separação dos ofícios dever-se-ia à
especialização de cada um. Pelo relato dos mestres dos te-
lheiros de Vidigueira, a produção de telha era mais especia-
lizada que a produção de “obra grossa” (lambaz, tijolo,
ladrilho, adobo e meia) pelo que a matéria-prima e os restan-
tes materiais diferia substancialmente. 

Os trabalhos no telheiro decorriam durante o período de
menor pluviosidade. Tradicionalmente, o final da ceifa do trigo
marcava o início da atividade, em inícios de junho, que ia até
ao início ou meados do outono.

Os lugares preferidos para a instalação de telheiros eram
junto às linhas de água em solos aluviais e coluviais, não cal-
cários, onde havia o barro mais fino, com pouca incidência
de pedra miúda, em especial calcária que cozia no forno e le-
vava à rutura da peça cerâmica (aqui chamava-se a este
barro de caliço).

Após verificar-se que o barro era de boa qualidade, fazia-
se uma caldeira para se construir o forno. As eiras ficavam
perto do forno para facilitar o transporte das peças. Após
estes preparos, iniciava-se a atividade produtiva pelas obras
grossas ou “lambazias”.

Os barros que se utilizavam para cada uma das peças ti-
nham características diferentes. Por norma, resultava de uma
mistura de dois tipos de barro: o preto e a nata, que seria
aquele que teria maiores propriedades plásticas e correspon-
derá aos solos aluviais. O da telha era o mais fino e aquele
que exigia mais cuidados, tanto ao cavar como ao amassar,
por vezes era até coado. Para o tijolo e o ladrilho o barro era
similar e correspondia a um material com um tratamento in-
termédio entre o da telha e o do lambaz.

Cavar e amassar o barro com o auxílio de enxadas e en-
xadões, trabalho para os amassadores, era um processo fun-
damental para a boa consistência das peças. Estes
processos eram diferentes para cada uma delas. O barro
para as telhas, devido ao facto de ser mais frágil, teria que
ser alvo de maior atenção por parte do amassador e era mais
trabalhado. 

Para fazer os tijolos recorria-se a formas de madeira, que
eram cheias de barro na medida certa, para não haver atra-
sos na produção. Os tijolos, os ladrilhos e as meias eram “ar-
rezoirados”, isto é, depois de colocar o barro nas formas
passavam com a rasoira para alisar o topo das peças. O lam-
baz e o adobo eram só alisados com a mão. Para fazer estas
peças tinha de haver sempre água em abundância para mo-
lhar o barro e lavar as formas após cada utilização. Para a
telha usavam-se outros utensílios, como o galápio ou a grade.

Após serem executadas, as peças secavam nas eiras du-
rante cerca de um dia. Tinham de ser viradas para secar uni-
formemente, em especial as telhas a partir do final do mês
de junho. Depois de secas, mas sem estar demasiado duras,
as peças eram canteadas recorrendo a uma pequena foice
ou esfregadas umas nas outras para retirar as arestas e de-
mais excedentes. 

O forno do telheiro localizava-se num local longe da
água, para não correr o risco de inundar. Era todo barrado
com barro e o topo era coberto com cacos de ladrilho e telha
que mantinham o calor no interior mas deixavam sair o ex-
cesso do fogo. Cozia-se à noite, quando estava mais fresco,
durante cerca de 18h, dependendo da consistência do barro.

Consumia lenha de rápida combustão no início e, para o final,
para manter a temperatura, lenha mais grossa. A distribuição
do calor pela fornalha seria essencial para a boa cozedura
das peças.

Para arrefecer retiravam os bocados de telha e ladrilho
do topo para arejar a câmara de cozedura e deixavam estar
durante cerca de três dias antes de retirar e colocar no local
devido. No final de todo este processo limpava-se todo o
forno e retirava-se a cinza da fornalha que, depois de arnei-
rada, era utilizada na execução das telhas.

5.2. A construção da abobadilha
O processo de construção da abobadilha começa pela

sua marcação. A altura do arranque depende das caracte-
rísticas da divisão: qual a altura das paredes e tendo em
conta a altura da cobertura. Após definir-se a altura, fazia-
se um roço à volta da parede, da dimensão suficiente para
caber o tijolo, tendo em atenção que num dos lados da di-
visão e na parede oposta, o roço ficava 0.07 a 0,08m mais
baixo. Este preceito tinha como objetivo preparar o arran-
que da abobadilha para o sistema de travamento que lhe é
natural: a boca-de-lobo ou o malhete. Aqui, os mestres
apresentam perspetivas diferentes: uns referem que na
parte mais comprida fazia-se os roços mais baixos, e nos
topos, onde a divisão fosse mais estreita, eram mais altos;
outros, o oposto.

Estando este ponto resolvido, marca-se na parede a volta
da abobadilha, utilizando os cintéis. Após a marcação e feito
o roço, prepararam-se os tijolos para serem colocados. Se a
abobadilha tem dimensões maiores, ou quando na mesma
parede se colocam duas abobadilhas (uma de cada lado), as
primeiras duas fiadas são de lambaz. Pode também reforçar-
se este apoio colocando uma escápula em cada tijolo.

A abobadilha é sempre executada dos cantos (engras)
para o centro (pano da abobadilha). Para auxiliar o trabalho
dos mestres utilizam-se dois cintéis: um de parede a parede,
para marcar a altura máxima da abobadilha, e outro no intra-
dorso da abobadilha, cruzado de canto a canto, no qual se
estiver a trabalhar, para saber sempre se a direção está cor-
reta e alinhada. Se a abobadilha for muito grande, utiliza-se
mais um cintel para melhor controlo das engras. 

Para colocar os tijolos utiliza-se gesso, feito à medida
que é necessário. Ao contrário de outras estruturas, apenas
se colocam três pequenas porções de gesso no tijolo: na
ponta do topo do lado mais estreito e a cada canto inferior
mais comprido. Ao meio nunca se coloca gesso para que
os tijolos não entrem em contato. Por vezes, para evitar que
toquem ao meio, tem que se cortar o tijolo para ajustar a
sua posição. 

À medida que se vai construindo a abobadilha, os tijolos
vão-se afastando do alinhamento com os anteriores. Este
pormenor auxilia na definição da volta e, quando se faz o seu
carrego, permite que ceda um pouco e aperte melhor os tijo-
los uns contra os outros. Para o fecho das fiadas cortam-se
os tijolos que ficam de topo um com o outro de modo a en-
caixarem na perfeição. No caso de ficar um pequeno espaço
para completar a fiada, procede-se de igual modo para os ti-
jolos que fazem o fecho, mas inclui-se um outro em jeito de
cunha. Este processo tem como objetivo auxiliar o sistema
de travamento da abobadilha. 

Um método bastante importante para a sustentabilidade
desta estrutura diz respeito ao seu carrego. Começa-se a car-
regar a abobadilha a partir da segunda fiada até à quarta ou
quinta, colocando uma argamassa de barro, por vezes com
um pouco de cal, de modo a “apertar” esta estrutura.

O número de fiadas para completar uma abobadilha de-
pende da sua dimensão. No caso dos corredores, devido ao
facto de haver uma maior proporção em relação aos lados,
era frequente colocar um arco ao meio do mesmo para que
as fiadas não fossem demasiado longas.

1.º Congresso Internacional ARQUITETURA TRADICIONAL NO MEDITERRÂNEO OCIDENTAL76

ciatmo_AF_Layout 1  26-04-2015  23:27  Page 76



No fecho das abobadilhas podem executar-se as mais
variadas formas geométricas, dependendo da inspiração
e habilidade do mestre. No caso de serem rebocadas pode
colocar-se simplesmente um taco de madeira ou um tijolo
corto em forma de cunha, sendo coberto de gesso por
todas as faces.

6. Para concluir, as propostas de conservação
Os edifícios em taipa, enquanto exemplos de uma he-

rança adquirida pelos nossos antepassados, são patrimó-
nio e, tal como todas as heranças, devem ser geridos com
o respeito que se lhe deve. O mesmo se aplica às técnicas
e modelos complementares de construção, onde a aboba-
dilha alentejana se poderá incluir. A autenticidade reconhe-
cida a estes edifícios, técnicas e demais elementos
construídos, que foi alvo de reflexão no Documento de Nara
(ICOMOS, 1994), define que as construções tradicionais
fazem parte da identidade de uma comunidade visto repre-
sentarem o mundo físico e psicológico dos seus constituin-
tes. A Carta do Património Vernáculo Construído (ICOMOS,
1999) assume estes conceitos, associa a identidade da co-
munidade ao seu território e define “vernáculo” ao ligá-lo
aos conhecimentos recolhidos da sabedoria tradicional. De-
fine que as ações de manutenção serão a melhor forma de
preservar este património. Os imóveis de taipa, bem como
a abobadilha alentejana e as técnicas que possibilitam a
sua construção e toda a envolvente cultural que define as
suas formas e conceitos são património cultural tradicional
ou vernáculo. Por esta associação, o estudo aprofundado
deste património, tão identificativo nesta comunidade, deve
ser uma prioridade para o reconhecimento de uma faceta
da sua identidade. A manutenção dos edifícios, bem como
a conservação de modelos reconhecíveis, deve ser levada
a cabo por grupos multidisciplinares e as intervenções con-
temporâneas nestes imóveis devem respeitar os valores
culturais e o seu carácter tradicional, visto pertencer à pai-
sagem cultural da comunidade. 

Define-se que, num primeiro momento, a proteção destes
elementos passa pelo seu estudo e definição de estratégias
claras e objetivas de manutenção e conservação. Para se es-
tabelecer regras de intervenção, devem focar-se os esforços
na formação contínua da população, principais interessados
e intervenientes neste património, de modo a evitar reabilita-
ções ruinosas ou mimetismos exteriores à tradição local, re-
sultado de ideias deturpadas ou preconceituosas. O
reconhecimento pelas instituições locais poderá ser um veí-
culo de proteção, associado à instrução de todos os elemen-
tos envolvidos e pela definição de um “guia de apoio para a
recuperação do património” e um “guia de apoio às pequenas
intervenções”, direcionados para a população em geral, para
clarificação e retificação de certas práticas.

No campo mais prático para a conservação das casas de
taipa e da abobadilha alentejana, a manutenção é uma parte
fundamental para a sua salvaguarda. Manter, zelar pelo bom

funcionamento, sustentar ou preservar, conservar ou conso-
lidar são ações que devem ser executadas periodicamente
para evitar a sua degradação. A limpeza de poeiras, as pin-
turas, o fechamento de juntas em portas, janelas ou revesti-
mentos e reparação dos telhados contra, por exemplo, a ação
da água que, direta ou indiretamente, danifica estas constru-
ções pela degradação dos seus materiais, são importantes
ações de manutenção.

Bibliografia
AA.VV. (1988). Arquitectura Popular em Portugal 3.ª ed. Lis-

boa: Associação dos Arquitectos Portugueses.
ABEL, A. B. (1995). Vilas de fundação medieval no Alentejo:

contributos para o estudo da morfologia urbana. Disser-
tação de doutoramento. Évora: Universidade de Évora.

CAETANO, A. (1994). Vidigueira e o seu concelho. Vidigueira:
Câmara Municipal da Vidigueira.

Correia, M. (2007). Taipa no Alentejo / Rammed earth in Alen-
tejo. Lisboa: Argumentum.

D’ABREU, A., CORREIA, T. e OLIVEIRA, R. (2004). Contributos
para a identificação e caracterização da paisagem em
Portugal Continental: E (Alentejo Central) a V (Algarve).
Lisboa: DGOTDU.

ICOMOS (1999). Carta do Património Vernáculo Construído.
Consult. 20 de jan. 2014, de http://www.icomos.org/en/
charters-and-texts.

ICOMOS (1994). Documento de Nara. Consult. 20 de jan.
2015, de http://www.icomos.org.

FIALHO, N. (2009a). Técnicas tradicionais de construção em
Vidigueira: a taipa e as coberturas tradicionais. Disserta-
ção de Mestrado. Évora: Universidade de Évora.

FIALHO, N. (2009b). Técnicas tradicionais de construção em
Vidigueira: a taipa e as coberturas tradicionais: Anexos.
Dissertação de Mestrado. Évora: Universidade de Évora.

GALHANO, F. e OLIVEIRA, E. (1992). Arquitectura Tradicional
Portuguesa. Lisboa: Publicações Dom Quixote.

GOMES, M. (2006). Arquitectura de terra na proto-história do
sul de Portugal. In CORREIA M. e JORGE V. (eds.) Terra:
forma de construir, pp. 60-66. Lisboa: Argumentum/Es-
cola Superior Gallaecia.

MARQUES, A. O. (1987). A sociedade medieval portuguesa.
Lisboa: Editora Sá da Costa.

MARQUES , J. (1993). Os municípios portugueses dos primór-
dios da nacionalidade ao fim do reinado de D. Dinis:
 alguns aspectos. Revista da Faculdade de Letras da Uni-
versidade do Porto: História (II) 10: 69-90.

Fig. 4 - Abobadilha alentejana concluída Fig. 3 – Abobadilha alentejana quase concluída

1st International Conference TRADITIONAL ARCHITECTURE IN THE WESTERN MEDITERRANEAN 77

ciatmo_AF_Layout 1  26-04-2015  23:27  Page 77



1. Enquadramento do tema
A arquitetura vernácula surge claramente ligada à arqui-

tetura popular e tradicional. Contudo, a intenção de escolher
o termo vernáculo parte da tentativa de enfatizar a especifi-
cidade desta investigação e definir com mais precisão o
tema que se apresenta. A arquitetura vernácula revela o
mundo construído que pertence a uma região. É uma arqui-
tetura genuína, anónima, rural, espontânea e, mais intensa-
mente, quase sem influências exteriores.

Esta investigação desenvolveu-se no Sudoeste Algarvio
e focou-se, basicamente, na área do Parque Natural do Su-
doeste Alentejano e Costa Vicentina numa área incluída nos
concelhos de Vila do Bispo e Aljezur (Fig. 1). 

Objetivamente, olha-se para a arquitetura vernácula
desta região, analisam-se as razões do seu colapso e estu-
dam-se as soluções e materiais mais usados pelos seus
construtores. A pedra, a terra, o barro, a madeira e a cal são
os elementos que “cristalizam” esta arquitetura (Fig. 2).

Este trabalho cobre três níveis diferentes de investiga-
ção, nomeadamente um nível teórico, um nível analítico e
um nível experimental. Todos estes níveis convergem para
o mesmo objectivo: “encapsular” um conhecimento relativo
a um mundo em que o bom senso, a humildade, a economia
de meios, a eficiência, a sustentabilidade e a integração
 desempenhavam um papel fundamental.

Sublinha-se que, na sua essência, a metodologia utili-
zada nesta investigação baseia-se fundamentalmente,
como refere Carlos Flores (1973: xix) no seu trabalho sobre
a Arquitetura Popular Española: “no trabalho de campo e
partindo do conhecimento direto do tema [!] da própria rea-
lidade, como a encontramos nos momentos distintos em
que nos aproximamos dela”. 

De facto, esta investigação tem como suporte a obser-
vação direta e a visão analítica do trabalho de campo levado
a efeito na área do Sudoeste Algarvio. É através da obser-
vação confirmada pela realidade que esta investigação
 assenta os seus critérios e propostas. 

Por último. pode-se concluir que a arquitetura vernácula
tradicional estabelece a sua identidade e o seu carácter
único num contexto em que só através de a olharmos, de a
estudarmos e de a vivermos, poderemos redescobrir o seu
“mundo”.

Fig. 2 - Planta da área estudada

Fig. 1 - Planta da área do Sudoeste algarvio Fig. 3 - Três paradigmas da arquitetura
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2. Arquitetura vernácula – o mundo que se perde?
Esta primeira parte propõe uma aproximação teórica a

este mundo, referindo os seus valores e a sua importância,
enfatizando o papel que pode e deve desempenhar como
elemento cultural essencial para a identidade arquitetónica
de um país. Consequentemente, acentua-se a necessidade
de a proteger como uma herança cultural abrangente. Outro
objetivo desta primeira parte é avaliar as mutações que
aconteceram nas últimas décadas nos aglomerados urba-
nos e na arquitetura tradicional. Isto é, olhar o mundo da ar-
quitetura vernácula, tornar visível a contribuição e o papel
que pode desempenhar como paradigma de uma linguagem
básica mas universal, essencial para uma nova atitude e
uma renovação dos conceitos e paradigmas arquitetónicos
passados, presentes e futuros (Fig. 3).

Esta parte do estudo é ilustrada, em paralelo, por uma
seleção de desenhos, escolhidos de um levantamento feito
entre 1974 e 1975, comparando-os com fotografias do exis-
tente no mesmo local em 2001. Estas comparações gráficas
mostram claramente as alterações brutais que ocorreram
no mundo da arquitetura vernácula no Sudoeste Algarvio.
As comparações apresentadas nesta análise, (Figs. 4, 5, 6,
7, 8 e 9), podem não se relacionar diretamente com o texto
que as acompanha, contudo são importantes para sublinhar
o pensamento teórico desta primeira parte, enfatizando os
aspetos mais relevantes do mundo da arquitetura vernácula.
Neste sentido, abre-se uma visão mais dinâmica e clara do

que foi esta arquitetura na área estudada. O seu colapso
torna-se assim mais evidente.

“A arquitetura vernácula não atravessa ciclos de moda.
Ela é quase imutável, de facto sem necessidade de melho-
ramentos, já que desempenha as suas funções com perfei-
ção” (Rudofsky, 1964: 2). Estas palavras de Bernard
Rudofsky exprimem de forma clara o carácter da arquitetura
vernácula tradicional e refletem, também, a necessidade de
a salvaguardar tendo em consideração que esta arquitetura
está a desaparecer de forma acelerada pondo em risco que,
a breve trecho, as suas marcas se desvaneçam por completo
tornando a “realidade da Arquitetura Portuguesa” mais pobre. 

Tendo em consideração o atrás referido, o conceito de
arquitetura vernácula prende-se fundamentalmente a habi-
tações e pequenos agrupamentos rurais. São nestes exem-
plos que podemos encontrar o “construtor anónimo” onde
ele expressou a sua sensibilidade, o seu conhecimento e a
sua criatividade, tudo moldado pelas características ambien-
tais locais. 

De facto, o “construtor anónimo” planeia e constrói;
 podemo-nos interrogar como Mete Turan (1990: vii), 
“se um construtor ‘vernacular’ usa com toda a sua capaci-
dade tecnológica e informativa no que diz respeito a mate-
riais, noções estruturais, participação e uso, modelação,
conforto, flexibilidade, considerações e expressões estéti-
cas, identidade, economia, etc! não seria de o qualificar e
considerar como um arquiteto?” 

Fig. 6 – A coerência da arquitetura vernacular acontece em
grande parte pela sua escala humana

Fig. 7 – O carácter de uma paisagem rural e pacífica (inclui o
núcleo urbano e o largo público)

Fig. 5 – A escala tradicional urbana e os materiais e métodos
de construção tradicionais caracterizam esta arquitetura

Fig. 4 – Casas simples e escorreitas compartilham o mesmo
telhado e, em parte, as zonas exteriores
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O rápido e “frutuoso desenvolvimento” das últimas dé-
cadas erodiu o mundo vernáculo tradicional, em especial
nos países tecnologicamente mais desenvolvidos. Contudo,
novos conceitos de desenvolvimento, relacionados com a
sustentabilidade, o ambiente e a conservação apontam para
novas atitudes sem as quais se pode pôr em causa o bem-
estar e, quiçá, a própria vida do planeta. É aqui que o
mundo vernáculo e tradicional e a sua arquitetura ainda
podem ter um papel importante a desempenhar. Contudo,
como já foi referido, a realidade empurra para um abandono
deste património que herdámos. 

Aliás, como Paul Oliver (1997: xxiii)  refere, “Os materiais
produzidos industrialmente são os escolhidos e os métodos
e materiais de construção tradicionais são rejeitados. A ar-
quitetura vernácula é vista, tanto pelos políticos como pela
generalidade da sociedade, como representativa de um
atraso secular em oposição com as suas ideias e aspirações
modernistas”.

A maneira como os construtores populares implantavam
e escolhiam a localização das suas casas, no Sudoeste
 Algarvio, teve sempre a ver com razões relacionadas com
o conforto térmico e a eficácia técnico/funcional das suas
habitações. A começar pela orientação das suas casas,
sempre com a frente virada a Sul. Aqui criavam-se vãos e
espaços exteriores de trabalho e convivência. No tardoz, vi-
rado a norte, as paredes exteriores não tinham vãos exceto
um ou outro postigo, utilizados ocasionalmente para venti-
lação transversal – todas estas soluções intuitivas eram
usadas em casas urbanas e rústicas. 

A implantação era escolhida com cuidado, em encostas
viradas ao Sul, com pouco declive, seguindo a topografia
do terreno para uma boa drenagem e sempre bem protegi-
das dos fortes ventos e humidades vindos de Norte e No-
roeste. Bernard Rudofsky (1964: 6) fala sobre estas
questões referindo que: “Há muito a aprender da arquitetura
antes de ela se tornar uma arte de especialistas. 

Os construtores sem diploma – ao longo do espaço e
do tempo – protagonistas desta experiência demonstraram
um talento admirável para adaptarem os seus edifícios às
realidades naturais envolventes. Em vez de tentarem “con-
quistar” a natureza, como fazemos, eles acomodavam as
variações do clima e o desafio da topografia.

3. Características climáticas 
e soluções bioclimáticas passivas
As características climáticas e geográficas presentes

nesta área constituem algumas das influências mais impor-
tantes que ajudaram a moldar a arquitetura tradicional e
 vernácula do Sudoeste Algarvio.

Entre estas influências, o sol e o vento são provavel-
mente os fatores mais determinantes na forma como os cons-
trutores vernáculos orientavam e escolhiam a localização

para implantar as suas construções. É devido a estes fatores
que as construções vernáculas na costa oeste viram as suas
fachadas para Este ou Sudoeste, enquanto as construções
na costa sul têm as suas fachadas viradas a Sul.

A penetração solar, relacionada com a altura solar ao
longo dos dias e do ano, é sem dúvida um fator muito im-
portante no que diz respeito às condições de iluminação na-
tural no interior dos edifícios bem como ao aproveitamento
térmico da energia solar. 

A carta solar para a latitude de 36º Norte, aproximada-
mente a latitude da área estudada, mostra uma altura solar
mínima de 32º às 12 h, no solstício do inverno – 22 de de-
zembro – e uma altura máxima de 76º às 12 h, no solstício
de verão – 22 de junho.

É esta variação na altura solar e, consequentemente, a
variação do ângulo de incidência da radiação solar que
 permitia a utilização de soluções simples e algum controlo
térmico. Utilizavam-se, por exemplo, plantas e vegetação
de folha caduca para sombrear e proteger as fachadas
orientadas a Sul dos raios solares durante o verão, permi-
tindo a penetração solar e ganhos térmicos solares durante
o inverno.

É sem dúvida devido ao facto das condições climáticas
na zona serem mediterrânicas com influência oceânica, com
verões quentes e invernos suaves, com temperaturas médias
que se encaixam na faixa de conforto térmico (entre 18ºC e
27ºC), que a massa térmica das paredes desempenha uma
função fundamental para criar uma estabilidade térmica no
interior das habitações. Nas zonas com climas mediterrânicos
torna-se importante reduzir os ganhos solares excessivos no
verão e aproveitar os ganhos térmicos no inverno (Fig. 10).

As construções vernáculas, tradicionais na zona estu-
dada, adequam-se às condições climáticas já referidas.  
No entanto deve sublinhar-se que os “estilos de vida tradi-
cionais” tinham como base as atividades básicas ligadas à
agricultura, à pesca e à extração de matérias-primas e sua
transformação artesanal. Isto é, atividades que implicam um
grande esforço físico. 

Devido a estes factos, quem habitava e utilizava estas
construções tinha um metabolismo mais elevado e usava rou-
pas mais pesadas. Assim, o seu conforto térmico  situava-se
numa faixa de temperaturas baixas, “a sensibilidade às con-
dições ambientais variava consideravelmente consoante a
atividade de cada indivíduo e do que tem vestido, bem como
outros fatores pessoais” (Yannas, 1994: 11).

Todas as construções vernáculas estudadas tinham
uma elevada massa e inércia térmica. A inércia térmica de
um edifício está relacionada com a sua capacidade de man-
ter uma temperatura interior estável. 

As construções com terra e com pedra têm a capaci-
dade de armazenar o calor durante o dia e libertá-lo durante
o fresco da noite. “Uma parede com uma alta capacidade

Fig. 9 – As empenas virada a Norte, “secas” sem vãos, variam
pela sua plasticidade

Fig. 8 – No exterior, uma casa simples, uma sequência,
enriquecida por um espaço exterior de trabalho protegido por
elementos vegetais
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de armazenamento térmico provoca um retardamento e um
amortecimento do calor, enquanto uma parede com um alto
isolamento térmico reduz somente as variações de tempe-
raturas” (Minke, 2000: 16). 

A necessidade de manter um nível da humidade relativa
do ar no interior de uma habitação entre 50% e 70% é fun-
damental para o conforto térmico, o que pode ser obtido
pelo próprio edifício, independentemente das temperaturas
exteriores serem altas ou baixas. Se as paredes, os tetos,
os chãos e outros elementos de um edifício tiverem a
 capacidade para absorver ou libertar humidade — a capa-
cidade deum edifício “respirar” –, os níveis da humidade re-
lativa do ar interior “flutuarão” numa faixa estável.

Se forem utilizados num edifício materiais porosos e
numa graduação variável, obter-se-á um melhor conforto
térmico se comparado com um edifício em que os materiais
utilizados forem impermeáveis, sem capacidade de “respi-
rar”; “os materiais porosos têm a capacidade de absorver
humidade do ar e libertar humidade para o ar, conseguindo-
se obter um equilíbrio dos níveis de humidade nos espaços
interiores” (Minke, 2000: 16).

No contexto da economia de energia dos edifícios, con-
siderando a sua massa térmica, levou-se a cabo uma simu-
lação computacional no sentido de se avaliar o consumo
de energia de um edifício tendo em consideração os mate-
riais construtivos das paredes, neste caso, respetivamente:
alvenaria de pedra calcária, alvenaria de tijolo cozido ma-
ciço e alvenaria de blocos de adobe. “Para a exigência do
consumo de energia de cada material a influência do perfil
de ocupantes foi qualificada. 

O resultado confirmou que a utilização da pedra calcária
leva ao menor consumo anual de energia, apesar de serem
pequenas as diferenças entre os três materiais” (Patrício,
1999: 1).

O consumo de energia relaciona-se fortemente com o nú-
mero de ocupantes e o calor que libertam, sendo as paredes,
nomeadamente a sua massa térmica, um dos fatores mais im-
portantes na absorção e estabilização da temperatura interior. 

Nota-se que um aumento de 100 para 380 ocupantes
leva a um aumento de 33,4% do consumo energético, refle-
tindo, no caso do verão algarvio, a necessidade de arrefe-
cimento do espaço interior, o que contraria a ideia
generalizada de que mais isolamento térmico significa mais
economia de energia (neste caso o bloco de adobe é o que
induz o maior consumo de energia apesar de ser o que tem
maior efeito isolante e o que tem menos massa).

4. Arquitetura vernácula – uma sustentabilidade real
A ideia de associar a arquitetura vernácula com defi-

cientes soluções técnicas e com baixos níveis de conforto

Fig. 10 - Controlo bioclimático passivo nas construções vernáculas
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é, sem dúvida, errada e distorcida. De facto, novos con-
ceitos sobre arquitetura e construção sugerem que o con-
forto e a sustentabilidade são mais facilmente atingidos
por edifícios com soluções passivas de aproveitamento de
energia do que por edifícios que utilizem soluções “high-
tech” e/ou materiais de construção produzidos industrial-
mente, incluindo equipamentos de produção de energias
alternativas (por exemplo painéis solares, geradores eóli-
cos e outros). 

Esta questão é sobretudo comprovada se considerar-
mos a energia que é necessário despender na sua produ-
ção, transporte, instalação, trabalhos de manutenção ao
longo do seu ciclo de vida e,  finalmente, desmantelamento
e eventual reciclagem destes equipamentos e materiais.

Esta parte investiga um conjunto de casas-tipo, escolhi-
das entre antigas e mais recentes, de forma a avaliar os
seus comportamentos térmicos e as suas eficiências am-
bientais. Através de levantamentos, monitorização e avalia-
ção dos resultados, tornou-se possível comparar o
comportamento térmico e o nível de humidade relativa do ar
no interior das casas tipo estudadas, permitindo relacioná-
los de forma a obter-se um “retrato” do conforto vivencial
que oferecem.

Neste trabalho apresenta-se a avaliação do comporta-
mento térmico e da humidade de dois casos tipo. 

O primeiro caso consta de uma casa recente (1996),
construída utilizando materiais vernáculos: paredes em al-
venaria de pedra calcária com 0,50m de espessura, telhado
com estrutura em barrotes de madeira e forro, tela imper-
meabilizante, cama de argamassa local com argila expan-
dida (isolamento térmico) para assentamento de telha de
canudo argamassada e paredes interiores rebocadas e
caiadas. 

O segundo caso, uma casa também relativamente re-
cente (1980) construída com métodos usuais: estrutura em
betão (pilar, viga e laje aligeirada), paredes de enchimento
em alvenaria de tijolo furado com caixa de ar, rebocadas e
pintadas com tinta plástica, cobertura com laje aligeirada,
tela e telha lusa de encaixe. 

A monitorização e a recolha de dados foram efetuadas
com instrumentos calibrados, para leitura de temperatura e
humidade, utilizados nos dois casos apresentados, tendo
sido efetuadas leituras no verão e no inverno (Oríon..., s.d.).
A monitorização foi complementada com entrevistas e ques-
tionários aos utilizadores/ocupantes, que exprimiram as
suas opiniões relativamente ao conforto térmico das suas
casas. Podemos apontar que as construções vernáculas
têm comportamentos térmicos e de humidade relativa do ar
muito estáveis, tanto no verão como no inverno. 

Esta conclusão acentua o bom comportamento térmico
das construções vernáculas em condições de maior calor
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(180 dias) e da sua menor eficiência térmica em condições
de temperaturas mais baixas (80 dias). 

Estes resultados revelam uma arquitetura que não é
primitiva, contrariamente a muitas opiniões infelizmente
tão disseminadas por alguns técnicos, tecnocratas e bu-
rocratas. Pelo contrário, mostra que os seus construtores
tinham um conhecimento e uma sensibilidade profunda
dos processos de construção e de soluções que ofere-
ciam as melhores  soluções práticas para o conforto das
suas casas.

Tendo em consideração que as medições rigorosas da
energia incorporada, ou emissões poluentes incorporadas
nos materiais, são difíceis de obter, referindo-se que em
fontes diferentes se podem encontrar variações substan-
ciais no valor da energia incorporada para um determinado
material, propõe-se um critério de avaliação do impacto
 ambiental (CAIA), aplicável a edifícios de habitação e a
materiais de construção (Tab. 1 e 2). Com esta avaliação
torna-se possível comparar e classificar o impacto ambien-
tal dos dois casos tipo apresentados (Tab. 3 e 4). 

Usando um método simples de classificação, compa-
rando a relação que existe entre os consumos de energia
relativos à produção dos materiais de construção e as dis-
tâncias necessárias de percorrer para os transportar até
ao local da obra, é possível estabelecer uma classificação
do nível do impacto ambiental que um edifício provoca. 

Com este método é possível concluir que as constru-
ções vernáculas têm um impacto ambiental duas vezes
menor do que as construções “atuais”; obtêm-se as mes-

mas conclusões relativamente à economia de energia para
produção de materiais de construção. Todos estes aspetos
levam a concluir que é possível reintroduzir os processos
e os materiais de construção tradicionais, repensando e in-
corporando soluções bioclimáticas passivas. 

Comprova-se que a arquitetura vernácula pode contri-
buir para a valorização e concretização da uma arquitetura
atual, com bons níveis de economia de energia, de con-
forto e qualidade de integração estético/ambiental. Assim
a utilização preferencial de materiais com baixo nível de
impacto ambiental, ou seja, muitas das soluções e dos ma-
teriais utilizados na arquitetura vernácula, podem contribuir
para a sustentabilidade dos recursos e para reduzir forte-
mente os impactos ambientais negativos provocados pela
arquitetura/construção.
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Figs. 1 e 2 - Aveiro, canal de São Roque. Restaurante e academia de dança, ambos instalados em antigos armazéns de sal e casa
marnoto/pescador construída em adobe

1. Introdução
As referências históricas à presença da exploração do

sal em Portugal remontam ao século X (Bastos, 2009) e
aludem, praticamente, a todas as zonas húmidas do tipo
estuarino/lagunar da costa atlântica e aos casos, mais
pontuais, de salinas interiores. Atualmente, as salinas desa-
pareceram quase na totalidade, e as poucas que subsistem
são da maior importância para o equilíbrio ambiental dos
sítios e constituem pontos de interesse turístico/cultural.
O trabalho nas salinas foi sempre sazonal e, por esse
motivo, as habitações dos saleiros nem sempre se situa-
vam junto aos salgados. Apesar desse facto, muitas das
casas e bairros assim como edifícios de apoio à exploração
eram construídos em madeira e nas proximidades da
exploração, casos da Figueira da Foz e Rio Maior. O obje-
tivo deste artigo é a apresentação das casas e do modo
de vida dos salineiros, tratando sobretudo das construções
em adobe e madeira de Aveiro e de Lavos (Figueira da
Foz), assim como das em madeira nas salinas de Rio
Maior. O artigo incidirá ainda sobre os tipos arquitetónicos,
materiais e sistemas construtivos, para além dos casos
de reabilitação e adaptação a outros usos. Pretende-se
com este artigo refletir sobre o futuro e o papel desta arqui-
tetura vernácula quando as atividades que estiveram na
sua origem se encontram, praticamente, extintas. 

Os estudos existentes em Portugal sobre as marinhas
de sal têm incidido mais sobre os aspetos socioeconómicos
da exploração, etnográficos e sociológicos da vida dos
salineiros, geológicos e agrícolas das explorações e, recen-
temente, ambientais, recaindo sobre os aspetos da fauna
e da flora nessas áreas. No entanto, estudos sobre a arqui-
tetura e os materiais de construção, quer das salinas, quer
das habitações são praticamente inexistentes. Contudo, o
abandono desta atividade tem impulsionado novas pes-
quisas que versam sobretudo as consequências que

advêm das marinhas abandonadas e o futuro das constru-
ções a elas associadas. 

No século XX a atividade nas salinas desenvolvia-se
apenas a Sul do rio Vouga: para o sal marinho na Ria de
Aveiro, no estuário do rio Mondego, no estuário do rio Tejo,
no estuário do rio Sado, em Tavira, Olhão e Castro Marim;
para o sal de gema em Rio Maior e Loulé. Apesar do apo-
geu identificado durante o século XVII, e de uma certa
continuidade, decrescente, até meados do século XX, é
certo que a exploração dos salgados diminui drasticamente
a partir de 1960 com o progressivo desenvolvimento de
outras atividades, como a aquacultura e a pesca industrial,
que alteraram substancialmente a costa atlântica com
obras portuárias de vulto (Neves, 2005). Atualmente, as
salinas são valorizadas enquanto lugares de interesse
turístico e para atividades ambientais de observação de
paisagem, flora e fauna. O valor económico que esteve na
sua origem, muito associado à salga do peixe e à atividade
agroalimentar, desapareceu quase totalmente. Hoje, a
extração de sal assume um carácter cada dia mais peda-
gógico e de interesse turístico, em que o sal é comerciali-
zado como produto excecional para a culinária e para
 cosmética.

2. As casas
As habitações dos salineiros só excecionalmente eram

exclusivas dessa atividade, como sucedeu, possivelmente,
nas salinas da Fonte da Bica em Rio Maior (Matias, 2008).
Na generalidade, as casas repartiam-se entre pescadores
e salineiros, devido à sazonalidade da atividade, no caso
das salinas atlânticas da Morraceira, em Lavos, na Figueira
da Foz e na Ria em Aveiro. A safra, ou período de atividade
nas salinas, divide-se em três fases: a primeira, que
decorre em meados de abril, consta de trabalhos prepara-
tórios ou de limpeza; a segunda, que abrange o fabrico do
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sal ou cura, é intensiva nos meses de maio a agosto; por
fim, a que consiste na colheita ou feitura, tem lugar em
setembro (Castro, 1945). A sazonalidade da atividade não
permitia que os trabalhadores vivessem muito afastados
das salinas, e sim nas proximidades. 

2.1 Aveiro
Em 2007 existiam em Aveiro 252 salinas (Neves, s/d,

a) distribuídas por cinco grupos (Sul, Mar, S. Roque, Norte
e de Monte Farinha). A exploração da salina em Aveiro
exercia-se através de uma parceria entre o proprietário e
o marnoto (o que trabalhava nas salinas). Um entrava com
o trabalho e o outro com a marinha, de que era proprietário,
dividindo entre si os lucros e as despesas (Regalla, 1888).
Na fase da feitura, o sal era transportado em embarcações
ao longo dos canais e armazenado em construções de
madeira. No canal de S. Roque, em Aveiro, são ainda reco-
nhecíveis os armazéns e casas de marnotos ou salineiros
(Figs. 1 e 2). 

Apesar das grandes alterações arquitetónicas, é per-
cetível que as construções de empena em madeira – os
armazéns – se destinavam exclusivamente ao acondicio-
namento e cura do sal. As habitações dos salineiros eram
de construção em menor escala, em adobe (nas fachadas
laterais) e madeira (nas empenas), ou então só de madeira
ou só de adobe como se encontram nas ruas perpendicu-
lares ao canal. As habitações desenvolviam-se em lote
estreito, retangular, com acesso e aberturas pelas fachadas
de empena.

A casa em madeira, de um piso, construída em estru-
tura de madeira com tábua corrida na horizontal, repete
de certa forma a imagem do armazém em menor escala.
Esta casa elementar contém apenas três compartimentos:
a sala com acesso direto pela rua, a cozinha na traseira e
um quarto no meio. 

O acesso fazia-se por estreito e curto corredor longitu-
dinal, entre a sala, a cozinha e o quarto. A casa de empena,
por vezes também em madeira, possuía um ou dois com-
partimentos suplementares, aproveitando o espaço da
cobertura. As casas de adobe de um piso continham os
mesmos compartimentos e a sua disposição em quarteirão
permitia-lhe duas entradas, uma direta à sala/quarto e
outra para a cozinha (Fig. 8). Em Aveiro, a dinâmica urbana
permitiu a evolução deste tipo arquitetónico de empena e
adaptação dos armazéns de madeira para outros usos
sem que o tipo arquitetónico se tenha perdido por completo.
Tendencialmente, os armazéns têm passado a restauran-
tes/bares ou outros equipamentos enquanto as casas con-
tinuam habitadas mesmo – que sazonalmente e enquanto
casas de férias.

2.2 Figueira da Foz
Na Figueira da Foz as salinas desenvolviam-se a Sul

da foz do rio Mondego, na ilha da Morraceira (Neves, s/d,
b). Em meados deste século, o salgado da Figueira da
Foz tinha um total de 229 marinhas de sal, distribuídas
pela Ilha da Morraceira. Hoje subsistem apenas 40 a fun-
cionarem deficientemente. As habitações dos salineiros,
todas construídas em madeira, distribuíam-se entre o sal-
gado e o aglomerado mais próximo, a praia da Gala em
Lavos (Figs. 3 e4).

Junto às salinas, situam-se os armazéns e, ainda,
alguns exemplares de habitações. Foram os etnógrafos
os primeiros a identificar este tipo de construção que desig-
naram de casas de madeira e palheiros (Oliveira e
Galhano, 1994). Constituem um tipo arquitetónico mais
complexo: além das casas de empena, elementares e de
um piso, semelhantes às que se encontram em Aveiro, na
Figueira da Foz predominam as casas de madeira de dois
pisos em que a habitação se desenvolve apenas no piso
superior reservando-se o térreo para arrumos e utensílios
(Figs. 3 e 4). Na situação de salina, vulgarmente, o piso
térreo é vazado e a habitação elevada e construída sobre
estacaria de madeira. Também neste caso as casas dos
pescadores fundem-se com as dos marnotos ou salineiros,
não se distinguindo umas das outras. As diferenças entre
estas habitações, mais compartimentadas, e as designadas
casas palafitas de pescador na costa litoral portuguesa,
são os acessos. No caso da Figueira da Foz o acesso faz-
se pelo interior – existindo por isso ligação entre os pisos.
Não se verifica nesta região uma continuidade ou inten-
cionalidade de recuperar estas habitações. Os exemplares
existentes, quando não recuperados para usos turísticos,
como centro de interpretação ou museu, encontram-se na
generalidade em avançado estado de degradação, pese
embora ainda habitados. 

2.3 Rio Maior
As salinas de Rio Maior são, atualmente, o único caso

de exploração de uma salmoura subterrânea. Este facto,
aliado à singularidade do fenómeno hidrogeológico, reves-
tem o sítio de uma importância invulgar a nível da paisa-
gem cultural e património natural (Calado e Brandão,
2009). As salinas são geridas desde 1979 pela Cooperativa
Agrícola dos Produtores de Sal de Rio Maior, que exporta
a diversificada gama de produtos, considerados de grande
qualidade. A extração, embora decorra durante o mesmo
período, é, no entanto, diferente das marinhas lagunares
descritas anteriormente. A água salgada, inicialmente reti-
rada com uma picota e um balde, é hoje bombeada a partir
de um poço central e posteriormente encaminhada por

Fig. 3 e 4 - Lavos (Figueira da Foz) casa em madeira, respetivamente, de empena e “palheiro”
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regueiras para diferentes esgoteiros e daí para os talhões
dos respetivos proprietários. Após a evaporação da água,
o sal – extremamente puro e com maior concentração de
cloreto de sódio do que nas anteriores salinas – é trans-
portado pelos salineiros até aos armazéns. Estas constru-
ções de madeira permanecem na zona envolvente em con-
junto com as casas dos salineiros, que se julgam ter sido
adaptadas de primitivos armazéns. A singularidade destas
construções consiste na exclusividade do uso da madeira
e na peculiaridade dos pormenores e desenho dos mes-
mos. A chave, a fechadura, a dobradiça e toda a estrutura
da casa é construída em madeira, em virtude deste ser o
material que melhor resiste à corrosão química do cloreto
de sódio (Figs. 5 e 6). Sendo estas salinas as de maior
concentração de cloreto, os elementos em madeira das
casas e armazéns foram desenhados com extremo rigor e
detalhe, até à exaustão, fazendo deste conjunto arquitetó-
nico um exemplar único na arquitetura portuguesa.

As casas são, mais uma vez, elementares, constituídas
por dois ou quatro compartimentos sequenciais. Casas de
empena e apenas de um piso, que se julga terem evoluído
de armazéns de sal. Neste local, observa-se uma dinâmica
própria da qual as habitações fazem parte: a contínua
exploração das salinas pelos “marinheiros”, (designação
local dos marnotos ou salineiros), imprimiu dinâmica a
outras atividades, comerciais e turísticas, que revertem
diretamente para a recuperação dos edifícios existentes.
As salinas de Rio Maior constituem assim uma exceção
nas salinas portuguesas.

3. Conclusão
A extração do sal é uma atividade praticamente extinta

em Portugal. Os casos mencionados, com exceção do de
Rio Maior, são hoje de mero interesse turístico e ambiental
e sobrevivem graças às intervenções de instituições. As
salinas existentes têm vindo a ser adquiridas por autarquias
ou fundações – caso de Alcochete – que as transformam
mantendo a extração para fins turísticos com intuitos
ambientais, pedagógicos e cada vez menos agrícolas/
/comerciais como eram na origem. Os exemplos mencio-
nados da Figueira da Foz e Aveiro, com a criação de
núcleos museológicos, conseguiram inverter o abandono
total das salinas ao protegerem algumas delas para os
fins já descritos. Este novo uso teve consequências para
as casas ou habitações dos salineiros. Desse ponto de
vista, observa-se em Aveiro uma certa dinâmica no apro-
veitamento e reabilitação dos antigos armazéns para novos
usos e na manutenção das habitações. No que se refere à
Figueira da Foz, a reabilitação direta de construções nas
salinas não teve porém consequência alguma nas casas
que ainda subsistem nos aglomerados, verificando-se a
sua progressiva degradação. Embora o caso das salinas
de Rio Maior seja o mais exemplar, do ponto de vista da

autenticidade do sítio, não o é tanto no tocante a referên-
cias de boas práticas de recuperação arquitetónica e na
escassez de equipamentos de apoio e interpretação para
que o sítio consiga, de facto, materializar o sucesso que
ainda tem comercialmente com o sal. 
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1. O sítio, o cobre e o porto
Na transição montanhosa do Alentejo para o Algarve,

o concelho de Mértola tem uma geografia fortemente mar-
cada pelo rio Guadiana e pelos muitos pequenos afluentes
que para ele correm em vales encaixados, numa paisagem
que é, contudo, feita de colinas suaves. 

Para as culturas do mar Mediterrâneo, o Guadiana foi
a porta mais ocidental para a Europa antes de se chegar
ao Atlântico. A ocupação deste território vem desde a pré-
história, mas é o minério, e especialmente o cobre, abun-
dante precisamente onde um porto tinha boas condições
naturais para se desenvolver, que explica as expedições
dos fenícios (os lendários fundadores de Mértola), gregos
e cartagineses que vieram para negociar, e, mais tarde,
dos romanos, bárbaros e muçulmanos que vieram para
conquistar. 

Assim, a atividade mineira e portuária, com pontos
altos que se foram repetindo ao longo da história (o último
sendo de meados do séc. XIX a meados do séc. XX),
 explicam, da forma mais óbvia, a instalação de estabeleci-
mentos humanos nesta área. Mas a pesca, a pastorícia e
a agricultura de pequena escala têm sido os meios tradi-
cionais de subsistência e geraram formas específicas de
construção e povoado. A caça, que continua a ser parte da
vida corrente, não produz mais que estruturas precárias.

2. Pesca, pastorícia e agricultura
A pesca fazia-se em pequenos botes de fundo chato

com uma rede em leque. Complementarmente, quer nos
pequenos cursos, quer no rio, onde a maré se faz sentir a
quase 70 quilómetros da foz, encontraram-se dispositivos
de apanha de peixe constituídos por uma teia de galhos
postos sobre uma cama de pedra, de tal forma que o peixe
que os sobrenada na praia-mar fica ali preso e é facilmente
apanhado na baixa-mar.

Mais evidentes como marcas na paisagem são as
construções feitas pelos pastores para o gado e para si
próprios. Distinguem-se as cercas, normalmente reserva-
das aos animais em aleitamento, com a forma de círculos
circunscritos por um muro de pedra, com cerca de 1m de
altura, pontuando regularmente os campos de pasto. Em
sítios estratégicos – tais como o meio de planuras ou os
altos de pequenas elevações – encontram-se empilhamen-
tos de pedra, como troços de grossos muros, associando
a necessidade de limpar os campos de pasto à de formar
uma zona de sombra e repouso para o pastor enquanto
este vigia os animais. Em muitos há um nicho para pousar
os mantimentos.

A agricultura é o que produz a maior diversidade de
construções, desde muros rudimentares a complexos de
edifícios para uma variedade de funções. O domínio pode

ser definido por muros muito baixos de pedra, por vezes
com uma grande extensão; mas, sobretudo nas grandes
propriedades, as cercas em rede cumprem cada vez mais
esse papel. Perto dos aglomerados, hortas e pomares
mostram uma grande variedade de tipos de muro com uma
significativa amostra dos materiais e técnicas – pedra e
taipa – que vêm a ser utilizados nas paredes de espaços
cobertos.

3. O cereal e o pão: 
eiras, moinhos, moagens e fornos
Menos de 5% do concelho jamais teve aptidão para

agricultura em grande escala, mas a cultura de cereais
sempre foi parte do ciclo sazonal nesta região e, com ela,
o processo completo da sua transformação em farinha e
pão. Isto está representado por espaços e edificações que
são característicos destas partes: eiras, azenhas, moinhos
de vento, moagens já industriais e fornos de pão.

As eiras que se encontraram são sistematicamente cir-
culares, com diâmetros na ordem dos 10 ou 12m, sendo,
quando localizadas a meia-encosta, niveladas por uma
fundação de pedra em forma de cunha. Aparecem isola-
das, no meio dos campos ou parte das áreas comuns dos
aglomerados, ou no interior, murado, de um complexo agrí-
cola. Em qualquer dos casos, são implantadas em sítios
relativamente altos e ventosos, já que o vento é importante
para separar a palha do grão. 

Há eiras cuidadosamente pavimentadas no cume de
pequenas colinas que, de algum modo, transmitem a sen-
sação de lugar mágico; mas não coube neste levanta-
mento a pesquisa do papel da magia ou da superstição
(que é visível em muitas construções ancilares) para a sua
forma ou localização. 

As azenhas e os seus açudes abundam no Guadiana
e seus afluentes, estando a sua forma dependente de
 técnicas de construção altamente condicionadas pela ne-
cessidade de resistir ao impacto de cheias e torrentes in-
vernais. Os açudes não têm mais de 2 ou 3m de altura mas
são frequentemente muito compridos. São feitos de uma
alvenaria seca de pedra bem imbricada, com uma secção
arredondada para reduzir a resistência à passagem da
água, e precisam de manutenção regular, embora não
muito frequente. Muitos estão já muito arruinados, torna-
dos supérfluos pelo fim da atividade que os justificava, e
os especialistas desta técnica praticamente desaparece-
ram daqui nos últimos vinte ou trinta anos.

Há dois tipos principais de azenhas. No Guadiana e no
curso inferior dos seus afluentes, onde podem ficar
 submersas por cheias, são abobadadas, em alvenaria de
pedra ou tijolo burro argamassada e revestida a cal. Nos
vales mais altos, onde as cheias não submergem as aze-
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nhas, estas têm uma cobertura convencional em telha as-
sente sobre grossas paredes em alvenaria de pedra à
vista, argamassada a cal ou mesmo a terra. Em alguns lo-
cais, mais protegidos ou distantes do principal curso de
água, as paredes podem ser em taipa com uma fundação
elevada em pedra.

Os moinhos de vento, com o seu corpo cilindróide em
pedra caiada e as coberturas cónicas em metal ou colmo,
de um modelo comum no resto do país, eram uma marca
importante na paisagem, mas os últimos deixaram de fun-
cionar no fim dos anos 60 do séc. XX. Da maior parte já
só praticamente subsistem as paredes em pedra. As ini-
ciativas para os recuperar, tal como acontece com as aze-
nhas, têm sobretudo fins didáticos e turísticos: não se está
à espera que os moleiros voltem. À data, ainda não tinham
aparecido os novos utentes que os adaptam a residência
pelo pitoresco, como se tornou tão vulgar alhures. 

As moagens de carácter mais industrial foram introdu-
zidas no fim do séc. XX e localizam-se normalmente nas
áreas que mais cereal produzem, na periferia dos aglome-
rados, onde se destacam pelo volume. Tal como em muitas
das grandes casas com mais de um piso, as suas paredes
eram em taipa, tendo, por vezes, a fachada principal pin-
tada a cor. Eram propriedade de pessoas locais e a sua
operação não interferiu com a continuidade dos outros en-
genhos – moinhos de vento e azenhas – espalhados pelo
campo. 

A maioria das moagens fechou entre o final dos anos
1930 e o princípio dos anos 1970, até porque se tornaram
obsoletas pelas grandes moagens e silos que o governo
dos anos 1940 construiu para a “Campanha do Trigo”, e
que, por sua vez, também deixaram de ter utilidade trinta
anos depois.

Os fornos concluem a representação do ciclo de pro-
dução do pão. Consistem num corpo em tijolo burro ou
pedra, normalmente cilíndrico (viram-se versões com um
corpo quadrangular, em especial no Sul do concelho), en-
cimado por uma cúpula em tijolo cozido. A forma de cúpula
pode-se manter, externamente, rebocada e caiada mas, na
maioria dos casos, aparece como um cone baixo, quer re-
bocado e caiado, quer recoberto com lajetas de xisto ou
telhas, frequentemente encimado por um vaso cerâmico
com o fundo partido para se encaixar. Não se chegou a
averiguar se a função do vaso é apenas decorativa, mas
este remate também aparece modelado em argamassa. É
usual haver, adossado ao corpo do forno, um poial de
pedra onde se pousam os tabuleiros.

A boca do forno é normalmente protegida por uma
porta, uma peça simples que pode emprestar alguma indi-
vidualidade a um volume que pouco varia. Algumas são
feitas de materiais reciclados, tais como o topo de bidões
de gasóleo, e algumas são pintadas em branco ou em cor.
É recorrente que a boca do forno abra para uma “casa do
forno”, uma área coberta com chaminé que abriga a ativi-
dade de cozer pão e onde se guardam utensílios como pás
e varas.

Os fornos podem ser privados ou coletivos. Os primei-
ros, normalmente identificados com as casas mais ricas,
podem abrir para o interior da casa em si, para os seus es-
paços circundantes, tais como pátio e horta, ou então di-
retamente para o espaço público. Os fornos coletivos
podiam ser construídos por iniciativa dos terra-tenentes
que, em alguns aglomerados, empregavam a maioria da
população, mas, sobretudo a partir das mudanças de
1974, vários foram construídos pelas Juntas de Freguesia.
Nessa altura, contudo, a decadência do sistema de produ-
ção já era evidente e sentia-se que, quando as últimas
poucas mulheres que ainda coziam deixassem de o fazer,
não haveria ninguém para as substituir. Com efeito, no
 presente, o fornecimento do pão nos pequenos aglomera-

dos é, cada vez mais, assegurado por carrinhas de distri-
buição das padarias sedeadas nos centros maiores, em-
bora o pão cozido no forno de certos lugares se tenha
tornado numa especialidade procurada e vendida na Vila. 

Dum outro ponto de vista, os fornos são marcas, não
só da vida da comunidade, mas do espaço em si, e criam
referências visuais fortes quando se localizam nos largos,
a localização mais comum para os fornos coletivos. 
E mesmo que não necessariamente associados a largos,
a maneira como se dispõem nos percursos ritma, com as
suas formas arredondadas, um universo de volumes angu-
lares. A colocação dos fornos nos largos não parece
 obedecer a nenhuma regra fixa, isto é, não tem de neces -
sariamente corresponder ao centro geométrico ou a algum
alinhamento especial. Todavia, os fornos acabam por ocu-
par pontos focais, na maneira como o espaço total é lido,
e isto contribui para lhes conferir uma qualidade de alguma
forma monumental. 

4. A casa
Embora haja cabanas de palha, mesmo as formas

mais simples de espaço coberto para humanos e animais
são em materiais permanentes. A pedra utiliza-se em
ambos os tipos de construção, com justificadas diferenças
na qualidade do material e acabamento interior. A taipa
usa-se especialmente para as habitações e muros de
cerca, tendo sido raras as ocasiões em que se viu aplicada
a edifícios destinados intencionalmente a funções de
apoio. A predominância de um ou de outro material é na-
turalmente explicada por razões geológicas mas a ocor-
rência em paralelo ou em combinação dos dois materiais
é muito comum.

As formas redondas existem, sempre em pedra, e tal-
vez possam ser herdeiras de um modelo pré-histórico iden-
tificado em Alcoutim. Contudo, o modelo comum mais
simples de habitação consiste numa forma quadrangular
coberta por um telhado de uma água, com uma lareira e
respetiva chaminé e sem mais vãos que a porta de en-
trada. O lugar da água pode perceber-se pelos poiais,
onde se pousavam as vasilhas, que por vezes precedem
a entrada, mas é a existência duma chaminé que distingue
o lugar do fogo, a habitação para humanos, do espaço,
que pode tomar o mesmo volume, para estábulos e outros
usos ancilares, como armazéns para forragem e alfaias.
Este módulo pode estender-se para os lados ou para trás,
caso em que as estruturas passam a ter duas águas e, so-
bretudo no caso da habitação, a cumeeira se apoia numa
parede resistente. Em espaços ancilares que se requerem
amplos, a cobertura de duas águas pode ser feita de raiz
com asnas de madeira.

A formação de edifícios mais complexos depende da
adaptação às encostas, da relação com os espaços públi-
cos e das influências dos estilos adotados pelos proprie-
tários mais prósperos. Aqui é de notar o papel que as
chaminés podem tomar como sinais de distinção.

É na maneira como a casa se relaciona com os espa-
ços de circulação pública que se distinguem três variações
principais. Na primeira, vai-se diretamente daqueles para
o interior da casa. Há um grau elevado de apropriação do
espaço público pelas funções da casa – estar, comer, co-
zinhar e mesmo abluções básicas. 

Podem-se criar espaços de transição com parreiras e
arbustos, plantados pelo habitante, na rua, à sua porta,
combinados ou não com poiais que servem para pousar as
cargas trazidas por animais ou, simplesmente, como
 assentos. Na segunda, a casa separa-se do espaço de cir-
culação por um patamar, a que se chega por alguns
 degraus, e que pode ser consequência da implantação
sobre um afloramento rochoso. Este espaço pode ser ajar-
dinado, pavimentado e ocasionalmente apropriado como

1st International Conference TRADITIONAL ARCHITECTURE IN THE WESTERN MEDITERRANEAN 87

ciatmo_AF_Layout 1  26-04-2015  23:27  Page 87



um logradouro de frente pela elevação de um muro baixo.
Finalmente, o espaço coberto pode ser precedido por um
pátio separado do espaço público por um muro alto com
uma porta de entrada. Pode haver um edifício único em
“L”, mas também vários edifícios dispostos em torno do
pátio onde é frequente encontrar-se um poço ou um forno.
Neste modelo, que aparece mais desenvolvido nos aglo-
merados maiores e normalmente associado aos maiores
proprietários, não há normalmente vegetação plantada na
rua pelos utentes. Mas todas as formas podem existir em
simultâneo, independentemente do tamanho ou importân-
cia do povoado.

5. Povoados rurais: periferia e centro
Há algumas grandes propriedades, conhecidas por

“herdades”, que usualmente alojam apenas o proprietário
e os que o servem diretamente; a população rural, mesmo
se arrendatária, distribui-se por aglomerados, conhecidos
por “montes” ou “povos”, que se aninham a meia encosta
entre os cursos de água e os cumes. O termo “aldeia”
aplica-se aos núcleos sede de pequenas circunscrições re-
ligiosas ou administrativas, podendo ter uma igreja, e onde
hoje se instala a Junta de Freguesia. A organização dos
povoados varia pouco de padrões tão elementares como
linha e quadrado, mas há um traço comum a todos eles: a
distinção entre a periferia e o centro.

A periferia caracteriza-se por construções e espaços
ancilares que mostram, de algum modo, uma aproximação
progressiva à ocupação por habitações. Assim, as “rama-
das” (o termo local para estábulos e armazéns) estarão
mais perto das habitações e podem mesmo fazer parte do
núcleo do povoado, mas pocilgas, canis e capoeiras dis-
põem-se mais longe. Da mesma forma, os volumes daque-
las assemelham-se aos das habitações, ao passo que as
construções para estas ou são em materiais ligeiros e pre-
cários, ou podem aparecer como versões miniaturais do
volume das casas.

O centro é normalmente indicado por um largo que
pode replicar outro que exista à entrada do aglomerado.
Estes largos podem estar associados a igrejas e, nos aglo-
merados maiores, a edifícios administrativos, por razões
funcionais e simbólicas. As igrejas, aliás, podem nem exis-
tir nos povoados mas fora destes, por vezes a uma distân-
cia considerável por serem também locais de romaria, no
dia do orago. Nos aglomerados menores a formalização
destes largos é mínima, sem edifícios importantes a criar
pontos focais, mas o seu o papel social – e espacialmente
indicador de algum tipo de centralidade – compreende-se
melhor pela sua associação a um forno e, mais tarde, a um
chafariz, que pode mesmo ligar-se-lhe fisicamente. 

6. Urbanização e conservação: 
do século XIX ao presente
Os padrões de povoamento nesta área foram basica-

mente impressos do período romano à Idade Média. Até
ao séc. XIX parece ter havido poucas mudanças radicais
na maneira como a população construía e se instalava,
com ocasionais e modestos indícios, em edifícios religio-
sos ou senhoriais, da prosperidade oferecida pelos Desco-
brimentos.

A Revolução Industrial, no mundo, e a liberalização po-
lítica, no país, ecoam, na região, a partir da exploração,
por uma firma inglesa, das minas de cobre a uma vintena
de quilómetros a Leste da Vila de Mértola. Com isso
 ressurge, nesta, a importância como porto de carga e pas-
sageiros; e daí os edifícios para uma nova classe de pro-
prietários rurais, comerciantes, funcionários
administrativos e profissionais liberais. 

A exploração mineira, que durou de 1858 a 1965, im-
plicou a fundação de uma povoação, São Domingos, ligada

por uns 15 quilómetros de via férrea a um porto criado no
Guadiana, no lugar do Pomarão, servindo os navios de ca-
lado suficiente para o escoamento do minério. Com um
plano de urbanismo bem definido, utilizaram-se materiais
e técnicas locais nos edifícios, os quais, no caso dos des-
tinados à habitação dos mineiros e pessoal administrativo
subalterno, constituíam bandas curvilíneas do modelo mais
simples atrás descrito, abrindo diretamente para ruas. No
alojamento da administração, contudo, foi importado um
novo tipo: grandes moradias isoladas com logradouros de
frente e dos lados, tratados como jardim, e o logradouro
de tardoz destinado a hortas/pomares. Formalmente só-
brias, adaptavam elementos da linguagem local à sua es-
cala e aos seus critérios de conforto.

Os modelos adotados pelas novas classes urbanas ra-
ramente introduziram inovações nas técnicas estruturais
de construção e, salvo num ou noutro exemplo mais extra-
vagante, apresentam-se como versões moderadas dos es-
tilos que entretanto se desenvolviam nos centros urbanos
maiores do país. O seu impacto na homogeneidade dos
aglomerados existentes foi bem absorvido.

Nos anos 1940, as estruturas de betão armado chega-
ram para ficar e, com elas, as convenções formais carac-
terísticas da época. Aqui, o impacto na imagem de
conjunto tornou-se sensível, nomeadamente quanto a ele-
mentos decorativos, resquícios de Art Déco e balbucios de
Modernismo, sobretudo em platibandas e aberturas.
Mesmo assim, e apesar da sua relativa disseminação,
estas marcas do gosto de um tempo não chegaram a
 perturbar a imagem dos lugares consolidados. 

As mudanças radicais só se verificam a partir da
 década de 60 do séc. XX. A emigração para Lisboa e para
o estrangeiro aumentou drasticamente devido ao declínio
da base agrícola, ao encerramento das minas e, em geral,
ao repressivo clima político do tempo; e o que a emigração
não absorveu dirigiu-se para a sede do concelho. 

Ao mesmo tempo, a difusão de tijolos cerâmicos indus-
triais e dos sistemas de lajes aligeiradas reduziu a cons-
trução da estrutura dos edifícios a uma operação única,
usando basicamente os mesmos materiais (betão e blocos
cerâmicos) e montando-os de uma forma relativamente
simples. Em menos de vinte anos tornou-se o método pre-
dominante de construção. 

Associado a ele, amontoaram-se formas de embeleza-
mento produzido em fábrica, parte dum modelo-tipo, quase
sempre projetado por desenhadores ou engenheiros civis
(já que os cálculos de betão eram obrigatórios para o li-
cenciamento), familiares com a burocracia municipal, e de
quem muitos clientes foram os emigrantes regressados a
partir do fim dos anos 1970, quer para uma fixação defini-
tiva, quer para passar férias.

Com o 25 de abril as autarquias ficaram com um grau
de responsabilidade que mesmo o séc. XIX liberal não co-
nheceu: podiam encomendar diretamente planos e proje-
tos e ter o seu próprio gabinete técnico; promover políticas
habitacionais e apoiar associações e empreendimentos
culturais; e ter acesso a uma variedade de financiamentos.
Também, no fim dos anos 1970, as noções de “conserva-
ção”, “salvaguarda” e “centro histórico” entraram no voca-
bulário oficial. Por todo o país se fizeram projetos para a
conservação dos núcleos antigos, de que o de Mértola foi
pioneiro, ao mesmo tempo que a própria legislação nacio-
nal acentuava a necessidade de haver a autoria de arqui-
tetos nos projetos feitos dentro dos limites dos sítios
históricos. 

As preocupações com o património manifestaram-se
por várias iniciativas tomadas diretamente pelas autarquias
ou por associações por elas apoiadas. No contexto desta
comunicação, destaca-se a recuperação de algumas
 estruturas, como um moinho de vento em S. Miguel do Pi-

1.º Congresso Internacional ARQUITETURA TRADICIONAL NO MEDITERRÂNEO OCIDENTAL88

ciatmo_AF_Layout 1  26-04-2015  23:27  Page 88



nheiro ou a azenha do Alferes, na ribeira do Vascão. Mas
é em Castro Marim, no Moinho das Pernadas, na ribeira
do mesmo nome, que encontramos o exemplo mais re-
cente e, porventura, o mais complexo de recuperação
deste tipo de construções, na medida em que consistiu não
só na reabilitação dos edifícios e mecanismos originais,
como também numa intervenção algo forte no ambiente
circundante, implicando novas estruturas, o que foi feito
com a pedra recolhida no próprio processo de modelação
do terreno. 

O uso de materiais locais, contudo, foi desaparecendo
dos hábitos de construção das populações. No fim do sé-
culo XX apareciam uns tantos protótipos, recuperações de
‘bom gosto’ e combinações com linguagens arquitetónicas
contemporâneas, como resultado do reconhecimento, por
certas classes profissionais, das suas qualidades climáti-
cas e estéticas. 

Quinze anos depois da conclusão deste levantamento,
fica o convite para visitar estes sítios e ver no que se tor-
naram. Os sinais visuais são, na paisagem natural, deixa-
dos pelas campanhas de florestação subsidiada, maciços
de pequenos pinheiros alinhados, entremeados por pés de
azinheiras que bem se esforçam e por pomares e olivais
indiciando novos métodos de exploração ou novos proprie-
tários. E o vinho – os vinhedos começam a ter presença,
por improvável que, ainda há trinta anos, parecesse o seu
plantio. No espaço construído, os aglomerados que repe-
tiam a textura do seu ambiente – rugoso e castanho – des-
tacam-se, agora, pelo branco e liso. Para além de novos
edifícios, por derrube de velhas estruturas ou em terrenos
disponíveis, a ideia de melhoramentos produz a imagem
que resulta, antes de mais, de rebocar e pintar paredes,
onde a taipa ou a pedra à vista eram o material definidor
da textura do aglomerado, e por pavimentar as ruas com
asfalto ou pavé de betão. É um ponto para reflexão, esse
do mimetismo textural entre aglomerado e ambiente como
resposta climática e expressão de identidade.

Por outro lado, as periferias de alguns lugares ganha-
ram volumetrias desproporcionadas, requeridas pela ins-
talação das pequenas indústrias desenvolvidas entretanto
e que são, naturalmente, meritórias pelo esforço de sus-
tentar uma base económica local. Formalmente, contudo,
estão longe de emular a qualidade sentida nos maiores es-
paços ancilares de outro tempo. 
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1. Dos percursos na paisagem mediterrânica: 
dos percursos da água e do Homem
Desde os primórdios, o processo histórico de construção

e transformação da paisagem mediterrânica revela que o
Homem possui uma intuição clara do meio em que vive e de
que vive. A esta, junta-se a razão e a experiência adquirida
no trabalho contínuo de povos, civilizações e gerações no
âmbito daquele processo. Através do entendimento especí-
fico da paisagem, as comunidades humanas adaptaram his-
toricamente os modos de vida às condições naturais do
território. No âmbito desta interdependência é evidente a re-
lação entre a hidrografia, considerando as linhas fundamen-
tais do relevo (festos e talvegues) às quais se associam a
circulação da água, do ar, da matéria orgânica, da energia, e
os percursos humanos. Com efeito, constata-se que histori-
camente os itinerários religiosos, militares e comerciais sur-
gem intrinsecamente associados àquelas linhas (Barreto  
et al., 1969), uma vez que são as que melhor garantem a
troca/distribuição e recolha de recursos, bens e materiais, por
exigirem menores gastos de energia (Cancela d’Abreu,
1989), mas também as que asseguram as melhores condi-
ções de defesa e controlo do território. Considerando a bacia
hidrográfica como a unidade espacial inicial ocupada pelo
Homem e a necessidade, quer de trocas e de contactos entre
as distintas tribos, quer de defesa mútua, o processo histórico
de ocupação e organização territorial revela que a interde-
pendência entre as bacias confinantes e a interceção tanto
das linhas de cumeada, como das linhas de drenagem natural
determinam pontos notáveis da paisagem associados aos
percursos da água (acumulação ou distribuição) e aos per-
cursos humanos (convergência ou disjunção). A inter-relação
entre ambos os percursos constituirá a base do processo de
humanização e estruturação da paisagem mediterrânica.  

1.1 Das estruturas da paisagem: 
da estrutura ecológica e da estrutura cultural
Diretamente associado à morfologia do território e ao seu

funcionamento orgânico e ecológico, o processo dos circuitos
e dos fluxos ecológicos (circulação hídrica, atmosférica, de
energia, etc.) e sociais (circulação de pessoas, bens, infor-
mação, etc.) integra, respetivamente, o contínuo natural e o
contínuo cultural da paisagem (Caldeira Cabral, 1982).
Ambos constituem sistemas contínuos associados ao funcio-
namento e desenvolvimento dos ecossistemas, dos agro-sis-
temas e dos socio-sistemas através de estruturas
fundamentais que, sendo comuns ao espaço rural e ao es-
paço urbano, lhe conferem continuidade, legibilidade e iden-
tidade. Enquanto estruturas fundamentais da paisagem, a
estrutura ecológica e a estrutura cultural garantem, tanto no
campo, como na cidade, a presença da Natureza e da vida
silvestre, a biodiversidade, a circulação natural da água e do

ar, a estabilidade física do território, por um lado e, por outro,
a perpetuação dos elementos que o Homem construiu na pro-
cura de subsistência mas também de beleza, como os cam-
pos de cultivo tradicionais, a mata, os jardins, os aquedutos,
os caminhos, bem como os lugares onde se vive: as quintas,
os conventos, os castelos, as aldeias, os bairros históricos
(Magalhães, 1994). Nesta perspetiva, torna-se uma exigência
considerar a paisagem no seu sentido mais amplo, inte-
grando simultaneamente os aspetos naturais e humanos
(Conselho da Europa, 2000) e os espaços urbanos e rurais
(Ribeiro Telles, 1994) a partir de uma renovada e permanente
dialética entre natura e cultura, entre cidade e campo, enten-
dendo-os como partes indissociáveis de um todo indivisível
cujo desenvolvimento a longo prazo, tanto da Natureza – a
altera natura de Cícero – como da sociedade, pressupõe uma
intervenção na paisagem comprometida com o genius loci, a
resiliência e a multifun cionalidade.   

1.2 Dos percursos como estruturas 
arquitetónicas multifuncionais 
A perspetiva sistémica e relacional na abordagem ao

estudo e intervenção na paisagem, encarada como um sis-
tema complexo e dinâmico em constante metamorfose,
pressupõe a enfatização das suas estruturas fundamentais,
conferindo-lhes continuidade, coerência e inteligibilidade
(Magalhães, 2007). É neste âmbito que os percursos, en-
quanto acontecimentos lineares de organização espacial
tão relevantes quanto os volumes, as superfícies e os pon-
tos (Távora, 2006), assumem um protagonismo redobrado
dado o seu poder de conectividade física e social. Com
efeito, a história da Humanidade está desde o seu início
vinculada às incessantes caminhadas dos primeiros seres
humanos, às quais se deve a origem da lenta e complexa
operação de apropriação e mapeamento do território e,
consequente, processo de construção física e simbólica da
paisagem (Careri, 2001). 

O ato de andar pelo território exigido pelas primitivas ati-
vidades de recoleção, caça e pastorícia estará na origem de
um primeiro mapeamento do espaço, a que se juntou a atri-
buição de valores simbólicos e estéticos e a consequente
génese da arquitetura da paisagem (Careri, 2001). Mais
tarde, o espaço sedentário, associado à agricultura e aos
assentamentos humanos, surge estriado e organizado por
recintos, muros e percursos (Deleuze e Guattari, 1980). Os
percursos, primeiro como marcas invisíveis do mapa nó-
mada que conectavam pontos nevrálgicos do território,
como poços, oásis, pastagens, lugares sagrados, depois
como estruturas inteligíveis que organizam e permitem o
funcionamento da cidade, conferem ao espaço ordem cul-
tural, ordenando e construindo a paisagem, primeiro simbó-
lica e depois arquitetonicamente.

Desidério Batista
Universidade do Algarve. CHAIA-Universidade de Évora
dbatista@ualg.pt

Palavras-chave percursos, paisagem, património, azinhagas

ciatmo_AF_Layout 1  26-04-2015  23:27  Page 90



911st International Conference TRADITIONAL ARCHITECTURE IN THE WESTERN MEDITERRANEAN

Reconhecidos historicamente como infraestruturas fun-
damentais para o desenvolvimento civilizacional, os percur-
sos tradicionais nas suas distintas formas e tipologias
constituem, na paisagem contemporânea, elementos cons-
truídos de inestimável valor cultural e vital importância en-
quanto estruturas multifuncionais associadas à acessibilidade
e mobilidade de veículos e pessoas, à circulação de animais,
bens e mercadorias, ao recreio e ao lazer, mas também com
funções de drenagem, de contenção de terras ou de compar-
timentação, entre outras associadas à sua dimensão patri-
monial e identitária. 

2. Das azinhagas de Lisboa 
No “Livro das Grandezas de Lisboa” escrito em 1620, Frei

Nicolau de Oliveira refere que “[!] Occupa agora pois esta
Cidade em comprimento de Belém té Saõ Bento de Enxobre-
gas, que saõ quasi duas legoas, continuando-se sempre
casas e quintas, ficando o meo della, e o a que propriamente
chamamos cidade, situada sobre sete montes muy altos, e
de muyta distancia entre huns, e outros, e os ocupa a todos,
naõ só nos altos deles, mas em todas suas fraldas, e raízes,
e valles [!]”. 

Se a esta expressiva descrição da paisagem de Lisboa
do século XVII juntarmos a informação contida na “Carta To-
pographica de Lisboa e seus subúrbios”, de 1807, da autoria
de Duarte Fava, com inúmeras referências a azinhagas, é
percetível a importante função que estas estruturas lineares
exerceram (e exercem) na caracterização e evolução desta
paisagem cultural de intensa e antiga ocupação humana.    

A cartografia elaborada, no período compreendido entre
1807 e 1950, sobre a cidade e o território envolvente, regista
e identifica o antigo sistema contínuo de azinhagas que co-
nectava Lisboa à cintura de quintas, enquanto testemunho
de uma relação simbiótica positiva entre o espaço urbano,
contido e bem delimitado, e o espaço rural envolvente, de
produção agrícola. Este modelo de ocupação e organização
espacial baseado na unidade cidade-campo apoiava-se nas
azinhagas enquanto elementos lineares fundamentais de in-
terconexão entre aquelas unidades de gestão da terra e entre

estas e a cidade, testemunho das diferentes estratégias de-
senvolvidas pelo homem na sua adaptação às características
naturais da paisagem e às características resultantes da pró-
pria ação do homem de acordo com a aferição das técnicas
de exploração ao longo das gerações e com a evolução dos
seus próprios valores.

2.1 Do significado, da multifuncionalidade 
e do sistema 
O vocábulo "azinhaga" terá origem no termo árabe azza-

naka que significa caminho estreito entre muros, entre pro-
priedades rústicas, fora dos povoados (Grande Enciclopédia
Portuguesa e Brasileira, 1936).

Os topónimos associados aos percursos ladeados por
muros altos e robustos que durante séculos organizaram o
espaço rural envolvente à cidade, têm a sua origem funda-
mentalmente nos distintos aspetos da paisagem de Lisboa,
nomeadamente na morfologia do território (Azinhaga do
Vale Escuro, do Vale do Pereiro, do Cabeço, do Alto) e na
vegetação existente (Azinhaga dos Cerejais, dos Ulmeiros),
mas devem também a sua origem ao universo de típicas
personagens locais (Azinhaga da Bruxa, do Broma) ou à
 religião (Azinhaga das Freiras, das Carmelitas). O seu sig-
nificado enquanto elementos estruturadores da paisagem
torna-se evidente na apropriação que o recente desenvolvi-
mento urbano lhes faz, transformando inúmeras azinhagas
em ruas através da alteração do perfil mas mantendo o
velho topónimo (Azinhaga da Torre do Fato, Azinhaga da
 Cidade) e, desta forma, perpetuando o seu valor simbólico.
Historicamente, as azinhagas, na sua profunda inter-relação
com as quintas, constituem o testemunho das sucessivas
estratégias desenvolvidas pelas populações face às carac-
terísticas naturais do território e às diferentes situações
 socioeconómicas de cada época. As condições naturais fa-
voráveis ao aparecimento de elevado número de unidades
de gestão da terra (bons solos, recursos hídricos e clima
ameno) em que se baseava a organização e exploração
desta paisagem (fazendas, courelas, casais, quintas), assim
como a proximidade a Lisboa, terão determinado o

Fig. 1 – Gravura de Lisboa no final do século XVI (Georg Braun e Franz Hogenberg, Lissabon in Civitates Orbis Terrarum, 1598)
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 surgimento de quintas de recreio e a profusão de azinhagas,
fundamentalmente durante os séculos XVIII e XIX.

As azinhagas, para além de estruturas construídas com o
propósito de possibilitarem o escoamento de produtos agríco-
las e assegurarem a sobrevivência das populações, passam
também a estar associadas ao deleite visual e ao recreio e
lazer da população urbana que nos meses de verão se mudam
para as “novas” quintas. Por outro lado, as azinhagas que
ainda hoje existem, resultado de experiências bem-sucedidas
e dos conhecimentos acumulados ao longo de gerações, per-
mitem-nos entendê-las como estruturas que, perfeitamente
adaptadas à topografia, correspondem a percursos mais fáceis
e mais racionais, associando quase sempre funções de dre-
nagem e de terraceamento dos terrenos, nas situações em
que se implantam em encosta. Neste caso, a conservação da
água, através da promoção da infiltração, e do solo, mediante
soluções que evitam a sua perda, correspondem a funções de
proteção. A estas juntam-se múltiplas funções relacionadas
quer com a estrutura fundiária delimitando quintas e fazendas
e com a produção de alimento (legumes, vegetais, cereais, fru-
tos, carne, leite, ovos, mel), quer com o recreio, e, ainda, por
vezes, com limites administrativos entre freguesias. 

A cartografia analisada e o trabalho de campo realizado
permitiu traçarmos o antigo sistema de azinhagas que, cor-
respondendo a uma autêntica rede ininterrupta de percursos
em estreita inter-relação com caminhos, calçadas, travessas
e estradas, se caracterizava pela continuidade (espacial),
pela diversidade (morfológica e tipológica), pela multifuncio-
nalidade (proteção, produção, recreio, gestão do território) e
pela complexidade (construtiva). 

2.2 Da identificação e caracterização: 
dos processos, materiais e técnicas de construção
A paisagem histórica de Lisboa, profundamente humani-

zada, revela o desenvolvimento de distintas estratégias de
organização e exploração do território em conformidade com
a diversidade das suas características biofísicas (Ribeiro
Teles, 1997). A paisagem rural que envolvia a cidade em mea-
dos do século XIX e início do século XX, interpretada a partir
do Atlas da Carta Topographica de Lisboa, à escala 1:1000,
de 1856-1858, da autoria de Filipe Folque, e da Planta da Ci-
dade à escala 1:1000, de 1911, da autoria de Silva Pinto, não
era uniforme, nem no que diz respeito à densidade de unida-
des de produção agrícola e respetiva organização, nem rela-
tivamente à densidade de azinhagas e suas características
morfológicas e construtivas, e que o trabalho de campo veio
a confirmar.

Face ao progressivo processo de fragmentação e degra-
dação destas estruturas vernaculares, consequência da dis-
persão urbana, da implantação dos novos eixos viários e do
abandono da atividade agrícola motivado pela especulação
imobiliária, fundamentalmente a partir de meados do século
passado, procedeu-se à identificação e caracterização dos
processos construtivos e dos materiais e técnicas de cons-
trução das azinhagas, recorrendo ao trabalho de campo efe-
tuado no início deste ano. Este incidiu sobretudo sobre o
sistema de azinhagas de Chelas-Marvila e o sistema de azi-
nhagas de Carnide-Lumiar, considerados, no contexto do
concelho de Lisboa, ainda relativamente coesos e em razoá-
vel estado de conservação, pese o abandono a que foram su-
jeitas ou as intervenções incorretas que sobre elas incidiram
tanto ao nível dos muros, como dos pavimentos.        

O levantamento arquitetónico de algumas daquelas azi-
nhagas, cujos perfis se apresentam em simultâneo com uma
breve análise construtiva, denuncia a diversidade morfológica
e tipológica que as caracteriza em função da sua implantação
em situações de relevo mais plano, na zona de Carnide-Lu-
miar, ou de relevo mais acentuado no território de Chelas-
Marvila. A adaptação aos distintos relevos determinou
diferentes alturas e espessuras dos muros, com ou sem exis-
tência de bueiros, bem como distintas larguras (da secção
transversal) dos caminhos e diversidade de declive dos pavi-
mentos, originariamente em calçada irregular de basalto, pre-
dominantemente. Por vezes, a mesma azinhaga apresenta
variabilidade no que respeita ao traçado e às dimensões das
estruturas verticais e horizontais, como estratégia de adap-
tação rigorosa à topografia e orografia do local, que forneceu
os recursos e materiais para a construção. 

No processo de construção das azinhagas observa-se
uma relação profundamente intrincada com o lugar, identifi-
cável quer no seu traçado e implantação, quer nas caracte-
rísticas construtivas ou morfológicas que apresentam.
Considerando a época em que foram construídas, estas es-
truturas arquitetónicas vernaculares corresponderão a cons-
truções em taipa ou alvenaria de pedra irregular, numa
demonstração fiel dos recursos disponíveis e das técnicas
tradicionais habitualmente utilizadas, a que se somou poste-
riormente, embora com menor expressão, a alvenaria de tijolo
tradicional furado. Estas técnicas construtivas, mais ou
menos antigas, apresentam diferenças mais ou menos evi-
dentes entre si. No caso das primeiras construções, aquelas
características distinguem-se entre ambas, reportando-se à
execução da alvenaria assente diretamente, ou não, sobre
os afloramentos rochosos, da sua execução com ou sem ar-

Fig. 2 - Azinhagas representadas em extratos da Carta Topographica de Lisboa e seus subúrbios de 1807, da autoria de Duarte Fava; 
do Atlas da Carta Topográfica de Lisboa de 1856-1858, da autoria de Filipe Folque, e da Planta da Cidade de Lisboa, à escala 1:1000 de 1911,
da autoria de Silva Pinto (lxi.cm-lisboa.pt)
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gamassas de assentamento, do tipo desta argamassa ou da
forma de remate, no topo dos muros, para seu fechamento.
Por outro lado, a construção destas paredes passa, frequente
e necessariamente, pela execução inicial de um cabouco,
quase sempre enterrado, e, posteriormente, pela subida das
mesmas até à altura pretendida considerando a relação com
os terrenos contíguos. No caso das paredes de taipa, o sis-
tema construtivo exigiu a execução de uma base em pedra
que, para além de servir de fundação, evitava o contacto di-
reto da taipa com o solo, protegendo-a da subida de água por
capilaridade e a sua consequente degradação. Em ambas as
construções a sua proteção era tradicionalmente feita com
reboco, que poderia ser caiado. Por outro lado, para a esta-
bilidade das paredes, mais altas e mais estreitas, sujeitas às
forças das terras contíguas, recorreu-se à utilização de pe-
quenos contrafortes em pedra calcária, localizados na base
dos muros como apoio estrutural.            

Embora não apresentem um perfil-tipo, pelas razões
 referidas anteriormente, as azinhagas objeto de estudo
detêm certas características mais comumente encontradas,
nomeadamente uma largura média que ronda os 3m, po-
dendo em alguns casos não chegar aos 2,50m (Azinhaga
das Freiras, Azinhaga da Onça), ou, pelo contrário, aproxi-
mar-se dos 6m (Azinhaga do Ferrão). Por sua vez, a altura
média dos muros que as delimitam lateralmente é de cerca
de 2,50m embora possam ultrapassar os 4,50m no caso em
que são também muros de contenção de terras, sendo a es-
pessura de 0,55m (Azinhaga do Broma), e,  portanto, muito
superior à espessura média que é de 0,20m. Em qualquer
dos casos, o remate superior ou capeamento dos muros é,
em igualdade de circunstâncias, em forma de meia cana e
em “V” invertido à semelhança de telhado de duas águas.

Fig. 3 - Sistema de azinhagas de Lisboa sobre ortofotomapa de 2011 (lxi.cm-lisboa.pt). Representação a linha tracejada 
- azinhagas identificadas na Carta Topographica de Lisboa e seus subúrbios de 1807, da autoria de Duarte Fava; 
Atlas da Carta Topográfica de Lisboa de 1856-1858, da autoria de Filipe Folque, e Planta da Cidade de Lisboa, 
à escala 1:1000 de 1911 da autoria de Silva Pinto (lxi.cm-lisboa.pt). Representação a linha cheia – azinhagas existentes
identificadas no trabalho de campo realizado em janeiro de 2015

Ambas as formas garantem a proteção do muro impedindo
a água da chuva de se infiltrar, o que em conjunto com a
abertura de bueiros a diferentes alturas, consoante a cota
das terras adjacentes, assegura o escoamento das águas
pluviais em associação com uma guia de drenagem no
plano horizontal correspondente predominantemente à cal-
çada de cubos de basalto.

As azinhagas que ainda subsistem constituem o teste-
munho vivo de um modo sustentável de habitar o mundo e
construir a paisagem mediante um processo histórico de
 ligação à terra baseado no saber acumulado ao longo de ge-
rações. É esta a razão pela qual estas estruturas arquitetó-
nicas vernaculares constituem legados culturais cuja
 preservação é considerada uma condição fundamental para
a consolidação da identidade e da memória cultural, enten-
didas como a pedra-basilar da construção de uma paisagem
para o futuro.  

2.3 Do passado para o futuro: 
da preservação e da reutilização 
Os percursos da água e do Homem marcaram a fisiono-

mia e o carácter da paisagem de Lisboa que nas primeiras
décadas do século XX se definia, ainda, a partir de uma re-
lação harmoniosa e equilibrada entre o espaço urbano e o
espaço rural. Nesta paisagem, construída a partir da intensa
interdependência entre a cidade e o anel de quintas e casais
agrícolas circundante, as azinhagas desempenharam um
papel vertebrador essencial enquanto estruturas multifuncio-
nais associadas, quer à sustentabilidade socioeconómica e
ecológica, quer à resiliência territorial entendida como con-
dição de sobrevivência das comunidades humanas, e como
garante da identidade cultural e da  memória coletiva. Atual-
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mente, a cidade de Lisboa contém na sua estrutura uma di-
versidade de tecidos construídos ao longo do tempo sobre
uma morfologia rural preexistente que foi sendo sucessiva-
mente fraturada e seccionada em consequência dos proces-
sos de urbanização e edificação (Baptista, 1999; Brito, 1976;
Calado 2013). 

À histórica continuidade ecológica e cultural da paisagem
de Lisboa sobrepôs-se um padrão difuso e fragmentário par-
ticularmente evidente no sistema de azinhagas cada vez
mais rarefeito e descontínuo. No entanto, os sistemas de azi-
nhagas de Carnide-Lumiar e de Chelas-Marvila continuam
evidentes, apesar da descontinuidade nos seus traçados
causada por sucessivas demolições, degradações e/ou
substituições por rodovias. 

Os troços que se mantiveram intactos conferem à paisa-
gem características singulares merecedoras de uma especial
atenção em intervenções futuras. Com efeito, estas estrutu-
ras poderão ter enormes mais-valias quando consideradas
nas referidas áreas da cidade cujas malhas urbanas, ainda
pouco coesas, detêm atributos especiais que as podem fazer
evoluir num discurso contemporâneo de cidade, onde a per-
manência e a transformação, onde a preservação e a cons-
trução coexistem e produzem a complexidade e diversidade
essencial a uma nova urbanidade (Adrião e Pacheco, 2002;
Remesar e Costa, 2002). 

É neste sentido que aponta o Plano de Urbanização de
Carnide/Luz (CML, 2011) ao propor a integração, no futuro
parque urbano, das azinhagas e respetivas faixas de prote-
ção como percursos de peão de modo a assegurar a sua re-
lação com as antigas estruturas rurais e os novos tecidos
urbanos (Regulamento, Artigo 2.º, alínea g). 

Cremos que as azinhagas, para além da sua preserva-
ção e reutilização como percursos pedonais, deverão ser
consideradas autênticos corredores culturais multifuncionais
associados à dimensão ecológica e à dimensão patrimonial
e identitária da paisagem. Pelo que, considerando a sua mul-
tidimensionalidade e multifuncionalidade, exigem a necessi-
dade de uma salvaguarda ativa como valores patrimoniais
da paisagem, mediante a sua incorporação dinâmica nos
processos socioeconómicos e espaciais em curso, sob cri-
térios de sustentabilidade. 

Neste sentido, a revelação do sentido paisagístico das
azinhagas e da sua carga vivencial e simbólica diferenciada
exige uma leitura dinâmica destas estruturas arquitetónicas
vernaculares, valorizando-as e revitalizando-as, perpetuando
através delas o processo de conhecimento e memória – de
espaço e de tempo – capazes de desvelar o passado sem
deixar de construir uma paisagem para o futuro. O mesmo
será dizer que “[!] Construir é colaborar com a terra; é pôr
numa paisagem uma marca humana que a modificará para
sempre; é contribuir também para essa lenta transformação
que é a vida das cidades. Quantos cuidados [!] para dar a
uma estrada na montanha a curva ao mesmo tempo mais
económica e mais pura [!]  Reconstruir é colaborar com o
tempo sob o seu especto de passado, apreender-lhe ou mo-
dificar-lhe o espírito, servir-lhe de muda para um mais longo
futuro [!]” (Yourcenar, 1988).   
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1. Introdução
O litoral alentejano constitui um território cuja história

social, económica e política teve grande significância na
construção da paisagem. A transformação dos modelos de
ocupação da paisagem tradicional e da estrutura fundiária
e as suas repercussões a nível da história do património
rural construído que chegou aos dias de hoje surgem, prin-
cipalmente, a partir do início do período Moderno, esten-
dendo-se até ao Estado Novo e até ao presente. Este
território foi, desde cedo, uma zona com índices de ocupa-
ção muito baixos, marcada pela presença de poucos nú-
cleos populacionais. As suas características naturais,
proximidade oceânica com fortes ventos atlânticos e má
qualidade dos solos, assim como os aspetos culturais as-
sociados, como por exemplo, os ataques de pirataria, fize-
ram com que a população procurasse outras zonas mais
favoráveis para a sua subsistência, através da agricultura,
salicultura e pesca, como é o caso do estuário do Tejo, dei-
xando para trás a faixa costeira mais exposta.

A estrutura predial que a partir da Reconquista se con-
solida durante o Antigo Regime conduziu ao aparecimento e
transformação de inúmeras unidades agrárias em todo o
Alentejo, mais tarde identificadas no Inquérito sobre a Arqui-
tectura Regional Portuguesa (Martins et al., 1961). Com as
mudanças que se seguiram à implantação do Liberalismo,
nomeadamente com a extinção das ordens religiosas (1834),
alguns grandes domínios voltaram à posse do Estado, sendo
mais tarde arrematados em hasta pública pelas classes
emergentes. Esta apropriação das terras e formação de
grande património por parte de privados endinheirados re-
presentou uma profunda transformação das formas de pro-
priedade, que caracteriza o século XIX. A maioria das
edificações dos montes surgem neste período, como res-
posta e apoio à produção agrícola que então existia.

Se até ao século XIX predominava a charneca e a cultura
regular fazia-se apenas em torno das povoações e dos me-
lhores solos; a partir de finais do século, devido, entre outros
fatores, à primeira lei dos cereais de Etelvino de Brito (1899)
e, posteriormente, à campanha do trigo do Estado Novo
(1929), muitas propriedades renderam-se às searas de
grande produção, já com recurso à lavoura mecânica. Se
num primeiro tempo se arrotearam inúmeros hectares de
terra, posteriormente, a intensificação da produção conduziu
ao enfraquecimento do solo, sendo necessário alargar os pe-
ríodos de pousio e voltar à exploração dos “arvoredos e
gados, como compensação dos rendimentos muito baixos
do cereal“ (Ribeiro, 2011: 114). No entanto, o avolumar de
contrariedades, como “as taras do latifúndio, o absentismo,
o baixo rendimento, a rotina e as desigualdades sociais” (Ri-
beiro, 2011: 114), obrigaram o estado a adotar medidas mais
rentáveis para a nação. Nalguns casos, foram feitos ensaios,

como a divisão das grandes unidades agrárias em pequenas
glebas; instalaram-se novos colonos com o intuito de produ-
zirem através da exploração intensiva; e com eles nasceram
novos agrupamentos e povoamentos (Ribeiro, 2011).

Após as transformações que marcam este território com
os processos migratórios iniciados na década de 60 e, pos-
teriormente, com o 25 de Abril, o fenómeno do turismo traz
consigo um interesse imobiliário especialmente relevante
junto às zonas costeiras com a respetiva apropriação das
unidades agrícolas tradicionais existentes, processo que
adquire maior importância no final do século XX. Pensar em
formas de povoamento no Alentejo, onde parte das cons-
truções está desabitada, onde não é permitido construir em
grande parte do território por este se encontrar em área pro-
tegida mas onde, paradoxalmente, a construção aumentou
nas últimas décadas, povoando o território das mais varia-
das formas, é algo complexo e de difícil definição. Hoje en-
contramos, essencialmente, formas de povoamento no
âmbito do turismo e da segunda habitação, um povoamento
que não é nem disperso nem concentrado, nem rural nem
urbano, mas caracterizado por áreas temporariamente ha-
bitadas (Brito, 1994). Perante um cenário de despovoa-
mento fora dos aglomerados urbanos e de novas
construções associadas ao lazer e ocupação sazonais, e já
não à produção ou fixação de habitantes, urge pensar em
soluções interdisciplinares que possam adquirir um âmbito
alargado à escala do território. 

Na presente comunicação, o objeto de estudo é o monte
do Alentejo Litoral enquanto unidade agrícola que contém a
casa de habitação tradicional, construída maioritariamente
no final do século XIX e no início do século XX.

2. Território
A delimitação da área de estudo não resulta apenas dos

aspetos geomorfológicos do território, da consideração dos
limites administrativos ou designações toponímicas que este
teve ao longo da história, ou dos tipos de povoamento que
Orlando Ribeiro (2011) demarcou para Portugal. Abrangida
pela zona de influência da bacia do Sado mas excluindo o
seu estuário, a área de estudo aproxima-se mais da combi-
nação das unidades correspondentes aos “Pinhais do Alen-
tejo Litoral”, “Terras do Alto Sado”, “Litoral Alentejano e
Vicentino” e “Serras de Grândola e do Cercal” delimitadas e
representadas na publicação “Contributos para a identifica-
ção e caracterização da paisagem de Portugal Continental”
(Abreu et al., 2004) (Fig. 1). Os aspetos territoriais têm
 influência nos modos de parcelamento, com repercussões
nos vários modelos de ocupação e exploração agrícola.
Estes, por sua vez, resultam em diferentes tipologias de
montes e construções da paisagem. A área de estudo deli-
mitada  engloba quatro unidades tão distintas quanto os ele-
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mentos construídos que se encontram na paisagem. Nesta
comunicação faz-se uma abordagem às zonas mais relevan-
tes e que melhor enquadram o objeto de estudo: a zona de
peneplanície litoral e a região serrana.

2.1 Região de peneplanície litoral
Caracterizada por terrenos mais recentes (cenozóicos e

antropozóicos) da orla marítima e bacia do Sado, as Terras
do Alto Sado são constituídas por montado, eucaliptal e
mata. A componente agrícola predominante é a cultura de
sequeiro, mas também marcam presença áreas significativas
de regadio, com arrozais e hortas, e, pontualmente, planta-
ções de trigo. A presença de barragens de média dimensão,
como Campilhas (1954) e outras posteriores, e respetivos
canais redesenhou a paisagem em mosaico quase retilíneo
e possibilitou alguma modernização no sistema agrário. A es-
trutura fundiária é o latifúndio em campo aberto, com proprie-
dades acima dos 50 hectares, de proprietário absentista, que
terá sofrido mudanças na divisão da propriedade ao longo
da história agrária. Com aglomerados populacionais concen-
trados, as estruturas agrícolas encontram-se dispersas no
território pouco povoado (Ribeiro, 2011).

Esta região caracteriza-se também pelos relevos pene-
plânicos que precedem as serranias meridionais. “Pelos
 ribeiros que afluem à margem direita do Sado a pendente
é suave até ao limite ocidental dos terrenos antigos mais
compactos. Só as cunhas de Grândola e Cercal quebram a
monotonia do plano inclinado assimétrico que vai do litoral
liso e baixo até às planícies das formações arcaicas, graní-
ticas e primárias.” (Proença et al., 1927: 17). A partir das
cartas agrícolas de Pery (1983), verifica-se a existência,
nesta paisagem de extensa peneplanície alentejana, de um
conjunto significativo de construções seculares. Correspon-
dem, na sua maioria, a montes de pequenos lavradores,
embora se encontrem vários montes de grandes herdades
e quintas.

2.2 Região serrana
Tal como no Baixo Alentejo e na serra do Algarve, esta

zona pertence à era geológica do paleozoico. De terrenos
mais antigos, constitui zona de montado denso, com algum
cereal, pastagens e mato diverso. Os relevos ocidentais as-
sociados às serras de Grândola e Cercal têm uma exposição
geográfica voltada para o mar, constituindo uma zona de dis-
persão e disseminação, apesar de tudo, pouco povoada,
com aglomerados e habitações dispersas associadas ao tra-
dicional sistema agro-silvo-pastoril. A tipologia da casa agrí-

cola da região servia de abrigo a trabalhadores e criados.
Trata-se de um monte pequeno associado às courelas de
menor dimensão. As suas excelentes vistas de relevo aci-
dentado, que se estendem até ao mar, e o clima mais ameno
determinaram a procura e recuperação destas estruturas
agrícolas para segunda habitação.

A relação com o território e consequente implantação das
construções é um dos aspetos que caracteriza a tipologia do
monte. A organização espacial das várias construções é con-
dicionada pela orografia, pelo clima e pela estrutura predial.
Normalmente assentam em colinas mas nem sempre nos
pontos mais altos, embora seja comum estarem no meio da
exploração (Oliveira, Galhano et al., 1994). Um dos aspetos
mais relevantes que se verifica em zona de serra é o facto
de os montes serem visíveis entre si e interligados por cami-
nhos, remetendo para uma dimensão cultural e social na re-
lação dos diversos montes no território (Fig. 2).

Fig. 2 - Relação de vistas entre «montes» 
na serra de Grândola, 2014

3. Propriedade
Desde a doação de terras às ordens militares, à conso-

lidação da estrutura predial durante o Antigo Regime, pas-
sando pela extinção das ordens religiosas e pela
transformação da estrutura predial com o Liberalismo, bem
como pelas alterações resultantes das políticas do Estado
Novo e, depois, pelas consequências da reforma agrária e
do despovoamento, o monte foi objeto de diversas mutações
com implicações, entre outras, na alteração da dimensão e
limites das parcelas. É, no entanto, a morfologia do território
que determina de antemão esse parcelamento, com reper-
cussões a nível da propriedade, compreendendo a importân-
cia do sistema fisiográfico (linhas de festo e cursos de água).
Este sistema é fundamental na disposição de outros elemen-
tos que organizam a paisagem, como as linhas de comuni-
cação (vias, estradas, caminhos, ferrovias, apeadeiros), ou
os elementos de transformação, produção e armazenamento
(moinhos, silos), constituindo parte integrante da paisagem
do qual os montes também fazem parte. Assim como estes
elementos são fatores determinantes no parcelamento das
terras e por conseguinte nas construções agrícolas, também
a estrutura predial foi de grande relevância para a transfor-
mação da paisagem e implantação destas unidades.

A partir da cartografia considerada e desenhada no pre-
sente estudo constata-se que, na zona de Serra, é evidente
a coincidência da divisão da propriedade com as linhas de
água e as linhas de festo ou cumeeira. O processo de par-
celamento resulta frequentemente em parcelas alongadas
na direção dos declives. Em contraponto, na zona de planí-
cie, é mais claro um desenho onde os montes surgem asso-
ciados à organização das várias culturas. Por exemplo, se
existe uma mancha arbórea a Nascente da propriedade e
outra de montado a Poente, a divisão é traçada de Norte a

Fig. 1 - Delimitação da área de estudo e unidades de paisagem,
com base em Abreu, Correia & Oliveira, 2004
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Sul, proporcionando a ambas as parcelas uma parte de cada
cultura. Os montes também surgem associados à estrutura
viária, essencial para o escoamento da matéria-prima, seja
para as várias fábricas da região ou para outras vias de co-
municação, como era o caso da ferrovia em Ermidas do
Sado e posterior ramal até Santiago e porto de Sines que no
início do século XX era o principal ponto de saída de merca-
dorias de Odemira e Baixo Alentejo.

Ao contrário do Alto e Baixo Alentejo interior, onde a
grande propriedade varia entre 70 a 1000 hectares (Picão,
1947), no Alentejo ocidental ou litoral encontramos unidades
agrícolas mais pequenas, em que uma propriedade acima
de 40 hectares já é considerada grande. Apesar de, em
ambos os casos, a propriedade ter sido parcelada na conse-
quência das várias políticas acima enunciadas, verifica-se
que as propriedades de maior dimensão têm lugar nas fre-
guesias situadas no vale do Sado, enquanto nas freguesias
situadas em zona de serra e região costeira, predomina a
pequena propriedade, onde se incluem foros, courelas e
chãos (Pery, 1894).

A partir da sobreposição das cartas agrícolas de 1883 e
dos cadastros de 1940 com as cartas militares e ortofotoma-
pas atuais, quer em terras altas ou nas terras mais baixas
verificamos que, enquanto as cartas de Pery representam o
cenário de um território onde predominava a grande proprie-
dade absentista, sessenta anos depois, estamos perante
uma paisagem dividida e mais produtiva (Fig. 3) associada
a um processo de parcelamento que adquire importância a
partir do fim do Antigo Regime.

Mariano Feio evidencia, a propósito da evolução da uti-
lização do solo no período de 1885 a 1951, a diminuição da
charneca “em especial no Alentejo ocidental” (Feio, 1997: 3)
onde apenas em Alcácer e Grândola ficaram algumas áreas
por arrotear. Refere ainda este autor um significativo au-
mento de produção, nomeadamente na cultura de regadio,
culturas arvenses com pousio, montado, olival e vinha (ainda
que pouca). Tal evolução inscreve-se num conjunto de alte-
rações que ocorrem a partir da primeira Lei dos Cereais
(1899), compreendendo um significativo aumento populacio-
nal, onde a importância do regime de pequena propriedade
(Proença et al., 1927) se evidencia claramente. Os baldios
foram repartidos em courelas no início de século XX dando

lugar à propriedade particular e dividida que resulta, em mui-
tos casos, em novas construções.

No que diz respeito aos elementos de divisão territorial
dos montes, estes são evidentes na topografia. Normal-
mente, as folhas ou limites de propriedade são cortados por
vales enunciados por ribeiras. As “estreitas fachas de terra
inculta” (Picão, 1947: 4), também denominadas de extremas,
desenham as linhas que separam as folhas de cultivo. No
caso das grandes propriedades, a divisão é feita por folhas
o afolhamento é de duas a seis parcelas, consoante a dimen-
são da propriedade e a qualidade das terras – que se se-
meiam alternadamente e se destinam ao sustento dos
rebanhos e produção de cereais. Nos montes mais peque-
nos, os elementos que marcam a divisão do território,
 nomeadamente os valados, são muitas vezes os mesmos
embora a divisão diga respeito à questão da propriedade e
não ao sistema de cultura rotativa.

Com essa mesma função, encontramos os muros, pre-
ferencialmente em taipa, com aproximadamente 50 centí-
metros de largura e coroamento em duas águas. Muitos
outros são de pedra solta, cuidadosamente arrumada.
Ambos servem de contenção das eiras, para proteção aos
cultivos ou para divisão da propriedade, desenhando por
vezes, ao longo de diferentes parcelas, um caminho entre
elas. Existem outras construções menos evidentes mas que
se repetem nos vários montes: os valados, cuja principal
função é a de drenar os terrenos mas servem também
como divisão destes, em terra, por falta de outros materiais
(Antão, 2012). A divisão de propriedade era também feita
por sebes vivas de piteiras, figueiras da Índia, canas e sil-
vas (Picão, 1947). Em volta da vila de Sines essa divisão
era essencialmente feita por caniçadas para resguardar as
culturas dos ventos carregados de salsugem. “Era uma di-
visão de propriedade que lhe dava um aspeto pitoresco e
especial” (Pery, 1894: 637).

4. Tipologias do monte no alentejo litoral
Tal como na Campania romana e nas terras onduladas

e áridas da Apúlia, na Sicília (Itália) e na Andaluzia (Espanha)
em finais do século XVIII, a grande propriedade é o tipo de
exploração mediterrânea predominante no Alentejo. A ima-
gem que se tem deste território é constituída essencialmente

Fig. 3 - Conhecimento de ocupação do território em zona de serra e evolução dos limites da propriedade 
a partir das cartas de cadastro da propriedade rústica
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pelo latifúndio e pela extensa atividade agropecuária – seja
com a herdade, situada na planície, ou com a quinta, tipolo-
gia de herança romana (villa rústica) frequente nos arredores
dos grandes aglomerados das terras baixas. Numa leitura
mais atenta do território, em particular do Alentejo Litoral, de-
paramo-nos com explorações de menor dimensão situadas
em zonas mais altas: os montes, propriedade de pequenos
lavradores e seareiros, tal como se verifica na serra algarvia
(Costa, 2010). Silva Picão (1947: 11) define como monte as
casas de residência das herdades e sede de lavoura, mas
também admite que existam montes que não são sede de
lavoura e apenas residência de seareiros.

Por outro lado, ao longo da faixa arenosa da área de es-
tudo – região costeira –, encontravam-se ainda as cabanas
de colmo e caniço associadas à atividade rural, piscatória e
de extração de sal, como é o caso das cabanas do Sado, na
Carrasqueira (Oliveira et al., 1994) e em montes da zona,
mas que aqui não iremos explorar. Caracterizam-se assim
as principais tipologias da exploração agrícola da arquitetura
tradicional no Alentejo litoral e da arquitetura da paisagem: o
monte, a herdade, e a quinta (Picão, 1947).

4.1 O monte do lavrador
A tipologia foi classificada no Inquérito sobre a Arqui-

tectura Regional Portuguesa (Martins et al., 1961) como es-
pecífica do Alentejo litoral (Fig. 4). O monte antigo da
grande propriedade corresponderia a um monte de terceira
classe das diferentes tipologias que Silva Picão refere e que
diz respeito a “uma grande lavoura, à habitação confortável
do lavrador e sua família” (Picão,1947: 12), mais frequentes
no Alto e Baixo Alentejo, mas que também aqui surgem nas
zonas mais baixas.

Uma herdade pode integrar, para além do monte princi-
pal ou do lavrador, vários montes destinados à habitação de
caseiros, trabalhadores e servir como cómodos de lavoura.
Constituído por “muitas casas: para o dono, para o rendeiro,
para os serviçais, para se guardarem aprestos de lavoura”

(Vasconcelos, 1980: 280), assemelha-se por vezes a uma
povoação em ponto pequeno. Embora se construíssem
todos para o mesmo fim, o monte do litoral alentejano difere
do monte da grande herdade, mais comum no Alto e Baixo
Alentejo, principalmente pelas suas dimensões e número de
dependências, mas também nos elementos construídos da
paisagem envolvente, produto de diferentes explorações.

Sendo esta uma unidade agrícola de grande e diversifi-
cada exploração, encontramos uma série de elementos ope-
rativos e funcionais de apoio à sua prática. De destacar, entre
estes, o poço para recolha de água para a casa e animais. A
importância da atividade cerealífera reflete-se na presença
da eira, que servia para a debulha de cereais e, nalguns
casos, dos silos, para tratamento e armazenamento das pro-
duções. Erguidos próximo dos montes, destacam-se também
as almenares de palha e feno que “eram ainda aformosea-
dos pelas medas de lenha, núcleo de pirâmides monumen-
tais, caprichosas e correctas” (Picão,1947: 13). É comum
encontrar as hortas localizadas na proximidade de linhas de
água, mas perto da casa, e por vezes olival, enquanto a
vinha é mais comum nas quintas. Outros elementos indis-
pensáveis ou convenientes aos labores pecuários, frequen-
tes no monte da grande propriedade, são as malhadas de
porcos, edificação rústica, por vezes, de caráter primitivo e
forma cónica com cobertura em piorno, giesta e outros ar-
bustos, e o bardo das cabras que é um redil ou curral, cons-
trução que forma uma paliçada em semicírculo de carácter
transitório situada perto do monte e construído com feixes
do mato como esteva, aloendro e piorno (Picão, 1947).

4.2 O monte da serra
Na zona serrana, a designação monte, seja de uma

grande propriedade ou de uma pequena parcela de terra,
está normalmente associada à casa de habitação isolada no
montado, que é também sede de lavoura. De ocupação mais
tardia, a tipologia do monte da pequena courela surge em
terras altas do litoral alentejano, nomeadamente nas serras
de Grândola e do Cercal. São montes de pequenos proprie-
tários cuja exploração agrícola tinha sempre uma horta ou
quinchoso – designação dada a uma horta mais pequena ou
quintal – e algumas construções de abrigo para os animais
(Oliveira et al., 1994). Os habitantes destes montes não são
autossuficientes como os da grande propriedade, o que os
faz depender mais dos aglomerados e seus elementos de
uso comum, como o forno de cal e os moinhos de vento,
estes, frequentes na zona de serra marcada pela presença
de ventos marítimos.

O monte da serra comportava a habitação e as depen-
dências de apoio agrícola, resultando numa construção
orientada a Nascente, para proteção dos ventos oceânicos,
estando as poucas aberturas da casa a Poente adaptadas
às condições climatéricas do litoral. De planta retangular, a
casa é repartida em duas frações: a de maior área corres-
ponde às divisões destinadas aos arrumos agrícolas (ucharia
ou despensa de mantimentos, cereais, mas também forra-
gens e alfaias agrícolas); a outra, com menos divisões, é
destinada aos quartos. A porta principal dá acesso à sala de
estar, que também é de refeições e cozinha, onde se visua-
lizam armários embutidos. A chaminé abriga a lareira e um
poial de fornalhas. Na cantareira colocam-se os alguidares
por baixo e por cima o escaparate com a loiça melhor. Da
sala passa-se aos quartos; a cada um corresponde normal-
mente uma janela (Vasconcelos, 1980). 

A casa é de simples construção: as paredes são em
taipa, rebocadas ou não, com recurso à cal, quer do lado
exterior, como interior; a cobertura em telha de canudo,
com duas águas e pau de fileira, com ou sem forro em ma-
deira; os compartimentos ou divisões interiores são contí-
guos e não vão até à cobertura. O poial e as floreiras ao
longo da fachada ligam-se ao poial do forno. Numa das

Fig. 4 - Desenhos elaborados pela equipa de arquitectos
durante a realização do Inquérito sobre a Arquitectura
Regional Portuguesa,1955-1958 (Imagem do espólio do IARP
gentilmente cedida pela Ordem dos Arquitetos)
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extremidades encontra-se o forno coberto e na outra, a ar-
recadação e o estábulo (Martins et al.,1961) – embora
este também possa aparecer em construção anexa e sem-
pre visível a partir da casa, como é o caso das pocilgas,
galinheiros e palheiros.

Com uma linguagem arquitetónica marcada pela hori-
zontalidade do volume, quebrada apenas pela larga cha-
miné, a fachada rebate dando lugar ao terreiro que
antecede a casa. Ambos os elementos são funcionais: a
chaminé é usada essencialmente para o fumeiro, quase
sempre com a data da sua construção inscrita (finais do sé-
culo XIX e primeira metade do século XX) (Fig. 5) e o ter-
reiro usado como eira. Estamos perante um bom exemplo
de como uma paisagem de produção e atividade agrícola
se reflete na arquitetura.

5. Conclusão
Com a presente investigação procuram-se reconhecer

as principais tipologias da exploração agrícola da arquitetura
tradicional no Alentejo Litoral e da arquitetura da paisagem
– o monte, a herdade e a quinta – e caracterizar as tipologias
do monte antigo da grande propriedade e do monte da pe-
quena courela, que diferem essencialmente no tipo de ex-
ploração, na dimensão da propriedade e nos seus elementos
e construções da paisagem. No que diz respeito aos elemen-
tos que constituem a tipologia de conjunto, o estudo revela,
antes de mais, uma estrutura predial que traduz os diferentes
ciclos da história na transformação do território, redese-
nhando a paisagem. Por um lado, de acordo com a morfolo-
gia do terreno, evidenciando contornos orgânicos que
acompanham linhas de água, de festo e declives, como se
de um puzzle se tratasse. Por outro, de acordo com a estru-
tura viária e com as folhas de cultivo, delineando um território
em mosaico, retilíneo e associado às linhas de comunicação
e à estrutura de compartimentação.

São identificados os diferentes traçados do território,
nem sempre visíveis na cartografia – mas sim nos ortofoto-
mapas e resultantes de visitas in situ – e que dizem respeito
aos elementos de divisão territorial – seja de propriedade, de
cultivo ou para drenagem de águas, muros, sebes e valados.
São reconhecidas as construções de apoio agrícola e pecuá-
ria consoante a dimensão e o tipo de exploração e ainda ou-
tras de uso comum, localizadas, por vezes, junto aos
aglomerados. A estrutura agrícola releva também elementos
não físicos, como a existência de uma relação visual entre
montes proporcionada pelos relevos existentes e cuja im-
plantação estratégica prevê o controlo da propriedade. A ti-
pologia de conjunto carateriza uma estrutura agrícola – tão
enraizada na terra, e de terra –, impossível de dissociar dos
elementos – físicos e não físicos – que a compõe e a tornam
tão única e característica.

O propósito da presente investigação é equacionar a sal-
vaguarda e a reinvenção dos montes a partir do reconheci-
mento das suas diferentes componentes, desde o assento
da lavoura às construções na paisagem. O trabalho de
campo em curso tem em vista a delimitação das diferentes
tipologias de montes e a sua leitura, considerando a dimen-
são propositiva na resposta à questão: “o que fazer com os
montes?”. Estes assentamentos estão tradicionalmente as-
sociados a um território produtivo (atividade agrícola-silvo-
pastoril, indústria, refinação, turismo balnear, etc.) com
reflexos evidentes na arquitetura, desde a sua génese, numa
época de grande atividade agrícola, onde o modelo foi re-
criado por toda a região; passando pelo seu abandono; até
ao atual momento de ruína onde a reabilitação ou reinvenção
da estrutura é equacionada. A problemática da dimensão
produtiva deve ser, neste contexto, considerada de forma in-
tegrada com a reabilitação da arquitetura. Ou não, assu-
mindo – de forma consciente e ponderada – que algumas
destas estruturas voltarão necessariamente a ser terra.
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1. Subunidade territorial do Barrocal algarvio: 
água e paisagem
O Barrocal, frequentemente designado por Algarve calcá-

rio, corresponde à subunidade territorial que se desenvolve
entre a Serra e o Litoral, de Ocidente para Oriente, constituída
por terrenos calcários. A paisagem agrícola do Barrocal é mar-
cada pela presença do pomar de sequeiro normalmente asso-
ciado às terras altas e onde se destacam espécies como a
alfarrobeira, amendoeira, figueira e oliveira. Nos espaços livres
no interior do pomar de sequeiro, praticavam-se as culturas
 cerealíferas e as leguminosas de sequeiro.  

O território físico e o clima são fatores que condicionam e
determinam as práticas agrícolas em qualquer território. No
Barrocal, a agricultura de sequeiro e o regadio são combinadas
na mesma propriedade. A agricultura de sequeiro, praticada
nas vertentes e nas terras altas, é complementada pelo rega-
dio nas hortas irrigadas de rojo nos vales junto aos cursos de
água (Ribeiro, 1987:162). 

O presente artigo incide sobre uma tipologia de gestão de
água de nascente para rega e moagem na grande propriedade
do Barrocal algarvio. Esta tipologia constitui um modelo espe-
cífico de ocupação e exploração do território, assente na ex-
ploração de uma linha de água, onde se destacam os
seguintes exemplos: morgados de Alte e de Salir, Quinta do
Rosal, Cadoiço e morgado da Alface.  

2 Sistemas de reaproveitamento de água 
de nascente para rega e moagem
A análise de todos os temas associados aos sistemas

integrados de reaproveitamento de água a partir de nascen-
tes permitiu esclarecer questões, encerrar outras e deixar
algumas em aberto. No presente artigo serão tratadas algu-
mas questões que se levantaram na comparação dos siste-
mas, assinalando as semelhanças e diferenças entre os
mesmos.

O tema fundamental e comum a estes sistemas assenta
num modelo de ocupação e exploração do território a partir
de uma linha de água reconstruída. Acrescenta-se ainda a
questão da posse, numa primeira fase ligada à propriedade
realenga e à nobreza local, e a partir da implantação do Li-
beralismo mais ligada à classe burguesa. Relativamente à
forma de exploração, estas propriedades eram dadas para
arrendamento ou aforamento num todo ou sob a forma de
parcelas de regadio, sequeiro, moinhos ou outros meios de
produção.   

As propriedades associadas a estes sistemas combinam
a exploração agrícola de sequeiro e regadio com a moagem
de cereais. Ainda que comum a todas as propriedades, este
modelo apresenta especificidades próprias em cada uma
delas, decorrentes das características particulares da paisa-
gem. Os regadios, comuns a todas as propriedades, são

 conformados pelas hortas e assumem um papel fundamental
neste modelo de exploração do território.

A implantação destes sistemas no território assenta num
modelo claramente periurbano, com uma distância aos  núcleos
urbanos que oscila entre os 700m e os 2,550m. Este aspeto
terá contribuído para o desenvolvimento dos sistemas e, simul-
taneamente, dos assentamentos do Barrocal através das re-
lações de interesse baseadas na mão de obra e na troca de
produtos que se construíram e mantiveram em alguns casos
até finais do século XX.

2.1 Sistema do morgado de Alte
O sistema do morgado de Alte integrava nove moinhos

de água ao longo de uma linha com 1.400m entre a nascente
(a uma cota de 196m) e o último moinho (a uma cota de
141m). Do conjunto de nove moinhos, os três primeiros, que
ocupam a primeira fase do troço, são de rodízio com dois ca-
sais de mós servidos por açude. Relativamente aos restan-
tes seis engenhos, os primeiros dois, por não serem
acessíveis, não se conhece a sua tipologia, e os restantes
são moinhos de rodízio de uma moenda com cubo vertical,
alimentados a partir da levada comum. 

A alimentação dos três primeiros moinhos do sistema era
feita a partir de açudes implantados no leito da ribeira de
Alte, tecnologia frequentemente aplicada aos moinhos pre-
sentes ao longo das ribeiras no Barrocal. Os açudes acumu-
lam água e permitem a laboração mesmo quando a
diferença de cotas entre estes e o moinho é relativamente
baixa. Nesta primeira fase do troço, integrado dentro da al-
deia de Alte, a diferença de cotas entre os moinhos situa-se
nos 6m entre o primeiro e o segundo moinho e nos 5m entre
o segundo e o terceiro moinho. 

Nos restantes seis moinhos deste sistema, já na segunda
fase do troço, é notada a ausência de açudes ou outro tipo de
reservatórios. Nestes casos foi empregada a tecnologia de
moinhos de rodízio com cubo vertical alimentados diretamente
a partir da levada, aproveitando o desnível proporcionado por
uma maior diferença de cotas. A tipologia de moinho de rodízio
com cubo vertical parece assentar no mesmo princípio de fun-
cionamento das azenhas de roda vertical, ou seja, a projeção
da água da levada para o engenho a partir de uma cota mais
elevada de modo a obter a força necessária à moagem.  

Relativamente à gestão da água para rega foi cons-
truída uma canha – canal subterrâneo para condução de
água – ao longo de 220m para condução da água desde o
leito da ribeira, proveniente da nascente, até ao tanque
grande do morgado. A canha do morgado de Alte constitui
um sistema autónomo relativamente ao sistema de alimen-
tação dos moinhos. A construção desta obra hidráulica jus-
tificou-se em grande medida pela existência de uma
assinalável área de regadio na várzea do morgado. 

Marco Barão 
Serviço de Regeneração Urbana, Município de Faro 
marco.barao1977@gmail.com

Palavras-chave água, nascente, rega, moagem
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A importância do regadio em Alte manifesta-se pela signi-
ficativa autonomização do sistema de rega relativamente ao
sistema de moagem. Por outro lado, a grande disponibilidade
hídrica aliada a condições orográficas de exceção contribuíram
para o desenvolvimento de um dos regadios mais importantes
do Barrocal que se manteve até finais do século XX, muito para
além do fim da atividade dos moinhos. 

2.2 Sistema do morgado de Salir
O sistema do morgado de Salir tem uma extensão de

1.070m entre a nascente no leito da ribeira dos Moinhos, a
uma cota de 190,20m, e o ultimo moinho a uma cota de
182,50m. Este sistema dispunha de dois moinhos, estando o
primeiro implantado a uma cota de 187m, com dois casais de
mós. Um casal de mós era movido por um engenho de rodízio
com cubo vertical, e o outro foi movido por uma azenha de
roda vertical de propulsão superior (Fig. 1). O segundo e último
moinho deste sistema foi uma azenha de roda vertical implan-
tada a uma cota de 182,50m. 

A alimentação do primeiro moinho (rodízio e azenha de roda
vertical), neste sistema, processava-se através da água contida
num reservatório adossado ao edifício, onde a levada descar-
regava a água. A azenha a jusante recebia a água do primeiro
moinho através de uma levada. Neste caso em particular surge
uma tipologia de moinho com reservatório adossado (Fig. 2). e
a partir do qual se alimentavam os engenhos. Esta solução bas-
tante particular parece justificar-se face à distância e à baixa di-
ferença de cotas entre a nascente e o primeiro moinho: 834m
de distância para uma diferença de 3,20m entre cotas. 

A jusante deste sistema surgem dois moinhos associados
a propriedades de regadio no vale da ribeira dos Moinhos, con-
formando um subsistema relativamente ao conjunto hidráulico
do morgado de Salir. Estas propriedades são alimentadas,
para rega e moagem, a partir de um açude na ribeira dos Moi-
nhos que recebe a água sobrante do sistema de Salir e a água
do caudal torrencial da ribeira. Os moinhos deste subsistema
também se inscreviam na tipologia de moinho de rodizio com
reservatório adossado. 

O regadio no morgado de Salir, explorado por vários ren-
deiros, também se servia – e ainda se serve na actualidade –
da levada que alimentava os engenhos de moagem. A levada
implanta-se no extremo da várzea e é alimentada a partir da
nascente localizada no leito da ribeira dos Moinhos. A partir da
segunda metade do século XX foi construída uma nora de eixo
comprido alto que elevava a água de um grande poço. Esta
nora está a montante do sistema e dispõe de um aqueduto
com 150m de comprimento que também alimenta a levada. 

A construção da nora e do aqueduto constitui um sistema
de alimentação complementar da levada principal para apoio
ao regadio e à moagem que se faziam a partir da mesma le-
vada. Este novo empreendimento hidráulico terá surgido na
sequência da diminuição do caudal da nascente ou em virtude
do aumento da área de regadio.

2.3 Sistema da Quinta do Rosal
O sistema da Quinta do Rosal, com uma extensão de

670m, integra cinco moinhos onde se destacavam três aze-
nhas de roda vertical e dois moinhos de água de rodízios.

Dos cinco engenhos que integram este sistema, quase todos
foram profundamente alterados ao longo dos tempos. O pri-
meiro dos moinhos deste sistema implantado a uma cota de
165m dispunha de dois engenhos: um de rodizio com cubo
vertical e outro cuja tipologia não foi possível identificar. Na
sequência da linha de água construída surgia uma azenha
de propulsão superior a uma cota de 162m e um segundo
moinho de água de rodízio a uma cota de 154m. No troço
final deste sistema localizavam-se duas azenhas de roda ver-
tical de propulsão superior implantadas a cotas de 151 e
149m, respetivamente. 

Os engenhos de moagem do sistema da Quinta do Rosal
laboravam com a água diretamente a partir da levada. A água
proveniente da nascente conduzida pela levada era sobrele-
vada até ao primeiro moinho, e a partir daí sucessivamente
reaproveitada para moagem no seu curso. 

No que respeita ao regadio, que ainda se faz, ocorria em
duas áreas distintas da zona baixa da propriedade a partir de
dois tanques. O primeiro dos tanques localiza-se junto à casa
principal da quinta, implantando-se a uma cota de 143m, e re-
cebia a água diretamente a partir da levada principal. O se-
gundo tanque recebe a água de uma derivação feita na levada
principal aos 375m do sistema. A partir deste ponto, e durante
cerca de 250m, a água é conduzida por uma levada com dois
atravessamentos subterrâneos da estrada e por um aqueduto
até ao tanque implantado a uma cota de 135m associado a
uma segunda área de regadio da propriedade.

2.4 Sistema do Cadoiço
O sistema do Cadoiço, com 820m, servia com água de nas-

cente para rega e moagem um conjunto de propriedades a partir
de uma levada. O uso da água no sistema do Cadoiço é definido
pelo tempo que cada proprietário tem direito para o exercício da
rega e/ou moagem. O primeiro controlo do fluxo da água é feito
a montante de todo o sistema através de uma comporta, a partir
da qual é controlado o caudal da água proveniente do açude
 alimentado pela nascente. Posteriormente, e em cada proprie-
dade, a água é novamente controlada por cada proprietário ou
rendeiro através de mecanismos hidráulicos associados à rega
e à moagem, características normalmente associadas aos sis-
temas de uso e gestão da água comunitários. 

O sistema hidráulico integra estruturas de rega e moagem,
onde se destacavam quatro moinhos. O primeiro moinho deste
sistema, implantado a uma cota de 137m, dispunha de dois
casais de mós e inseria-se na tipologia de moinho de rodízio
com reservatório adossado. No segundo moinho, a uma cota
de 135m, repetia-se a mesma tipologia de moinho com reser-
vatório adossado. Na mesma propriedade, a água sobrante do
segundo moinho voltava a alimentar um terceiro moinho de
 rodízio com uma moenda implantado a uma cota de 133m.

No sistema do Cadoiço, e à semelhança do que ocorre em
Salir, o tema do moinho com reservatório adossado volta a sur-
gir, associado a uma diferença de cotas entre moinhos relati-
vamente baixa, onde não são ultrapassados os 2m. A diferença
entre a cota da nascente e a cota do último moinho neste sis-
tema ronda os 28m.

Para além dos moinhos com seus reservatórios, cada
propriedade dispõe de um tanque para reserva de água para

Fig. 1 - Sistema do Morgado de Salir, levada e cubo do moinho Fig. 2 - Sistema do Morgado de Salir, reservatório do moinho
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rega. Estes tanques também recebiam água da levada prin-
cipal, o que possibilitava o regadio das hortas fora das horas
a que cada proprietário tinha direito, contribuindo para a ges-
tão adequada da água. Desta forma ficava assegurada em
cada propriedade a manutenção do regadio e da moagem
que podiam ocorrer em simultâneo a partir da água com a
mesma origem. Sobre a origem da água, deve destacar-se
que os sistemas que recebiam água a partir de açudes,
 alimentados por nascentes localizadas nos leitos das ribeiras,
acabavam por beneficiar dos caudais torrenciais das
 mesmas. Isto verificava-se nos sistemas de Alte, Salir e Ca-
doiço. Os sistemas da Quinta do Rosal e da Alface eram ali-
mentados exclusivamente a partir da nascente.

2.5 Sistema da Alface
O sistema da Alface, com 350m de extensão, é alimentado

por uma nascente localizada a uma cota de 148m. A nascente,
conhecida por “Fonte da Alface”, foi convertida num poço pú-
blico para servir a população e abastece, através de uma
canha, um lavadouro público, dois tanques e três azenhas de
propulsão superior. Numa primeira fase deste sistema a água
destina-se ao uso das populações, como se comprova pela
presença do poço e do lavadouro, e, numa segunda fase, a
água é desviada para o domínio privado onde serve o regadio
e a moagem do morgado da Alface. 

O tanque principal no sistema da Alface é um elemento
fundamental na retenção e gestão da água para rega e moa-
gem. A partir desta estrutura a água é direcionada para levadas
de rega e para a levada das azenhas, constituindo um ponto
de gestão de água com a mesma origem mas destinada a
 diferentes usos. As azenhas de roda vertical com propulsão
superior eram alimentadas a partir do tanque a montante, a
uma cota de 124m, que por sua vez recebia a água da nas-
cente. A azenha principal, localizada a uma cota de 121m,
 dispôs de um casal de mós (Fig. 3). No entanto, o edifício apre-
senta evidências de que terão coexistido nesta azenha dois
casais de mós. As duas azenhas que se seguem, a cotas de
116m e 111m, respectivamente, dispunham apenas de um
casal de mós. No fim deste sistema surge um segundo tanque,
de menor dimensão, que se destinava a reaproveitar a água
das azenhas para irrigar a zona baixa da propriedade.

3. Análise global
De um modo geral os sistemas integrados de reaproveita-

mento de água de nascente assentam no mesmo princípio
mas com diferenças que decorrem em grande parte das con-
dições orográficas do terreno. Identificam-se nestes cinco sis-
temas dois temas ou usos fundamentais: a rega e a moagem.
Apesar das diferenças tipológicas, existe em todos os casos
uma relação de complementaridade entre os dois temas /usos. 

No conjunto de moinhos identificados verificou-se a exis-
tência de três tipologias: rodízio à pela, rodízio com cubo ver-
tical e azenhas de roda vertical de propulsão superior. No
âmbito da investigação não foi confirmada a existência da
 tipologia de moinho de rodetes. A alimentação destes moinhos
poderia ser feita de forma direta a partir da levada, como acon-
tece em Alte, na Quinta do Rosal e na Alface, ou através de
um reservatório adossado ao edifício, tipologia presente nos
sistemas de Salir e do Cadoiço. 

A alimentação direta dos moinhos a partir da levada surgia
em sistemas onde as diferenças entre cotas eram mais signi-
ficativas e está associada às tipologias de moinhos com cubo
vertical ou azenhas de roda vertical com propulsão superior.
Isto é particularmente evidente em Alte, onde na segunda fase
do troço surgem seis moinhos com cubo vertical, e na Quinta
do Rosal, onde se destacam três azenhas e um moinho de ro-
dízio com cubo vertical. Neste aspeto, o sistema da Alface é o
mais homogéneo em termos tipológicos, dado que todos os
engenhos de moagem que integrava correspondiam a aze-
nhas de roda vertical com propulsão superior. 

A tipologia de moinhos com reservatório adossado para
uso exclusivo da moagem constitui um aspeto interessante
destes sistemas. Esta tipologia surge, como vimos, em Salir
e no Cadoiço, e poderá ser explicada pela relativa baixa dife-
rença de cotas entre a nascente e os moinhos, pela gestão
comum da água e pela complementaridade com a rega.
Desta forma, a retenção de uma grande massa de água no
reservatório contribuía para o aumento da pressão da
mesma, compensando o baixo desnível da parcela. O reser-
vatório garantia ainda a autonomização do processo de moa-
gem relativamente à rega, dado que o volume de água retido
correspondia posteriormente a um determinado tempo de
moagem que era gerido de acordo com as necessidades. Em
qualquer caso, em Salir encontramos a tipologia de moinho
com reservatório adossado alimentado pela levada que tam-
bém serve o regadio. No sistema do Cadoiço por exemplo,
dois dos três moinhos dispõem de reservatório adossado, e
nas suas propriedades surgem tanques para rega alimenta-
dos a partir da levada principal. Neste caso, cada proprietário
geria o abastecimento do reservatório do seu moinho e do
seu tanque de rega dentro do tempo para o uso da água que
era atribuído a cada proprietário ou rendeiro. 

No sistema da Alface o tema do tanque volta a surgir mas
com características diferentes dos anteriores. Trata-se de um
tanque isolado e implantado a montante das azenhas que fun-
ciona como mãe-de-água que é alimentada pela nascente. No
fundo, esta é uma outra tipologia, uma vez que toda a água
para rega e moagem tem origem no tanque, sem exclusividade
para nenhuma delas. Neste sistema, a função da rega é refor-
çada com um segundo tanque no fim da linha de água, esse
sim para uso exclusivo da rega.  

O tema do reservatório/tanque isolado ou adossado ao
moinho é comum aos sistemas de Salir, Cadoiço e Alface. Esta
tipologia poderá ter uma relação direta com o caudal destas
nascentes que, apesar de permanente, teria variações em de-
terminados períodos do ano, o que justificou a construção des-
tas estruturas. Nestes casos, os moinhos com reservatório
associado permitiam ainda a moagem fora dos turnos de água,
o que constituía uma vantagem para a rentabilização da ativi-
dade dos moleiros.

Relativamente ao número de engenhos de moagem em
cada sistema, os mesmos variam em função da extensão da
linha de água na propriedade numa relação direta com a dife-
rença de cotas proporcionada pelo terreno. Este aspeto é parti-
cularmente evidente em Alte, onde para uma extensão de
1.400m do sistema surge uma diferença de cota entre a nas-
cente e o fim do sistema de 50,40m para nove moinhos de água.

O regadio praticado em cada um dos cinco sistemas
apresenta características específicas em cada um dos
casos, com destaque para os tanques de apoio ao regadio.
Nestes sistemas, a distribuição da água é sempre feita atra-
vés de uma rede de levadas alimentadas a partir da levada
principal ou a partir de tanques. As levadas constituem a
forma mais primitiva de condução de água desde o ponto de
alimentação ao ponto de distribuição (Granero, 2003: 57).
Trata-se de um sistema de condução de água difundido na
Península Ibérica, particularmente em Espanha e em regiões
como a Andaluzia e o Levante, onde as levadas são conhe-
cidas por acequias (Glick, 1988: 53). 

O regadio com maior expressão no morgado de Alte ocor-
ria na zona baixa da propriedade, que correspondia a uma ex-
tensa várzea de aluvião. A alimentação deste regadio era feita
a partir de uma canha que encaminhava a água da nascente
para rega. Deste modo, o sistema de rega do morgado de Alte
constitui uma das maiores empresas hidráulicas levadas a
cabo no Barrocal, no qual o tanque grande, servido pela canha,
servia para apoio da maior área de regadio identificada. 

Neste sistema destaca-se a canha, termo que deriva do
qanãt, e consiste num sistema de condução de águas subter-
râneas que provavelmente terá tido origem na Arménia (Bis-
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was, 1985: 207-208). A qanãt é considerada umas das maio-
res realizações da antiguidade no domínio da hidráulica e,
face à sua eficácia, expandiu-se por várias áreas do Mediter-
râneo e Médio Oriente. No Sul de Espanha este sistema foi
amplamente difundido a partir do século IV também sob a de-
signação de qanãt (Barceló et al. 1986: 22). Trata-se de um
sistema eficaz para condução de águas subterrâneas a gran-
des distâncias a cotas inferiores, com minimização das per-
das, e deixando livre o terreno à superfície para outros usos.

O regadio em Alte não estava circunscrito à zona da vár-
zea do morgado, uma vez que nos logradouros dos moinhos
as parcelas nas vertentes eram transformadas em hortas re-
gadas a partir da água da moagem. Os tanques surgem como
outra estrutura fundamental de apoio à rega. Neste capítulo,
e à exceção do sistema de Salir, todos os sistemas dispunham
de tanques para reservar a água para rega. Em Salir destaca-
se também o facto de surgir uma nora que alimentava a le-
vada. Esta questão pode explicar-se pela intensificação do
regadio o que levou à construção da nora para abastecimento
da levada tendo em vista o reforço do caudal. A gestão da
água para rega em Salir era feita por turnos atribuídos aos
rendeiros do morgado, que se serviam das derivações na le-
vada. Este aspeto constitui um modelo de gestão comunitária
da água dentro da mesma propriedade, que terá sido comum
a outras propriedades referidas neste artigo. 

O sistema de rega da quinta do Rosal é servido por dois
tanques na zona baixa da propriedade, a partir dos quais são
abastecidas as principais áreas de regadio. O aproveita-
mento de zonas baixas para regadio, tirando partido da dife-
rença de cotas e da presença de água em abundância,
reproduz o modelo de exploração usado em Alte e Salir.
Neste caso, os tanques estão totalmente vocacionados para
servir o regadio, com a água proveniente de todo o sistema
de moagem a montante através de uma levada. Estes tan-
ques servem as áreas de regadio da quinta com maior ex-
pressão onde ainda hoje se mantêm. 

O sistema de rega do Cadoiço constitui um caso singular
dentro do universo em análise. Trata-se de um modelo de ges-
tão comunitária de uma linha de água onde uma levada serve
várias propriedades. É neste contexto que surgem os tanques
de rega com as suas levadas em cada uma das propriedades.
No sistema do Cadoiço, e em Salir, como já vimos, são mais
evidentes as semelhanças com o modelo de partilha de água
praticado em Querença ou no Norte do país, em zonas como
a Serra da Peneda (Graça, 1999: 7-9).  

O regadio no morgado da Alface dependia do tanque prin-
cipal da propriedade. Este tanque era o elemento de gestão
de toda a água, com o suporte de um segundo tanque na zona
baixa da propriedade. As parcelas de regadio na Alface, ape-
sar de importantes, refletem a escala da propriedade e apre-
sentam na atualidade áreas inferiores a todas as outras
identificadas. Isto é atestado pela presença de um pequeno
tanque no fim da linha de água cuja capacidade não seria
compatível com uma grande área de regadio. No entanto,
neste caso, é provável que a parcela original do morgado da
Alface tivesse tido uma área de regadio superior. 

Assim, as águas das nascentes eram repartidas e reen-
caminhadas para o regadio e para a moagem, o que constitui
um caso particular a todos os sistemas e só possível graças
ao caudal permanente e abundante das nascentes. Esta tipo-
logia constitui um modelo de gestão e partilha da água entre
as duas produções apoiado por diversas estruturas hidráuli-
cas: levadas, canhas, aquedutos, tanques e reservatórios.

4. Conclusão
Os sistemas de reaproveitamento de água de nascente,

enquanto modelos de ocupação e exploração do território de
origem antrópica, revelaram-se eficazes na adaptação à pai-
sagem envolvente. Da implementação destes modelos re-
sultou um conjunto de estruturas hidráulicas associadas à

Fig. 3 - Azenha do sistema da Alface

arquitetura de produção em meio rural a partir das quais se
construíram paisagens artificiais (Mosquera, 2011: 17) e cria-
dos espaços de utilização privada e coletiva como as hortas,
moinhos, poços e fontes. Com este artigo pretendeu-se dar a
conhecer os sistemas associados ao reaproveitamento de
água de nascente a partir de linhas de água reconstruídas.
Na sequência da investigação surgiram questões às quais se
procurou dar resposta a partir da reflexão sobre os sistemas
identificados. 

A análise e comparação de todos os aspetos entre os sis-
temas permitiu chegar a algumas conclusões, nomeadamente
a relação da orografia da propriedade com a linha de água e a
forma como foi importante na construção da mesma. Identifi-
caram-se ainda diferentes tipologias nos domínios da rega e
da moagem, para além de outros aspetos dentro dos diferentes
modelos de exploração da paisagem a partir de uma linha de
água reconstruída. Para além de todos os aspetos ligados à
produção, este modelo de ocupação e exploração do território
apresenta-nos a arquitetura da água como forma de antropiza-
ção da paisagem. 
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1. Introdução
“Noutras palavras, [a casa rural] obriga-nos a ir mais além
das recuperações ou renovos de uma técnica tradicional,
para ir até ao fulcro humano de que ela é testemunho, ou
seja, até aquilo que transforma uma edificação inerte, de
objecto evocativo apenas, em obra viva e socialmente
 reveladora: a sua teia de memórias e vida social que ela
urde e de onde nasce.” 

Prista, 2014: 33

A paisagem rural do nordeste do país, da Beira Alta a
Trás-os-Montes, é marcada por umas pequenas construções
brancas a que o olhar desconhecedor raramente adivinha o
sentido. Edificadas no termo das aldeias ou em montes remo-
tos, são comummente confundidas com moinhos de vento, ta-
manha é a diferença que as separa de qualquer outro tipo de
estrutura. Tratam-se, antes, de pombais tradicionais e, en-
quanto exemplos da arquitetura vernacular da região, contam
a história da relação simbiótica entre as comunidades que os
construíram e o seu meio envolvente. Consequentemente, re-
tratam as transformações ocorridas na paisagem – física e so-
cial –, sobretudo durante o último século.

De facto, os pombais são o testemunho de um “tempo
longo” (Oliveira Baptista, 1996) que terminou em meados do
século passado com a mecanização da agricultura e com o
conseguinte abandono dos campos. Até então, o território em
questão estava sobrepovoado e sobrecultivado, incentivando
o surgimento de soluções que procurassem aproveitar os re-
cursos da forma mais eficiente possível, numa lógica a que
hoje apelidaríamos de sustentável: utilizando materiais natu-
rais e locais, era construído um edifício sem que nenhum por-
menor arquitetónico fosse deixado ao acaso, geralmente
localizado próximo de campos de cereal e depois natural-
mente escolhido como abrigo por pombas selvagens, que aí
acabavam por nidificar, fornecendo ao dono do pombal mais
uma fonte de proteína animal para a sua alimentação – os
borrachos, crias das pombas – e ainda um precioso fertili-
zante de terras – o seu estrume, o pombinho.

As mudanças abruptas aos níveis da demografia e dos
modos de produção vieram interromper este ciclo, levando
ao inevitável declínio destas construções, hoje na sua maioria
degradadas, quando não em ruínas.

Foi no sentido de inverter esta tendência que a Palombar
– Associação de Conservação da Natureza e do Património
Rural foi fundada em 2000, procurando reconstruir estes edi-
fícios de forma pedagógica e participativa, enfatizando a im-
portância de manter a sua função ecológica. É nesses dois
pilares – a existência de uma funcionalidade e a valorização
do próprio processo de reconstrução – que a associação julga
assentar a conservação deste património, evitando assim a
sua simples musealização.

Tendo como base a experiência de trabalho da Palombar,
começaremos por dar conta da relação dos pombais com a
paisagem em que se inserem, no sentido de informar a des-
crição das suas características arquitetónicas, bem como das
técnicas e materiais de construção utilizados, tratados no
ponto seguinte. Por fim, faremos um balanço sobre o caminho
que já foi percorrido para a sua valorização e conservação,
assim como uma reflexão sobre o que há ainda a ser feito
para garantir o futuro dos pombais tradicionais.

2. Os pombais na paisagem: 
cultura, arquitetura e ecologia
De forma a compreender o aparecimento e as caracte-

rísticas dos pombais tradicionais é essencial ter uma noção,
ainda que breve, da paisagem que ocupam.

Seja no Nordeste Transmontano ou no Norte da Beira
Alta, estas construções estão associadas a áreas rurais de
baixa densidade construtiva, onde a produção agrícola não só
representava a principal atividade económica, como ocupava
a quase totalidade do território. Se, numa perspetiva histórica
e durante séculos, este último foi pertença de poucos grandes
proprietários, o panorama parece ser outro a partir de finais
do século XIX: na sua maioria, a terra encontrava-se dividida
em pequenas parcelas, o que servia a agricultura familiar de
subsistência que marcava a vivência de grande parte da po-
pulação que habitava a região. De facto, eram poucas as fa-
mílias que não tinham pequenos terrenos dispersos de cultivo
de cereal, lameiro, floresta, horta, olival e vinha.

Ainda que nem sempre estes usos da paisagem fossem
os mais racionais ou produtivos, a verdadeira manta de reta-
lhos que deles resultava criava condições ótimas para o flo-
rescimento e abundância da biodiversidade, como bem
testemunhava a presença do pombo-das-rochas (Columba
livia), uma espécie selvagem que existia em grandes núme-
ros nas escarpas dos rios e que se alimentava, sobretudo,
dos campos cultivados mais próximos.

Sendo o pombo considerado uma iguaria gastronómica,
sobretudo numa época em que o consumo de carne não abun-
dava, por que não procurar uma forma de aproveitar este re-
curso? Aparecem então os pombais tradicionais que, reunindo
uma série de caraterísticas apelativas para aqueles animais,
nomeadamente proteção contra os predadores, acabam por
ser naturalmente escolhidos como novo local de nidificação.

Então, estas construções eram frequentemente erigidas
em campos de cultivo para que as pombas se alimentassem
autonomamente, sendo apenas necessário abastecer o pom-
bal de cereal durante o Inverno; das terras, eliminavam ainda
as sementes de ervas daninhas, acabando por ter uma fun-
ção herbicida. De pombais fartos, habitados por cerca de 300
pombas, podiam recolher-se os borrachos com alguma fre-
quência – e, tão ou mais importante, retiravam-se grandes

Teresa Nóvoa e Nuno Martins
Palombar – Associação de Conservação da Natureza e do Património Rural
palombar@gmail.com
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quantidades de estrume, o pombinho. A todas estas vanta-
gens, soma-se ainda outra, não para o proprietário mas para
o equilíbrio ecológico da região: as pombas adultas eram
ainda a principal componente da dieta de aves de rapina hoje
em dia ameaçadas, como a águia-de-bonelli (Aquila fasciata)
ou a águia-real (Aquila chrysaetos).

Assim, os pombais parecem surgir como uma solução
sustentável de aproveitamento de recursos, de baixa manu-
tenção e inserida numa lógica de auto-subsistência familiar.
Convém referir, contudo, que o investimento inicial necessário
à sua construção circunscrevia-os a proprietários com algu-
mas posses. É aliás possível que, em séculos precedentes e
à imagem do que sucedia em outros países europeus, te-
nham começado por pertencer exclusivamente a grandes
proprietários.

Naturalmente que o ciclo socioecológico ainda agora des-
crito sofreu transformações radicais quando, por volta de
1950, se deu a massificação da mecanização da agricultura:
além das alterações que provocou no modo de produção,
teve também como resultado a emigração de grande parte
da população ativa, esvaziando as aldeias de mão de obra e
deixando os campos ao abandono. Sem alimento, as pombas
deixaram de criar e foram desaparecendo; as suas casas, os
pombais, foram perdendo a utilidade e caindo no esqueci-
mento. É este o cenário atual que põe em risco a continui-
dade destes exemplares únicos da arquitetura vernacular
portuguesa.

3. Os pombais tradicionais do Nordeste
Entre 2001 e 2004, a Palombar fez um inventário de

todos os pombais tradicionais existentes, estivessem eles re-
cuperados, decadentes ou em ruínas, na maioria dos conce-
lhos dos distritos de Bragança e Guarda. Tendo registado um
total de 3.450 edifícios, foi possível tirar algumas conclusões
sólidas sobre as suas características arquitetónicas que pas-
saremos a enumerar em seguida.

No entanto, antes de prosseguir, parece-nos pertinente
sublinhar que as descrições que caberão nas próximas duas
páginas são, na verdade, um curto resumo de um conjunto
de conhecimentos construídos ao longo de séculos pelas po-
pulações que habitaram o Nordeste do país numa relação
simbiótica com o seu meio ambiente. Nesse sentido, mais do
que uma memória descritiva destes edifícios, o texto que se
segue é apenas a superfície do imenso património imaterial
que está associado aos pombais tradicionais.

3.1 Tipologias
Ainda que haja algumas exceções à regra – como os

pombais de planta circular de duas águas, ou de planta

 circular com uma parede interior igualmente circular – é pos-
sível categorizar os pombais tradicionais do Nordeste em
quatro tipologias diferentes: planta em ferradura de uma
água, planta circular de uma água, planta quadrada, planta
circular com telhado cónico.

As duas últimas têm maior expressão na Beira Alta e na
Terra Quente Transmontana, enquanto as duas primeiras são
sem dúvida as mais frequentes na Terra Fria.

3.2 Características comuns
Passamos agora à enumeração de algumas característi-

cas comuns à grande maioria dos pombais que demonstram
que, de facto, a funcionalidade foi o pilar da sua conceção.

Na sua maioria, os pombais estão orientados a Sul, de
forma a maximizar a sua exposição solar. Além do conse-
quente equilíbrio térmico no seu interior, as pombas podem
assim fazer do seu telhado um poiso soalheiro e seguro.

São edificados em pedra – xisto ou granito, consoante a
matéria existente no local – e geralmente assentes numa
base de fraga preexistente. O exterior é rebocado e caiado,
criando assim uma superfície lisa que impede a subida de pe-
quenos predadores, e as propriedades desinfetantes da cal
ajudam a regular o estado sanitário do pombal. A sua bran-
cura desempenha ainda um papel de afirmação social, visto
que apenas as famílias com maior poder económico podiam
adquirir a cal com a qual revestiam as suas propriedades.

A porta do pombal assemelha-se, na verdade, a uma ja-
nela: a cerca de 1 metro do chão, protegia o pombal de pre-
dadores terrestres, principalmente mamíferos, e a sua
pequena dimensão permitia poupar o uso de madeira. Em al-
guns casos, revelava-se ainda como mais uma medida para
minimizar a manutenção do pombal, já que permitia a acu-
mulação de pombinho sem que a abertura da porta ficasse
comprometida.

As saídas de voo, localizadas perto do telhado e direcio-
nadas para o lado em que o terreno apresenta maior inclina-
ção1, têm uma dimensão média de 12cm, a medida exacta
para que as pombas consigam circular mas para que aves li-
geiramente maiores – como o predador açor (Accipiter gen-
tilis) – não consigam entrar. Na sua base, um beiral em pedra
que circunda todo o pombal cumpre, também ele, duas fun-
ções: a de poiso para facilitar a entrada e a saída das pombas
e a de proteção contra predadores.

Os pombais de uma água apresentam, na sua maioria,
um pequeno muro elevado acima do telhado que opera como
um corta-vento, permitindo assim que as pombas estejam
abrigadas no exterior. Estes, por sua vez, são comummente
encimados por pináculos de quartzo que serviriam, acima de
tudo, um propósito estético mas que cumpririam também a

1 Sendo a exceção os pombais circulares de telhado cónico, percorridos a toda a sua volta pelas saídas de voo.

Fig. 1 - Pombal tradicional na paisagem (Fotografia de Cláudia Costa)
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função de engodo – no ato da caçada, as aves predadoras
não distinguiriam as pombas dos pináculos e, ao investirem
nestes últimos por engano, dariam uma oportunidade de fuga
às verdadeiras presas.

Por fim, o interior do pombal. A estrutura de pedra era
construída de forma a que a parede interior incorporasse,
ao longo de toda a sua extensão, as buracas – nichos de
nidificação –, assim como algumas pedras salientes que,
além de poiso para as pombas, serviam de apoio aos pro-
prietários para treparem e chegarem a todos os ninhos. No
chão, no centro do pombal, encontram-se as mesas, cons-
truídas em pedra maciça e geralmente de formato circular,
onde era depositado o cereal nos períodos de maior es-
cassez de alimento.

3.3 Materiais e técnicas de construção
Feita uma breve descrição dos atributos dos pombais

 tradicionais, daremos agora especial atenção à seleção e pre-
paração de materiais, bem como a algumas das técnicas de
construção utilizadas. 

A pedra era recolhida na área envolvente ao local de
construção ou, em caso de necessidade, na pedreira mais
próxima da aldeia. Algumas peças exigiam uma seleção
particularmente cuidada, nomeadamente os pináculos, fei-
tos de quartzo, as pedras que compunham a moldura da
porta e as lousas, tanto para os beirais como para a mesa
no interior do pombal.

A base do edifício, composta por pedras grandes que
 garantiam a sua estabilidade, era então frequentemente as-
sente sobre uma fraga que já existia no local. As paredes
eram erigidas com a ajuda de uma argamassa de terra que
tapava todas as fissuras entre as pedras, isolando assim o
pombal do frio e da humidade. Ao elevar a parede, era tido
em conta que a própria estrutura de pedra deveria desenhar
as buracas, ou nichos de nidificação, e também que a parte
exterior da parede deveria ficar o mais lisa e regular possível
– as saliências das pedras eram então viradas para o interior
do pombal, criando, como já foi referido, poiso para as pom-
bas e apoio para os proprietários.

Relativamente aos rebocos, encontram-se dois tipos:
os de barro2 e os de cal. Os de barro eram preparados com
argila e pedaços muito curtos de palha – entre 0,5cm e 3cm
–, aproveitada da trilha do cereal. Quanto à primeira, e caso
este material não se encontrasse disponível nas proximida-
des do pombal, era comum a existência de pelo menos um
terreno por aldeia de onde todos os habitantes a pudessem
retirar. 

Os rebocos de cal, por sua vez, eram elaborados com
saibro proveniente de pequenos riachos ou de terrenos mais
arenosos, em qualquer caso ricos em limo, o que conferia

propriedades ligantes à argamassa. A este, juntava-se a cal:
os blocos de cal viva chegavam já das pedreiras de calcário
mais próximas prontos a serem apagados em água.

Aplicados os rebocos, era dado o toque final às paredes
do pombal: a sua caiação, feita com um preparado mais lí-
quido que assim tapava todos os poros com maior eficácia.
Nesta fase do processo era frequente os proprietários pre-
tenderem impermeabilizá-las e assim proteger o reboco,
adicionando gordura animal – geralmente de cabra –, ao
apagar a cal.

Finalmente, o telhado. As vigas principais eram feitas em
madeira da região, como olmo, carvalho, freixo ou zimbro.
Nelas assentavam os caibros, mais longos e grossos, e nes-
tes, por sua vez, as ripas, geralmente aproveitadas de aparas
do corte de madeira. Na zona de Bragança e Vinhais, alguns
telhados eram encimados por lajes de xisto; contudo, o ma-
terial utilizado com maior frequência era a telha de canudo
ou telha portuguesa, também ela produzida localmente.

4. Que futuro?
Falámos já sobre as características dos pombais tradicio-

nais, materiais e técnicas de construção a eles associados,
e ainda sobre o ciclo socioecológico que está na base da sua
existência. Vimos também que esse mesmo ciclo foi que-
brado como consequência da mecanização da agricultura,
pondo em risco a conservação destes edifícios. O peso que
assumem na paisagem do Nordeste do país, assim como a
relevância do conjunto de saberes a eles associados, faz dos
pombais tradicionais mais do que exemplos pouco conheci-
dos da arquitetura vernacular portuguesa – são património
edificado vinculado a um riquíssimo património imaterial. Que
medidas tomar, então, para a sua preservação? Como pode-
mos pensar o seu futuro?

É inevitável assumir que os ensaios de resposta a esta
questão prender-se-ão, em grande parte, ao projecto de tra-
balho da associação Palombar que ambos os autores repre-
sentam. No entanto, não devem ser lidos como tentativas de
autopromoção, mas antes como uma partilha sincera de anos
de reflexão fundamentada na experiência de terreno.

Como foi já referido, entre 2001 e 2004 a Palombar fez o
levantamento dos pombais tradicionais existentes no Nor-
deste do país, inventariando o máximo de informação possí-
vel sobre cada um deles – da altitude a que se encontram ao
número e estado de conservação dos ninhos do seu interior,
entre muitos outro aspetos. Volvida uma década, e recor-
rendo a meios inexistentes na altura, está agora a levar-se a
cabo a informatização de todos esses dados e ainda a iden-
tificação de pombais que haviam sido esquecidos inclusiva-
mente pelas populações das aldeias, graças ao fácil acesso
a mapas aéreos da região. 

Se é verdade que estes registos estão cada vez mais
completos e que a sua utilização será em muito facilitada –
abrindo caminho para aprofundar estudos já realizados –,
também o é que há ainda muitos tópicos de investigação por
explorar sobre os pombais. Um dos mais urgentes, e que será
em breve iniciado pela Palombar, diz respeito à sua história
anterior ao século XIX: sabe-se que em vários países euro-
peus os pombais chegaram a ser um privilégio reservado à
aristocracia, em alguns casos protegido por lei, mas não foi
ainda realizada nenhuma pesquisa sobre este tema no con-
texto português. Do mesmo modo, está ainda por estudar
uma série de questões relativas às propriedades e compor-
tamentos dos materiais utilizados, nomeadamente a nível tér-
mico e de estabilidade.

Saber mais sobre estas construções afirma-se então
como um dos caminhos imperativos para o futuro, não só
para que fique registada tanta informação quanto possível,
mas também para que se retirem aprendizagens para a

2 Trata-se da denominação mais comum em Trás-os-Montes para a argila, daí que tenhamos decidido mantê-la neste texto.

Fig. 2 - O interior do pombal: as buracas 
(Fotografia de Cláudia Costa)
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 contemporaneidade deste conhecimento elaborado ao longo
de centenas de anos, sendo a arquitetura sustentável a be-
neficiária mais imediata.

A recuperação dos pombais tradicionais será, porventura,
a forma mais evidente de pensar a sua continuidade. Ainda
que, como veremos mais adiante, não acreditemos que essa
seja uma medida que funcione por si só, não restam dúvidas
da sua importância fundamental, sobretudo quando o próprio
processo de reabilitação é valorizado. De facto, ao enfatizar
a relevância dessa fase, não é apenas o património edificado
que está a ser recuperado, mas também a dimensão imaterial
que lhe está associada a ser transmitida e, assim, perpe-
tuada.

É nesse sentido que a Palombar tem vindo a organizar
campos de trabalho voluntário internacionais, maioritaria-
mente direccionados para jovens interessados em dar o seu
contributo para a preservação do património e também em
aprender as técnicas de construção tradicionais, tornando-se
assim os seus novos depositários. Foram já realizadas 38 ati-
vidades deste tipo, a maioria das quais dedicada a estes edi-
fícios, o que significa que cerca de 570 participantes de todo
o mundo terão levado consigo estas técnicas, de outra forma
em risco de desaparecimento.

Entre os anos 1997 e 2004, foram libertados fundos para
projectos de reabilitação que esporadicamente vão sendo
reativados. Nessas alturas, a Palombar incentiva os proprie-
tários a recorrerem a essas mesmas técnicas, disponibili-
zando-se a formar e apoiar as equipas de construção.

Apesar de estes esforços de conservação serem funda-
mentais, o seu sucesso estaria comprometido se não fossem
acompanhados de uma procura de novas funcionalidades ou
da reinvenção de outras tradicionais. De facto, ainda que a
musealização seja muitas vezes a única solução para a pre-
servação do património, acreditamos que, neste caso, dotá-
lo de um propósito prático – e diversificar este último – não
só permite a obtenção de melhores resultados, como contri-
bui para a sua valorização.

É nesse sentido que a Palombar tem procurado recu-
perar o ciclo socioecológico dos pombais tradicionais já
aqui descrito, enfatizando, contudo, a dimensão da con-
servação da natureza. No fundo, à preservação dos pom-
bais tradicionais enquanto património arquitetónico
aliam-se objetivos de conservação dos ecossistemas agrí-
colas e selvagens da região, que contribuem assim para a
recuperação da paisagem.

Como referido anteriormente, o pombo-das-rochas
constitui a principal componente da alimentação de aves
de rapina como a águia-real ou a águia-de-bonelli. A pre-
sença desta última em Portugal está particularmente amea-
çada – o seu atual estatuto de conservação é “em perigo”
–, pelo que têm sido desenvolvidas várias medidas para
criar as condições necessárias à sua fixação e nidificação.
Uma delas é a recuperação – ou mesmo construção – de
pombais e o seu repovoamento (com pombas) nos territó-
rios dessas águias. 

O primeiro aspeto a notar prende-se com o facto de atual-
mente ser necessário repovoar artificialmente os pombais,
visto que são já poucas as pombas selvagens existentes.
Também a sua alimentação depende da mão humana que,
sensivelmente a cada 15 dias, deve abastecer os pombais
de cereal e água. 

No entanto, sempre que possível, é feita a sementeira
dos campos adjacentes ao pombal com variedades tradicio-
nais de trigo ou leguminosas, de modo a recriar o tal ciclo,
permitindo assim que as pombas sejam mais autónomas ao
mesmo tempo que todo o ecossistema é trabalhado – bem
como, por conseguinte, a paisagem. 

Os resultados têm sido positivos, provando a eficácia, uti-
lidade e importância desta aliança entre conservação do pa-
trimónio e da natureza.

A educação é outro dos fins possíveis: a partir de um
pombal, crianças, jovens e adultos podem descobrir as suas
dimensões ecológicas e arquitetónicas, ficando assim sensi-
bilizados não só para a sua protecção, mas também para as
questões de fundo mencionadas no parágrafo acima. Tam-
bém a ligação à cultura e às artes contribui para criar valor e
para passar essa mesma mensagem, com a mais-valia de,
apelando aos sentidos e às emoções, ter o potencial de che-
gar a um público ainda mais vasto.

5. Conclusão
Com esta intervenção, procurámos dar a conhecer os

pombais tradicionais do Nordeste, ainda que para lá das suas
características e particularidades arquitetónicas. De facto, se
é verdade que tanto a sua singularidade como o seu peso
cultural fazem destas construções exemplares inegáveis do
património construído da região, também o é que o conheci-
mento elaborado ao longo de centenas de anos que permitiu
a sua edificação, constitui, em si mesmo, um importante le-
gado – também ele património, contudo imaterial. Visto que
esse conjunto de saberes é fruto da relação simbiótica entre
as populações humanas e o seu meio natural envolvente,
seria impossível deixar de parte, nesta análise, o papel dos
pombais tradicionais na paisagem e, logo, o ciclo socioeoló-
gico em que se inserem.

Do mesmo modo, todos estes aspetos são considerados
pela Palombar no trabalho que tem vindo a desenvolver não
só pela valorização e conservação destes edifícios, mas tam-
bém pela sua revitalização. No sentido de cumprir esses ob-
jetivos, têm sido duas as principais chaves de intervenção: a
transmissão das técnicas de construção tradicionais a novos
depositários e a procura de funcionalidades, sejam elas
novas ou reinvenções de outras tradicionais.

Assim, além de uma representação completa dos pom-
bais tradicionais, esperamos ter conseguido levantar algu-
mas questões acerca da sua conservação que, sendo
extensíveis a muitas outras estruturas da arquitetura
 vernacular, contribuam para o debate sobre o futuro do pa-
trimónio rural em Portugal.
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Fig. 3 - Campo de trabalho voluntário internacional 
de recuperação de um pombal tradicional 
(Fotografia de Cláudia Costa)
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1. Introdução
A fundação da aldeia piscatória da Fuzeta, com os pri-

meiros assentamentos sazonais de pescadores, remonta
pelo menos ao século XVI (Mascarenhas, 1953) e, segundo
a documentação levantada por José Fernandes Mascare-
nhas, na segunda metade desse século já era indubitavel-
mente considerada local de residência1. A consolidação do
assentamento urbano durante os séculos seguintes, em es-
pecial no século XIX, deu origem à estrutura urbana e edi-
ficada do atual núcleo histórico.

A pesquisa que está na base da presente comunica-
ção tem como objetivo compreender a evolução urbana e
arquitetónica da Fuzeta, desde a sua origem, e a sua re-
lação com o uso de tipos habitacionais e processos cons-
trutivos relativamente uniformes, nomeadamente as
coberturas em  açoteia sobre abóbadas e os telhados de
tesouro que caracterizam (ou caracterizavam) a sua arqui-
tetura corrente. 

O método utilizado assenta numa análise in situ que
inclui a execução de levantamentos de um número signi-
ficativo de habitações, na investigação de arquivo e na
confrontação com aspetos equiparáveis da cidade de
Olhão, parcialmente já estudados por outros investigado-
res, uma vez que não existem trabalhos específicos rela-
tivos à história urbana e arquitetónica da Fuzeta. As
poucas obras que se lhe referem produzidas por etnógra-
fos, arquitetos e outros estudiosos, não se debruçam se-
quer sobre a cronologia dos edifícios. Por outro lado, a
elaboração de um modelo mítico de casa tradicional algar-
via, que ainda sobrevive, em conjunto com as transforma-
ções físicas a que esta arquitetura foi sendo sujeita,
ocultam por vezes as características originais do edificado
que, na verdade, carece de documentação que esclareça
cabalmente a sua origem.

A Fuzeta localiza-se no sotavento algarvio, numa zona
plana junto à Ria Formosa que se estende parcialmente
pela encosta de uma pequena colina. Está protegida pela
Serra dos ventos do norte, ficando sujeita a pouca precipi-
tação e a temperaturas elevadas que lhe conferem carac-
terísticas mediterrânicas (Feio,1949: 107). A localização
privilegiada, na Ria Formosa, junto ao único acesso ao mar
entre Olhão e Tavira — a Barra da Fuzeta —, bem como a
proximidade das cidades de Faro e Tavira, fizeram da 

Fuzeta um ponto estratégico protegido desde o século XVI
pela proximidade de uma torre de vigia conhecida por “Ata-
laia de Bias”, e cuja defesa foi reforçada no século XVII pela
“Bateria da Fuzeta” (Vaz, 1986: 8 e 10). 

As primeiras representações cartográficas do aglome-
rado, que remontam aos finais do século XVIII, mostram
uma povoação de construções alinhadas entre a margem
poente da foz da Ribeira do Tronco e a Ria Formosa e indi-
cam a existência de uma armação de atum e de um “corpo
de guarda” (Sande Vasconcelos, 179-). Poucas décadas
antes, as Memórias Paroquiais referiam a existência de um
assentamento de pescadores, na praia, composto por 109
fogos em cabanas e por uma capela da Nossa Senhora do
Carmo sufragânea da paróquia de Moncarapacho2. Embora
o Alvará Régio de 15 de abril de 1823 já separasse a Con-
fraria do Santíssimo Sacramento da Fuzeta da Confraria de
Moncarapacho, só em 1835 foi autorizada a instituição de
uma paróquia independente com sede na povoação pisca-
tória (Nobre, 1984: 55).

A existência de cabanas na Fuzeta chegaria até aos
finais do século XIX (Leite de Vasconcelos,1975: 280)
 embora viessem a ser substituídas por casas de alvenaria
de pedra pelo menos desde meados do mesmo século.

As novas casas da Fuzeta, juntamente com as congé-
neres da vizinha Olhão, viriam a despertar o interesse, pelo
seu carácter algo “exótico”, já no século XX, revelado em
duas publicações de 1961: o capítulo “Zona 6. Algarve” da
Arquitetura Popular em Portugal (Martins et. al., 2004),
 resultado do Inquérito sobre a Arquitetura Regional Portu-
guesa levado a cabo pelo Sindicato Nacional dos
 Arquitetos, e o estudo “Açoteias de Olhão e Telhados de
Tavira” (Ribeiro, 1992), onde as coberturas da arquitetura
tradicional desses dois aglomerados urbanos são analisa-
das do ponto de vista das possíveis influências islâmicas,
no caso das açoteias, e de eventuais modelos do oriente
longínquo, no caso dos telhados de tesouro. 

Nos últimos anos, a investigação sobre a arquitetura
tradicional do Baixo Algarve e sobre a história dos principais
aglomerados urbanos do litoral algarvio tem tido novos
 desenvolvimentos, principalmente em teses académicas 
e em artigos das revistas Monumentos e Promontória 
(Caldas, 2007; Romba, 2008 e 2013; Pacheco, 2009;
 Rodrigues, 2006, 2010 e 2013; Pereira, 2012 e 2013), 

1 “(!) instrumento de venda, renda e aforamento feito em 1572 por Francisco Nunes e sua mulher Luzia Vicente à Igreja de Nossa Senhora da
Graça de Moncarapacho, referente a uma propriedade localizada em Belromão, sendo na «Fozeta» o local de residência do indivíduo (!)” (Mas-
carenhas, 1953).
2 Segundo o Padre Manuel Mendes Correia, que elaborou a respetiva Memória Paroquial, “Tem Moncarapacho uma praia chamada Fuzeta, quasi
logar, que consta de muitas cabanas e nellas moram os pescadores, cento e nove fogos com uma capella da Senhora do Carmo, onde se diz
missa nos domingos e dias santos de guarda. (...) defronte da barra da Fuzeta está um fortim com uma praça, com um artilheiro e tem guarnição
de quatro soldados, que veem da cidade de Tavira” (A.N.T.T., 1758).

Mafalda Batista Pacheco1 e João Vieira Caldas2

CEris, ICIST, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa
(1) mafaldapacheco@tecnico.ulisboa.pt, (2) jvieiracaldas@tecnico.ulisboa.pt

Palavras-chave fuzeta, urbanismo regular, habitação em banda, construção modulada
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colmatando, em parte, as lacunas existentes no conheci-
mento da história da arquitetura e do urbanismo desta
zona.

2. A evolução urbana da povoação
O estudo da evolução urbana da Fuzeta foi feito com

base no Livro 2 de Reconhecimento de foros, 1854-1867
(A.M.O., 1876) e na carta de loteamento do aglomerado
 urbano contemporâneo, retificada in situ (Pacheco, 2009:
123). No entanto, os primeiros assentamentos de cabanas
na Fuzeta apresentariam já uma organização regular que
esteve na génese da malha urbana atual. As habitações
eram implantadas em filas paralelas dispostas de frente
para o mar, idênticas às filas de 15 a 20 cabanas com pro-
fundidade de 6m a 8m e largura 3m a 5m ainda observadas
por Leite de Vasconcelos em 1887 (1975: 279, 280 e 282).
Esta disposição era, aliás, semelhante à identificada por
Sandra Romba nos bairros primitivamente ocupados por
cabanas em Olhão (Romba, 2013: 56-58) e igualmente
bem visível numa “Carta Topográfica” de Monte Gordo de
1773 (Fig. 2).

A análise dos “Foros da Fuzeta” permite verificar que,
em 1854, a povoação tinha já a sua estrutura urbana cen-
tral definida, composta por uma malha com dois grupos de
arruamentos: um na direção nordeste-sudoeste, em grande
parte loteado e consolidado com casas de pedra e cal,
outro na direção noroeste-sudeste, perpendicular à pri-
meira, com o loteamento iniciado e em vias de consolida-
ção, o que nos leva a assumir a existência de duas fases
distintas de desenvolvimento urbano até à segunda metade
do século XIX. 

A primeira fase relaciona-se diretamente com as caba-
nas, cujas frentes paralelas à Ria Formosa e perpendicu-
lares à Ribeira do Tronco originaram ruas no sentido
nordeste-sudoeste que vão desde a margem até meia co-
lina, atravessadas na perpendicular pela Rua Formosa,
também conhecida como Rua Côrta (atual Rua da Liber-
dade), que fazia a ligação a Moncarapacho e à antiga 
Estrada Real nº 78 (aproximadamente a contemporânea
“Estrada Nacional nº 125”). Na cota mais alta destas ruas
paralelas, situa-se o “Sítio” ou “Bairro do Burguel”. 

A segunda fase diz respeito à zona que está entre a pri-
meira e o Largo da Igreja, incluindo as “cercas” (terrenos
agrícolas murados) a nordeste (A.M.O., 1876: 6, 13 e 46).
A construção da nova Igreja paroquial, em 1847 (conforme
se pode ler na verga da porta principal), impulsionou os ar-
ruamentos no sentido noroeste-sudeste definindo um lotea-
mento perpendicular ao da fase anterior. A consolidação e
densificação da malha urbana resultante do desenvolvi-
mento destas duas fases deu também origem à abertura
de dois novos arruamentos no sentido nordeste-sudoeste:

a rua Nova Grande e a rua Nova Pequena (actuais ruas 
Virgílio Inglês e Miguel Bombarda).

Pode considerar-se ainda uma terceira fase de expan-
são desta malha urbana que abrange o período posterior à
consolidação da segunda fase e à construção da igreja
 paroquial, estimulada pela chegada à Fuzeta, em 1904, da
“Linha de Caminho-de-Ferro do Algarve”. Corresponde à
 urbanização dos terrenos a Poente do aglomerado e, a Sul,
denominados “terrenos do Concelho” e “terrenos salgados”
(A.M.O., 1876: 5 e 38). Os arruamentos e loteamentos dos
terrenos a Poente, entre a rua do Cemitério (atual rua Gon-
çalo Velho) e a “rua do Sol Aberto” (atual rua General Hum-
berto Delgado), foram feitos no prolongando da primeira
fase, na direção do “Sítio da Atalaia” (A.M.O., 1876: 7 e 50)
e das vinhas aí existentes, dando origem à rua das Vinhas
e à rua e travessa das Amoreiras. A sul, os arruamentos e
loteamentos também seguiram a direção da primeira fase,
dando origem à rua Dr. Manuel da Silva Ramos e ao
 prolongamento da rua Formosa até à Ria.

3. A casa corrente
Não há registo da data de construção da primeira casa

“de pedra e cal” na Fuzeta, mas sabe-se que em Olhão as
cabanas começaram a ser substituídas a partir de 1715,
ano do primeiro requerimento dos moradores à rainha 
D. Maria Ana de Áustria, mulher de D. João V, “para cons-
trução de casas de pedra e cal uma vez que viviam em 
cabanas” (Romba, 2013: 56). Numa resposta ao segundo
pedido para o mesmo efeito, em 1718, a rainha recomenda
expressamente que a casa a construir “se faça direita e não
 atravessada” (apud Romba, 2013: 57). 

Segundo Adérito Vaz (1986: 16), a substituição das
 cabanas na Fuzeta deveria ter começado também no sé-
culo XVIII. No entanto, no Mappa da configuração de todas
as praças, fortalezas e baterias do reyno do Algarve (Sande
Vasconcelos,1775: 4) afirma-se explicitamente que as

Fig.2 – “Carta Topográfica” de Monte Gordo de 1773 
(B.A.H.O.P., 1772-1830: 121)

Fig. 1 – Vista aérea da Fuzeta de Norte para Sul (Fotografia de José Beira Santos, TAF 98, Fotografia aérea, Lda., 2008)
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casas da Fuzeta são “construções nem de terra nem de 
alvenaria de pedra”. Por outro lado, ainda em 1887, pelo
menos a terça parte da Fuzeta que formava o Bairro do Bur-
guel era constituída só por cabanas (Leite de Vasconcelos,
1975: 280), pelo que a maior parte das substituições só
pode ter ocorrido ao longo do século XIX.

A construção de casas de “pedra e cal” na Fuzeta, de
raiz ou para substituição de cabanas, ficou associada a um
tipo de casa corrente de um só piso, correspondente a ha-
bitações implantadas em lotes estreitos, de larguras homo-
géneas e encostadas lote a lote. As fachadas principais, à
face da rua, são compostas por duas janelas e uma porta.
Têm pátio nas traseiras e cobertura em açoteia sobre abó-
badas. As mais representativas expressões deste tipo cor-
respondem aos conjuntos de casas da rua e da travessa
das Amoreiras, datadas de 1900 e 1901, como se pode ler
nas vergas das respetivas portas, e as casas da “Cerca do
Silva Ramos” (rua Dr. Manuel da Silva Ramos). Ambos os
conjuntos estão localizados em terrenos que foram lotea-
dos na terceira fase.  Devido às suas dimensões e caracte-
rísticas uniformes, destacam-se como verdadeiras bandas
habitacionais projetadas como um todo. 

Neste tipo de habitação, com a fachada de três vãos e
ritmo “janela-janela-porta”, os compartimentos são dispos-
tos em profundidade e a distribuição interna é, portanto, de
tipo unilateral. Os espaços são maioritariamente abobada-
dos dando origem a coberturas total ou parcialmente em
açoteia. 

O lançamento das abóbadas contribui para o carácter
modular da compartimentação que se agrega em três con-
juntos reconhecíveis na cobertura: um primeiro composto
pela casa de fora (sala), sempre de planta quadrangular e
coberta com abóbada “de vela” ou telhado de tesouro, e
pelo corredor, coberto por abóbada de berço abatido; um
segundo constituído por duas ou três alcovas coberto por
uma abóbada de berço abatido contínua; um terceiro
 formado por um compartimento de passagem de carácter
polivalente e/ou pela casa de dentro (sala interior), coberto
por uma abóbada de berço abatido paralela à do conjunto
anterior, que pode também abranger a cozinha, seja inte-
grada nesta sala, seja enquanto compartimento autónomo.
A cozinha interior pode ser complementada ou substituída
por um espaço exterior coberto, com lar e fornalha, que
aproveita o vão das escadas para a açoteia, eventualmente
prolongado por um alpendre. Existe um outro tipo de habi-
tação na Fuzeta, de maiores dimensões, embora não seja
tão frequente como o anterior. Tem também um só piso mas
ocupa um lote de largura maior que o corrente lote estreito,

apresenta uma distribuição interna “bilateral”, parente da
chamada casa de “risca ao meio”, e uma fachada com três
ou cinco vãos num ritmo de janela(s)-porta-janela(s). 

Pode ter ou não pátio, consoante a geometria e a loca-
lização do lote. Este tipo de casa, que também foi encon-
trado em Olhão (Romba, 2013: 57), surge na Fuzeta na
terceira fase da evolução urbana, já no decorrer do século
XX. Tem igualmente um carácter modular e compõe-se de
três conjuntos que também são identificáveis na cobertura:
o da fachada, constituído pelas duas casas de fora cobertas
por abóbadas “de barrete de clérigo” e separadas por um
corredor em abóbada de berço abatido; e dois de dentro,
cobertos por duas abóbadas de berço abatido contínuas e
paralelas, um constituído pela(s) alcova(s) e outro pela
casa de dentro e pela cozinha.

A Freguesia da Fuzeta tem cerca de 968 registos
 prediais (INE, 2001), dos quais 750 (77%) se encontram no
perímetro do núcleo histórico. Foram realizados 34 levan-
tamentos a casas com cobertura em açoteia sobre abóba-
das (entre as quais duas ainda com telhado de tesouro na
casa de fora) e fachadas de ritmo janela-janela-porta ou
 janela-porta-janela, representativas dos dois tipos mais fre-
quentes, conforme distribuição do quadro abaixo.

Tipologia                                                 Levantamentos
Unilateral com corredor inicial                                        17
Unilateral sem corredor inicial                                          2
Unilateral com armazém anexo                                        3
Bilateral simples                                                               5
Bilateral composta                                                           2
Outras                                                                              5
Total de edifícios levantados                                          34

 

  

 

53%

6%
10%

16%

6%
9% Tipologia

Unilateral com corredor
Unilateral sem corredor
Unilateral com armazém
Bilateral simples
Bilateral composta
Outras

Fig. 4 – Tipologias identificadas através dos levantamentos
realizados (Pacheco, 2009: 56)

Fig. 3 – a) Mapa da evolução da malha urbana da Fuzeta, com marcação das três fases (respetivamente a preto,
vermelho e cinzento); b) Mapa do núcleo histórico da Fuzeta com marcação do loteamento e respetivas fases
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A cobertura tradicional da habitação corrente da 
Fuzeta é, como foi referido, a açoteia sobre abóbadas de
berço abatido, “de vela” ou em “barrete de clérigo”. Ou-
trora, a sala ou casa de fora podia ser coberta por um te-
lhado de tesouro em vez de uma abóbada. Os últimos
telhados de tesouro desapareceram já no século XXI, mas
as fotografias de meados do século XX dão uma ideia da
existência em quantidade deste tipo de cobertura. A foto-
grafia da rua da Igreja tirada da torre da mesma (Fig. 8) é
um bom exemplo pela ampla visibilidade: em 14 casas,
seis (43%) têm um telhado de tesouro e oito (57%) são to-
talmente cobertas por açoteias. Vislumbram-se ainda vá-
rias casas noutras ruas com o mesmo tipo de telhados. 
A falta de conservação dos telhados de tesouro levou à
sua paulatina substituição por lajes de betão armado, aca-
bando aqueles por desaparecer.

Os chamados telhados de tesouro terão sido introduzi-
dos nas cidades algarvias, a partir do século XVI, como um
elemento arquitetónico de prestígio (Caldas, 2007: 196). 
A proximidade das cidades de Faro e Tavira e a consolidação
local da técnica construtiva ao longo de quatro séculos pro-
porcionaram a edificação de telhados de tesouro, em Olhão
e na Fuzeta, sobre o compartimento principal — a casa de
fora — provavelmente desde que as cabanas começaram a
ser substituídas por casas de pedra e cal. Os telhados de
tesouro são coberturas de quatro águas com cerca de 45º
de inclinação, rematadas por um beiral quase horizontal que
assenta na parede. A característica estrutura de madeira
está habitualmente à vista e o forro do telhado, colocado
entre a estrutura e as telhas, é constituído por fiadas de ca-
niço disposto na horizontal e intercaladas a espaços largos
por tábuas de madeira. A volumetria piramidal e a porosi-
dade do forro adaptam-se ao clima uma vez que propiciam
a subida do ar e uma ventilação cíclica que aumenta o con-
forto térmico dentro do compartimento. 

As abóbadas da Época Moderna, ao contrário do que
tem sido defendido, só começaram a ser usadas na casa
nobre algarvia em meados do século XVIII e na casa cor-
rente talvez para o final do mesmo século (Caldas, 2007).
As mais antigas são as de berço abatido, geralmente cons-

Fig. 6 – a) e b) Açoteia sobre abóbada “de vela”; c) abóbada de berço abatido; d) e e) telhado de tesouro

Fig. 5 – a) Tipo unilateral; b) tipo bilateral

tituídas por rins (zona de arranque da abóbada e de pro-
longamento vertical das paredes onde esta assenta) em al-
venaria de pedra e com a larga faixa central preenchida
com fiadas transversais de tijolo burro argamassado, as-
sentes com uma inclinação de 45º de forma a apoiarem-se
sobre a fiada anterior sem necessitarem de cimbres. As
abóbadas “de vela” e “de barrete de clérigo”, embora mais
complexas, são construídas segundo um processo seme-
lhante e, na sua perfeição, denotam igualmente um total do-
mínio da técnica usada pelos executantes. 

Depois de realizado o enchimento superior dos rins, as
açoteias eram cuidadosamente revestidas a tijoleira e caia-
das, não só para isolamento, mas também porque eram
acessíveis e usadas para variados fins, nomeadamente
para a secagem de frutos, de peixe ou de roupa, na manu-
tenção e armazenamento dos utensílios de pesca, ou para
recolha de água que era armazenada em cisternas subter-
râneas ou exteriores.     

4. A Fuzeta e o Mediterrâneo – Conclusões
Da análise da organização e evolução urbana da

 Fuzeta ressalta a forma regrada da malha urbana e dos
quarteirões predominantemente compridos e estreitos e
preferencialmente orientados no sentido Nordeste-Su-
doeste, paralelamente ao mar. Com toda a probabilidade,
essa orientação preferencial e a relativa uniformidade do
loteamento do núcleo histórico tem origem nas fiadas pa-
ralelas de cabanas do assentamento inicial, com as frentes
viradas à Ria. É o que dão a entender as cartas e desenhos
do litoral algarvio realizados nas décadas finais do século
XVIII numa escala e com um pormenor suficientemente de-
senvolvidos para que esse tipo de organização se torne ex-
plícito. Organização que é confirmada cerca de um século
depois, por Leite de Vasconcelos, através da quantidade
significativa de cabanas remanescentes que observou,
assim como pelo livro de Reconhecimento dos Foros da 
Fuzeta a partir de meados do mesmo século. 

O núcleo da igreja, com os arruamentos principais e o
loteamento lançados na direcção perpendicular à do assen-
tamento inicial, parece fazer a viragem do que seria um

a b c d e
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 urbanismo “espontâneo” para um urbanismo planeado ou,
no mínimo, controlado pelas instâncias administrativas lo-
cais. A consolidação do núcleo urbano ao longo do tempo
foi feita no interior dos quarteirões, através da subdivisão e
consequente criação de novas ruas.

O mesmo tipo de organização da malha urbana inicial
da Fuzeta orientada em relação ao mar, assim como algu-
mas características arquitetónicas e construtivas, como a
standardização tipológica ou a cobertura em açoteia sobre
abóbadas, encontram-se em povoações piscatórias do Me-
diterrâneo. Uma leitura feita aos assentamentos piscatórios
da costa espanhola na década de 1940, com base no Plan
nacional de mejoramiento de la vivienda en los poblados de
pescadores (M.G., 1946), permitiu identificar a existência de
aglomerados piscatórios com a mesma génese urbana, ou
seja, uma malha de quarteirões longitudinais homogéneos
e paralelos entre si atravessados por uma rua principal per-
pendicular ao mar. A vila de El Perelló, Comunidade de Va-
lência, é um assentamento urbano com origem em cabanas
de pescadores anteriores a 1845 (A.V., 2010). Benidorm,
também na Comunidade de Valência, tem a sua origem num
assentamento piscatório dedicado desde o século XVIII à
pesca de atum com almadravas. Uma pesquisa alargada
sobre povoações piscatórias na orla do Mediterrâneo per-
mitiria esclarecer se o alcance deste tipo de organização ur-
bana de povoações piscatórias ultrapassa expressivamente
a costa da Península Ibérica.

Da análise da evolução arquitetónica, uma das questões
que ressalta é a passagem do tipo de construção precária das
cabanas, embora estas fossem já sumariamente compartimen-

tadas, para a laboriosa edificação de tipologias habitacionais
cujas características construtivas,  particularmente no que res-
peita às coberturas, remetem para construções eruditas e dos
centros urbanos mais próximos. O uso de uma tipologia arqui-
tetónica estandardizada na maioria das habitações, adaptada
à dimensão dos lotes preexistentes já de si homogéneos, deu
origem à formação de verdadeiros conjuntos urbanos. 
A consolidação da casa de distribuição unilateral da Fuzeta e
a falta de antecedentes tipológicos locais que identifiquem a
existência de fases intermédias de experimentação e de evo-
lução entre a cabana de colmo e a casa de alvenaria levam a
concluir que se trata de uma tipologia já experimentada e
 trazida dum centro vizinho, seguramente de Olhão. A grande
diferença cronológica entre o início do processo de substituição
das cabanas em Olhão e na Fuzeta permitiu o uso sistemático,
nesta última, de uma tipologia habitacional que, na primeira,
pode ter resultado de uma evolução mais lenta.

O conjunto habitacional da “Cerca de Silva Ramos”, es-
tudado e publicado pelos autores da “Zona 6” da Arquitetura
Popular em Portugal (Martins et. al., 2004: 322) como exem-
plo do tipo de habitação corrente da Fuzeta, não é mais que
uma síntese desse tipo realizada já no século XX e indubi-
tavelmente programada. Muito semelhante, aliás, ao tipo de
síntese também por eles encontrado em Olhão (Martins et.
al., 2004: 326) junto à linha do caminho-de-ferro. Será tam-
bém resultante de uma reflexão sobre a tipologia da casa
de pescador, aparentemente ainda mais tardia dada a
 expressão modernista dos alçados, a banda de 16 fogos em
Escombreras, na Comunidade de Múrcia (M.G., 1946). 
A planta poderia igualmente corresponder a uma moderni-

Fig. 7 – a) Fuzeta, Algarve (Martins et al., 2004); b) El Perelló, Valência (M.G., 1946); c) Benidorm, Alicante (M.G., 1946)

Fig. 8 – Fotografia da rua da Igreja na década de 1950 (Fotografia de Joaquim Floriano Andrade)
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zação da casa de distribuição unilateral sem corredor inicial
da Fuzeta (fig. 9). 

Em Puerto de Santa Maria, Província de Cádiz, foram,
pelo contrário, registadas habitações de pescadores (M.G.,
1946) que parecem corresponder a um modelo primitivo de
distribuição unilateral, com todos os compartimentos em
linha simples, de que não há exemplos na Fuzeta, mas
cujas coberturas de açoteia sobre abóbada, relacionadas
com o carácter modular da compartimentação, poderão ter
uma raiz comum.

Em suma: parecem irrefutáveis as afinidades mediter-
rânicas do urbanismo e da arquitetura do núcleo histórico
da Fuzeta. Será, porém, tarefa de trabalhos futuros a deter-
minação da intensidade e amplitude geográfica dessas afi-
nidades. Em todo o caso, sejam quais forem essas
afinidades, convém lembrar que as habitações mediterrâni-
cas com coberturas abobadadas e terraço visitável corres-
pondem a uma percentagem relativamente pequena, ou
seja, 16% de todos os tipos de cobertura (Nourissier et al.,
2002: 50). O que, aliás, tendo em conta o peso da Fuzeta,
mesmo que somado com o de Olhão e das suas sequelas
rurais, no todo da casa tradicional algarvia, só aproxima
ainda mais esses dois aglomerados urbanos e o seu con-
texto geográfico do âmbito mediterrânico.
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1. Place, Being and Courtyard
The open Mediterranean basin is a sea that has offered a

connection of places along its shores so is humanity and cul-
tures. The water of Mediterranean enlivens culture with tem-
poral mobility, and the earth of its shores gives stable
anchoring roots (Fig. 1). Buildings and places are manifesta-
tions of the cultures anchored in the geography, ecology and
climate of locality. It reveals identity, and strengthens social
cohesion, values and its stability. 

Places on the shores of Mediterranean, have been the
ground for meaningful urban forms and spaces that are re-
assuring cultures with their integrity. Buildings of such
places have been rooted into time and cultural continua.
Buildings are certainly right if they are aligned with their
places and its formative forces, deepening the connection
with the flow of form through time. Buildings of the places
that root cultures in place and time harmoniously as most
Mediterranean traditional settlements grew. Every place
has unique landform and characteristics, differences, albeit
it is modified by cultural influences, both native and inva-
sive in building form, space and detailing. 

Man is essentially territorial, according to his spatial de-
mands. Urban life of today does not allow much territory, only
an anchor place home. In traditional cities of the Mediter-
ranean, per contra, home is more related to the ground. It de-
fines its boundaries from the public domain, and it weights the

importance to be connected to the soil. It has always been in
the courtyards, small private gardens cover significant area
of the city. Courtyard is a connection to soil (Fig. 2). The court-
yard is also a connection to sky and window to sun. The open
roof of the courtyard offers the opportunity to the rain to rush
into the house. Water is at the heart of life. The courtyard
opens up to the sun and air in summer and withdraws into a
cosy warm core in the winter. Courtyard from where all daily
activities open and socially condenses is also an address for
air as a message-bearer. Smell links memories and associa-
tions, reinforcing its physiological effects. Courtyards are
opened to freshly spring blossom, or sea odors, or even
neighbors cooking smells. These habitations through their
aromas reinforced the identity of the people who lived in the
city, anchoring them into their ecological niche in the natural
order (Day, 2002).

2. Courtyard: an architectural element 
and urbanistic cell
The courtyard house is one of the continuing architectural

forms, exceeding all cultural boundaries. Its simple space
arrangement and organisation has fulfilled demands of both;
environmental control and socio-familial structure of the oc-
cupants. The courtyard house is an inner-focused spatial
arrangement, where spaces (rooms) are surrounding the
courtyard and attached to it as central space. It is an archi-
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Fig. 1 - Shores of Medina of Tripoli, Libya
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tectural schema found all over the shores of Mediterranean,
and as a typological architectural element, the courtyard
house served as a set up of rooms around central space that
provides shelter, privacy and security. 

It is known as ‘Housh’, and by tradition is a family home,
serving a number of generations. The courtyard house typi-
cally contains three to four rooms considered to be separate
residential units, each assigned to family members. Each
room (dar) forms the basic component of the house layout,
and it is a multifunctional space as internal divisions define
the various activities.  It is divided into three parts; the central
part is a living space, while raised floor or an arch defines the
two ends, which commonly open to the living space. The two
ends of the room perform a separate function, customarily a
bedroom. The room is accessed from the courtyard, from
which it draws daylight and ventilation through a doorway
flanked by two symmetrically placed windows. The rooms in
the courtyard house are clustered orthogonally around the
core space of the courtyard. The classic layout of the court-
yard house leaves free the four angle of the plot. These
 leftover spaces house the essential home services (toilets,
bathrooms, stairs up and a storeroom). Kitchen however
takes place in the courtyard or occupies one of the rooms af-
forded for such purpose. Access to and from the street is
made through a porch like named (saqifa) with an offset door-
way to preserve privacy. It serves as visitors waiting space. 

The geometrical shape of the room offers the potential of
transfiguration of the courtyard house embedded into the
urban fabric of the city. Neighbored buildings basically protect
the group of rooms forming the house from the outside, and
preserve their privacy. The average size of the house plot is
200 sq. m, and is of one or two floors with storey height of 4
to 8 meters. Its structure is quite flexible and capable of mod-
ification to contain more rooms by conversion of the courtyard,
or building another floor, which can be extended over the
street. The ground floor of a house with a side exposed to the
street can be converted into shops. This indicates the ability
of the courtyard house to adopt and yet maintain public and
private space. It forms the essential root of the urban fabric,
particularly in the formation of covered walkway, narrow
streets, cul-de-sacs, and above all extraordinary variations.  

The typical courtyard house in Medina of Tripoli as a place
located on the southern shores of Mediterranean has played
the most enduring cultural, architectural, and urbanistic roles.
Courtyard can be perceived at various reading levels; its in-
fluence has generated new dimensions of interpretation that
exceed its physical entity of being four walls, floor and open
roof to the sky. The courtyard can be introduced as a center,
in which spaces of the house, the city, and the community are
taking place in its orbit. The courtyard is the generator of the
house layout, and its anchor in the city of courtyards. It defines
the coordinates of its place, and organizes other spaces
around it, their functions, locations, sizes, entrances, and their
fenestration. 

The courtyard is the place of particular quality that works
into the soul, it makes up the world around man, and with its
form is an insidious social shaper of the individual and the
community. As argued by Day, “The diffusion of ‘personal as-
pects’, and strengthening of ‘shared aspects’ approvingly de-
fine the communal design” (Day, 2002). Collective pragmatic
work and preference offers the mutual dialogue among com-
munity. Courtyards are beautiful places, accentuated by their
rightness in place, integrity, wholeness and balance. Occu-
pants of courtyard house valuing secure the spirit of place in
the courtyard; it shapes their act, and who they are. The court-
yard house can be described as contained place where family
withdraws itself from society and preserve its privacy
 (Boudjemaa, 2009). The hierarchy of privacy developed a bi-
partite layout of an exclusively reserved space for women cir-
culation during the day, in addition to the semi private spaces

female reception away from male and public intrusion. The
balance between privacy constraints and interaction level with
the community regulates space organisation. The courtyard
is the liveliest part of the house, and definitely the private cen-
tral space of the house. It organizes the conventional daily
family life, where the women carry out most of their activities
and family’s social life takes place.

The urban fabric and assemblage of the houses are thus
shaped by these social characteristics (Kittani, 2004). Tripoli
old city is pragmatically derived built environment; it is rather
a product of ‘trial-and-error’ collective work, a development of
how the form can modify the given climate with the available
technology and material. The match between the climate to
be controlled and the resources available for its control would
be sufficient justification in itself for the repetition of the form
once it has been proven to work (Broadbent, 1973: 30). How-
ever, what differentiate pragmatic built environment are the
extent of the interaction between architectural form and the
pattern of life. The built environment modifies and is modified
by cultural aspects (Mezughi, 1996: 9). A traditional built en-
vironment with constraints of a given climate, limited materi-
als, and technology and lack of economic surplus reveals the
importance of socio-cultural factors and determining role in
the creation of its form and space (Mezughi, 1994).

The Medina of Tripoli founded by Phoenician traders and
continuously occupied to the present day. The long and rich
history of Tripoli has generated a significant number and va-
riety of inherited traditional architecture. This multi-period built
heritage gives the Tripoli old city a unique character and ap-
peal. In that time the city was known as the white city, as in
summer people tend to paint their houses in white color, using
Lime as preparation for winter. In his travel book Abu Mo-
hamed Al-Tejanee describes Tripoli as a city with a strong tow-
ers, wide streets, flourish gardens and a courtyard houses
where people were aware of the advantages of the natural
environment in their communities in the way they cared for
trees and plants and the arrangement of their gardens.

The old city is on a projecting headland to the west of a
safe, natural harbor, behind a line of offshore reefs. Overlooking
the reef at the northern edge of the city is a hill standing nearly
15 m above sea level. The ground slopes away to the south-
east with the greater part of the old city occupying flat ground
at 3m to 6m above sea level. The street pattern of the old city
is ancient, dated to the Roman Period (1st – 4th century AD) and
developed during the Arab, Ottoman (1551 to 1911) and finally
the Italian period (1911 to 1943). The main streets traced over

Fig. 2 - Gnaba House, a typical courtyard house 
of Tripoli Old City
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the roman orthogonal grid. Other streets were added to connect
the city’s new gates during the Ottoman period. 

Streets can be classified into three types. Main thorough-
fares are generally straight and link districts, secondary routes
that link with main thoroughfares, and dead end streets, that
provides access to a group of houses. The old city Tripoli has
a compact urban fabric with streets constitute 12% of the
urban fabric; built-up space 67% and open spaces including
courtyards make up 21% of the old city. The key land use
statistics of total 3000 parcels of land within the old city of
Tripoli are: 50% of the parcels contain houses, 25% of the
parcels of the land commercial businesses and workshops,
10% of the parcels contain facilities, and 15% of the parcels
contain mixed use (ECOU, 2010). 

The Medina of Tripoli is a typical traditional Mediter-
ranean urban settlement; the urban form and space are the
generators of its compact fabric. Houses, hotels (funduqs),
and other buildings provide a diverse scale of courtyards in
terms of their size and shape. This conveys the roots of the
Medina urbanistic character; the network of streets and al-
leys of varied dimensions in width and heights provides the
pattern that marked the city fabric. 

The main roads form the division between districts (Homat)
and linking the major quarters of the Medina. They are remark-
ably straight streets and are inherited from Roman Oea street
layout that was originated from the major crossroads at the arch
of Marcus Aurelius (163-4 AD) (Fig. 3) the junction of a southwest
to northeast ‘decumanus’ and a northwest to southeast ‘cardo’.
Further new streets extended parallel to the original junction.
Streets appear to be equidistant, forming part of a regular grid.
The function of these major roads is to serve public vehicular and
pedestrian movements. Where their beginnings, intersections
and ends become referential to inhabitants as nodes and gates.
Shops, funduqs, mosques, churches, and public facilities are the
main activity buildings undertaken in the main streets. This re-
sulted proportionally large public courtyard on main roads. 

Secondary alleys and cul-de-sacs are stemmed from the
main roads. The secondary alleys are forming a secondary net-
work of streets characterized by its semi grid pattern, straight
and it defines the boundaries of smaller parts of each district
that are known as ‘Harats’. Secondary paths tend to be nar-
rower, semi public and used mainly for pedestrian within the
district scale. Furthermore, it bridges the flow of movement from
main roads to the semi private cul-de-sacs that lead to series
of clusters of courtyard houses. The cul-de-sacs, though, are
more of a dead-end ways joining a group of courtyard houses.
These alleys tend to form an organic ‘tree-like’ pattern in the
urban fabric, seemingly aims to limit movement and control ac-
cessibility in a dissimilar state of grid pattern that appears de-
signed to maximize movement and accessibility (Delaval, 1974;
Rapoport, 1977). 

This hierarchy of streets act as successive filters starting
from the main roads to the secondary paths to the cul-de-
-sacs where movements in the later is restricted for others

 except the members of the extended families, in addition the
hierarchy is at various degrees of space privacy from the pri-
mary level that is the public space, to the most private areas
that are in the dead ends. Correspondingly, the courtyard size
is related to its location and function of the building, however,
it can be argued that there is a similar hierarchy in the court-
yards, which is determined by the connection to the type of
street. Also, street pattern regulates courtyard size and its
 positions in the traditional old city and it seems to reflect peo-
ple’s concern for values such as climatic comfort, privacy se-
curity and recreation (Chenaf, 2004). It becomes the cultural
regulator of life in the city. Moreover, figure-ground plan illus-
trates the general patterns in the urban fabric as well as the
typologies along the streets of the Medina. It exhibits that the
urban fabric marked fine-grained traditional residential fabric.
It also illustrates the relationship between mass and void,
where a balanced ratio of building mass to open space allows
for clearly articulated urban spaces and well-defined connec-
tive network. It shows a unique view of Medina’s innate char-
acter, as it vividly reveals its spatial structure that embraces
within its boundaries as a walled city major gates, urban
spaces, hierarchical network of streets, public, markets, reli-
gious, schools, and funduqs buildings. All are purposefully
 located amid the residential quarters of courtyard houses. 

The significance of the images illustrated in (Fig. 4) as
an ichnographic plan presents the Medina with an exacti-
tude that allows the comparison of size, position and
shape of urban forms and spaces. It also offers a way of
seeing in which an intuitive feeling of the urban fabric is
yielded and comparable view is attained. The Medina of
Tripoli can be conceived as an enormous urban mass that
has been carved away to create outdoor rooms (court-
yards) differ in size and positions but communal in their
regular ‘square’ shape. It conveys the patterns of private
and public buildings in terms of their courtyards size, and
their relationship to the entire urban ensemble. It states
clearly that buildings in the Medina cannot be seen as an
isolated event, but rather is deeply and intrinsically embed-
ded in the whole fabric of the city. The figure-ground plan
of the Medina reveal the order of the streets network and
possess a distinct and identifiable character as they
 become Figural elements in the fabric of the city. The sur-
rounding buildings acting as a background into which
these spaces have been carved away. 

The urban fabric of the Medina of Tripoli demonstrates the
principle of contextual design evident throughout the city at
both scales of building and city as a whole. The context
 governs the courtyard and house form and the building in turn
operates an outward layout on the city fabric. The  dialectical
relationship between the courtyard houses and their context
suggests a density of a dynamic interplay of solid and void.
The Medina’s spatial structure evolved through an impulsive
discourse of opposing forces, concerns, needs, and aspira-
tions both in urban and human terms.

Fig. 3 - Marcus Aurelius arch, Tripoli Old city (Postcard) Fig. 4 - Medina of Tripoli figure ground plan studies 
(After ECOU, 2010)
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3. Conclusion
City, and its buildings, their skyline, faces, rooms, and

courtyards, enclose, modify and bound places.  Building forms
generate the energy of ‘essence’ and it declines with distance,
therefore, form in architecture has field of influence. Spaces
however, contain the energy of essence as they have bound-
aries. This is the difference between seeing a form of a build-
ing and living in a space of a courtyard. The courtyard house
in the Medina of Tripoli is the outcome of long historical de-
velopment. The architecture of the courtyard house basically
shows traditional trends. Such traditional architecture, and
particularly the idea of courtyard house fulfill the basic needs
of the typical occupants of Tripolitania family. It provides pri-
vacy, security, and more efficient use of land in densely pop-
ulated areas and better climatic.

The Medina of Tripoli today (Fig. 5) through its long and
affluent history has generated a significant number of multi-
periods built heritage that offered a unique character to the
city. Fifty heritage buildings and structures of various periods
are listed historic and are protected.  Unfortunately, there are
buildings of architectural and urbanistic importance not well
protected, and due to poor maintenance they are visibly de-
teriorating. In addition, Medina’s character is remarkably in-
fluenced its historical pattern of urban spaces, in particular,
the streets, arches, and columns in the intersections corners,
must also be critically maintained and deserve protection and
enhancement measures. 

The historic urban and architectural context of the Median
derives its distinctive quality from variety of architectural forms
and of decoration, reflecting both Arabic and European tradi-
tions and influences, that makes the Tripoli Medina such an ex-
traordinary place. 

The Medina is a human product that embodies creativity,
intelligence and accumulative knowledge of centuries. It resem-
bles historical, cultural, artistic and aesthetical interaction of all
Mediterranean civilizations; therefore, it is an irreplaceable
messenger for the generation to come.  Few Libyan planners
and architects are taking into account the urban and architec-
tural lessons embedded in the Medina heritage. Courtyard
houses can accommodate transformation, but their authentic
development has been prevented by the replication of mod-
ernist ideals (Rabbat, 2010). The courtyard, as a design ele-
ment has proved to be an ideal form for the Libyan traditional

house. Regular courtyard has always been located in the mid-
dle of mostly irregular sites of houses; it regulates, arranges,
shapes and organizes the surrounding spaces. It has become
the key space of the house, the generator and the regulator. It
can be argued that as a design model is suitable to the modern
requirements of the contemporary society in Libya. Re-
searchers tend to investigate the validity of the courtyard in the
modern house. It requires however, critical examination of rel-
evant factors involved in its design such as social, functional,
climatic, and economic aspects.
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1. Introdução 
A expressão “ecos de património” surge aqui como me-

táfora de uma experiência analítica e pouco poética que se
desenvolve de forma indutiva, conjugando observações frag-
mentárias e desconexas que, em articulação, fornecem uma
imagem aceitavelmente consistente dos objetos patrimoniais
sujeitos a salvaguarda arqueológica.

O tema desenvolve-se a partir da reflexão acerca da rea-
bilitação de edifícios históricos como exercício complexo de
diálogo e compromisso entre distintas áreas de interesse e
conhecimento, onde a salvaguarda patrimonial – na vertente
de atividade arqueológica – se encontra, por norma, condi-
cionada a "imperativos" extrínsecos. Destes, destaquem-se
os financeiros (restrições orçamentais e rigidez dos progra-
mas de financiamento), as imposições técnicas de projeto e
caderno de encargos e as condicionantes de segurança (im-
plicando constrangimentos à salvaguarda e registo). 

Junte-se ainda as dificuldades metodológicas sentidas
face à inexistência de procedimentos e instrumentos de tra-
balho instituídos e consagrados na prática arqueológica na-
cional em edificado (AA.VV., 2010). Por fim, o derradeiro
elemento desestabilizador neste tipo de trabalhos decorre da
imperatividade das "realidades do terreno" (dos bens em evi-
dência e das circunstâncias da obra) que se impõem per se,
indiferentes a qualquer quadro de investigação programada. 

De facto, há que realçar com alguma ironia que o previ-
sível neste tipo de reabilitação é a ocorrência de imprevistos,
alguns afortunados, se conciliáveis com o programa da obra,
outros nem tanto, por desencadearem processos de conflito
e destruição. Com efeito, a análise das condições e dinâmi-
cas de trabalho e o seu impacto no resultado final da obra e
na produção científica reclamam, por certo, uma reflexão ge-
neralizada e instante.

Neste contexto, a reabilitação do n.º 30 do largo da Sé
Velha/n.º 3 do beco da Carqueja, promovida pela Câmara
Municipal de Coimbra (CMC), exemplifica de forma candente
as contingências na e da prática arqueológica em contexto
de obra. Tendo em consideração a especificidade deste tipo
de intervenção pretende-se partilhar e avaliar a experiência
adquirida, enunciando abreviadamente as etapas de trabalho,
processos de recolha de informação e principais resultados
obtidos, em termos de implicações no projeto e produção de
conhecimento. 

2. Circunstâncias da intervenção arqueológica
Inscrito em servidão administrativa da Direção Regional

da Cultura do Centro (DRCC), o Projeto de Reabilitação do
imóvel no Largo da Sé Velha n.º 30 e Beco da Carqueja n.º 3
para instalação de berçário, infantário e creche (Programa de
Ação “Cidade Univer(SC)idade – Regenerar e Revitalizar o
Centro Histórico de Coimbra) da autoria de Florbela Oliveira,

foi condicionado, em 2009, a medidas de minimização patri-
monial, nomeadamente a trabalhos arqueológicos prévios. 

Os imóveis a recuperar correspondiam a dois prédios ur-
banos agremiados, datados na documentação municipal dos
sécs. XVIII/XIX (Levantamento histórico-artístico, 2006): um
de maior dimensão, com quatro pisos, no largo da Sé Velha
(LSV30), e outro mais pequeno de dois andares no beco da
Carqueja (BC3), revelando ao nível da fachada indícios de
uma cronologia mais recuada. Devido ao mau estado de
 conservação encontrava-se interdita a entrada em ambos.
Efetivamente, por falta de condições de segurança (des -
moronamento de parede portante no interior do LSV30 e
 colapso eminente da fachada do BC3) foi impossível cumprir
os termos do condicionamento impostos pela tutela. Assim,
o projeto foi desdobrado em duas fases de obra assegu-
rando-se relativamente à 1.ª o respetivo acompanhamento
(decorrido em 2011 no BC3) e criando-se as indispensáveis
condições de segurança para a realização da intervenção ar-
queológica de diagnóstico (realizada em 2012 no LSV30)
antes da 2.ª fase de empreitada. Finalmente, em 2013, ini-
cia-se à 2.ª empreitada (sujeita a acompanhamento e esca-
vação arqueológica) a concluir em 2015.

Este trabalho revestiu-se de especial complexidade e
 morosidade do ponto de vista da sua execução, decorrente,
antes de mais, do mau estado de conservação dos imóveis
que resultou ainda na derrocada parcial de grande parte do
interior, durante a 2.ª fase de obra (a 25 de dezembro de
2013) (Fig. 1). 

Deste modo, o registo arqueológico viu-se comprometido
por diferentes fatores dos quais se destacam: 1) a derrocada
anterior à intervenção (Fig. 6); 2) o faseamento dos trabalhos
de acompanhamento que dificultou uma visão de conjunto da
mole construtiva; 3) os condicionamentos de segurança de
alguns trabalhos de registo (em termos de tempos de execu-
ção e acesso); 4) a dispensa de remoção de revestimentos
parietais em panos onde se apresentavam bem conservados;
5) o colapso de estruturas durante a 2.ª fase de acompanha-
mento (Fig. 2). 

Ficam assim enunciadas as dificuldades básicas sobre-
vindas no decurso deste trabalho, somente mitigadas pela
boa articulação e colaboração entre os diferentes intervenien-
tes na reabilitação dos imóveis e pelo acautelamento da in-
tervenção arqueológica no caderno de encargos. Indis -
cuti velmente, estes pontos positivos revelaram-se essenciais
em todo o processo, afigurando-se merecedores de reforço
e nota.

Um ambiente que privilegia a boa vontade e relações de
cordialidade e entreajuda é fundamental na otimização da
cooperação dos diferentes interlocutores em obra. Esta afir-
mação poderia parecer despropositada não fosse a recorrente
constatação da existência de preconceito e hostilidade relati-
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vamente à arqueologia por parte de profissionais de arquite-
tura e engenharia e do aproveitamento oportunista praticado
nalguns setores da construção civil. Neste caso concreto é
ainda mais significativo realçar a importância da postura co-
laborante dos empreiteiros, o apoio ativo da fiscalização, a
disponibilidade da projetista e até a ajuda dos vizinhos. 

O segundo ponto a destacar prende-se com as vanta-
gens do acautelamento da intervenção arqueológica em sede
de caderno de encargos. Nas Condições Técnicas Especiais
incluiu-se assim um ponto referente ao Património Cultural –
Arqueologia onde figuram os termos de condicionamento im-
postos ao projeto e empreitada pela tutela e regulamentação
municipal e um glossário de termos correntes (intervenção
arqueológica de diagnóstico, acompanhamento arqueológico,
arqueologia do edificado, desconstrução, et cetera). 

No mesmo ponto, descreve-se o tipo de ações (escava-
ção e desconstrução) sujeitas a acompanhamento e como tal
condicionados à necessidade de se garantir as condições de
trabalho e de segurança necessárias ao desenvolvimento da
atividade arqueológica, bem como o(s) tempo(s) de paragem
necessários ao registo ou à realização pontual de ações com-
plementares de escavação. 

Especificam-se ainda as responsabilidades do emprei-
teiro, nomeadamente, de informar atempadamente o ar-
queólogo responsável da calendarização e programação
dos trabalhos, libertar o espaço de entulhos, fornecer ilu-
minação ou proceder ao transporte de terras para vaza-
douro. Acresce ainda que as atividades executadas sem o
devido acompanhamento arqueológico, por responsabili-
dade do adjudicatário, não são tidas em conformidade com
o Caderno de Encargos, não sendo considerados em con-
dições de pagamento.

3. Reflexos e implicações da arqueologia 
ao nível a obra
Num quadro de reabilitação, o Programa subjacente ao

projeto de arquitetura é determinante na viabilidade de
 compatibilização dos bens patrimoniais descobertos (na se-
quência de trabalhos arqueológicos) com o plano de
 fun cionamento do edifício.

O caso presente retrata bem esta situação. A adaptação
de edifícios para a instalação de um estabelecimento educa-
tivo implica, para além do cumprimento da regulamentação
convencional (aligeirada no caso concreto devido à classifi-
cação do bem como património nacional), um rígido norma-
tivo regulamentar referente ao dimensionamento de áreas
funcionais, acessibilidade, proteção contra incêndios, largura
de vãos, quantidade de equipamentos sanitários, isolamento
térmico e acústico et cetera. Ou seja, tratando-se de um equi-
pamento destinado a crianças, as limitações impostas pelas
entidades licenciadoras – Autoridade Nacional de Proteção

Civil, Segurança Social (SS), Direção Regional da Educação
do Centro (DREC), Administração Regional de Saúde do
Centro, IP – são naturalmente muito mais gravosas do que
as previstas na construção corrente. 

Consequentemente, importa reter que este facto teve
um reflexo objetivo em termos da manutenção e integração
de elementos patrimoniais relevantes apesar dos esforços
desencadeados de ponderação e análise de alternativas
de desenho. 

Contudo, com maior responsabilidade neste cenário de
conflito entre construção e conservação aponta-se a rigidez
absoluta dos quadros de financiamento que se revela per-
versa no contexto de recuperação de Centros Históricos,
onde se exige flexibilidade e adaptabilidade dos projetos às
realidades “emergentes”. 

Esta introdução presta-se a explicar a anulação e des-
truição de testemunhos identificados durante a intervenção
arqueológica (devido à natureza e fonte de financiamento da
empreitada) que, muito embora salvaguardados pelo registo,
noutras circunstâncias teriam sido compatibilizados em sede
de revisão de projeto. 

No entanto, em inúmeras situações, foi possível proceder
à integração dos elementos descobertos que, por sua vez,
vieram contribuir significativamente para valorização da obra,
não só ao nível do efeito estético como no apoio da leitura
histórica do edificado e reforço da sua autenticidade. Neste
sentido, a intervenção arqueológica (de diagnóstico e acom-
panhamento) assume um papel de relevo na harmonização
do projeto às realidades preexistentes, permitindo uma per-
ceção facilitada da génese evolutiva do edifício na medida da
sua significância patrimonial e integridade construtiva.

Este contributo está patente na manutenção integral de
empenas, como a P10 (Fig. 3) que se previa substituir por um
pórtico de betão, mas sobretudo na reintegração e reutiliza-
ção de vãos encerrados. Foi dado igual destaque a outros
elementos construtivos de realce e proposto a sua valoriza-
ção. Incluem-se nesse campo o restabelecimento de nichos
de parede, a exposição do arco da entrada em cotovelo e
pano de silharia confinante (Fig. 4), bem como dos cunhais
da fachada posterior e demarcação da linha de fronteira entre
o paramento moderno e a ampliação contemporânea na fa-
chada sudoeste. 

4. O resgate da informação arqueológica
4.1 Contexto urbanístico de referência
O largo da Sé Velha corresponde a um patamar encai-

xado a meia-encosta cuja centralidade no tecido urbano se
materializa na confluência dos principais arruamentos que
partem das portas da Cerca. Este espaço polarizador, rela-
cionado com a Sé Catedral – edifício românico sagrado 
em 1175 – e com a via regia, onde se desenrolava a vida

Fig. 1 - Aspeto geral do colapso da P9 no LSV30 Fig. 2 - Planta do piso térreo com indicação das estruturas
demolidas, desmoronadas e área de escavação
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 comercial, rivaliza com os centros da Alcáçova e do Castelo
durante os séculos XII e XIII (Nogueira e Magalhães, 2008:
78). A importância do largo/terreiro mantêm-se, mais tarde,
com a instalação do Pelourinho da Cidade e Casas da Câ-
mara (Casa do Vodo).

Sabe-se que, anteriormente, a sua configuração seria
mais reduzida a Poente da fachada principal da igreja em vir-
tude das casas que aí existiriam, pelo menos, até ao século
XV. Na montagem do cenário urbano, Jorge de Alarcão
(2008: 103) aponta um bloco de casas da Catedral, entre a
rua da Ilha e o beco da Carqueja defendendo que este pro-
longar-se-ia para Oriente em direção à Sé (Fig. 5). Estes pré-
dios, anteriores a 1064, são em 1172 confirmados por 
D. Afonso Henriques à Sé. De acordo com um documento de
1172, do Livro Preto, as ditas casas confrontavam a oriente
com uma via, com orientação Norte/Sul, que passava entre
elas e a Sé e tinham igualmente fachada para outra via que
dava à porta ocidental da Sé. Esta segunda seria o beco da
Carqueja – antiga rua dos Gatos (Alarcão, 2008: 126) e a pri-
meira, na nossa opinião, desenvolver-se-ia no enfiamento da
rua de S. Cristóvão. Noutro documento, de 1144, do Livro
Preto, bem como de 1306 (Livro das Kalendas), refere-se
que as casas no cotovelo/esquina (?) da rua dos Gatos são
contíguas às latrinas dos cónegos. 

Durante o episcopado de D. Jorge de Almeida, demolem-
-se as casas do cabido e a Casa das Audiências para a cons-
trução do adro do templo imortalizado por António
Vasconcelos como “escada macabra” (Vasconcelos, 1935).
Em finais do séc. XVI, D. Afonso de Castelo Branco manda
ampliar o adro e construir uma escadaria que lhe dava
acesso pelo lado poente, demolida em 1775 por ordem do
bispo conde e reitor D. Francisco de Lemos. Posteriormente,
no segundo quartel do séc. XIX, o espaço é novamente re-
modelado, destacando-se o alteamento do largo.

Esta contextualização, embora desarreigada, é essencial
não só para a compreensão do espaço que emoldura os edi-
fícios estudados como para a interpretação de estruturas

 detetadas na intervenção, anteriores à construção existente
e que serão noutra oportunidade apresentadas.

4.2 A intervenção arqueológica 
– principais linhas de orientação e análise 
A informação resgatada no decorrer do acompanha-

mento e sondagens arqueológicas encontra-se ainda em
fase de tratamento e análise. Não obstante, é já possível
apresentar alguns resultados e as principais linhas de estudo
e investigação a seguir, bem como os procedimentos básicos
de recolha e sistematização de dados. 

Assim, em termos metodológicos, para efeitos de orde-
nação informativa foi criada uma chave de referências
 adaptada ao levantamento do existente onde foram indivi -
dualizados os cómodos (algarismo precedido de C), as pa-
redes-eixo (algarismo precedido de P) e os vãos (algarismo
precedido de V) (Fig. 2). Posteriormente, estes elementos,
bem como as Unidades Estratigráficas (algarismo entre pa-
rênteses retos), foram descritos em fichas individuais. Com-
plementarmente assegurou-se o registo (gráfico e
fotográfico) das realidades observáveis ao longo das diferen-
tes fases de obra. 

Tendo por base esta compilação de dados é possível
identificar os principais traços definidores dos espaços e es-
truturas em questão no que concerne a aparelhos e técnicas
de edificação, material de construção, ablações, transforma-
ções e reformas. 

Assim, por exemplo, ao nível dos aparelhos, registam-se
panos de tabique, taipa e alvenaria de pedra e tijolo que ofe-
recem por si só (e após a compreensão da evolução do edi-
fício) uma leitura crono-tipológica. Quanto às paredes em
tabique (integralmente reportáveis a Época Contemporânea)
constata-se, curiosamente, a coexistência de diferentes mo-
delos tipológicos, em parte devido ao papel estrutural assu-
mido, mas também fruto da oportunidade e disponibilidade da
matéria-prima. A título ilustrativo citam-se exemplos de em-
penas estruturadas por prumos verticais e escoras em cruz
de tipo gaiola (Fig. 6), ou simplesmente em tensão, envolvidas
por ripas horizontais, com preenchimento de tijolo “tipo cauda
de andorinha” (disposto em espinha ou horizontalmente),
telha, aparas de madeira ou chacota, agregados por arga-
massa pobre à base de terra. Este é o modelo de tabique
mais frequente, registando-se igualmente exemplares em fas-
quio, em enxaimel e caniçada consolidada com argila.

Relativamente aos aparelhos em pedra assinala-se a
presença de alvenaria ordinária de calcário e cerâmica com
argila ou terra de permeio e alvenaria de calcário e alguma
cerâmica com ligante de argamassa de cal, robusta com
 assentamento em fiadas horizontais (Moderna) Parale -
lamente, nos aparelhos contemporânos em alvenaria não se
observa esta disposição linear. 

Uma das ações mais prementes a desenvolver, ainda,
ao nível do estudo dos paramentos, será a determinação

Fig. 3 - Vista do vão moderno identificado na P10 (2.º piso,
C23) e posteriormente desentaipado, sujeito a estabilização e
integrado na sala de atividades da creche

Fig. 4 - Vista da antiga fachada com entrada em cotovelo
identificada no átrio (C1, P2) do LSV30

Fig. 5 - Localização dos imóveis LSV30 e BC3 na planta
topográfica de Coimbra (CMC)
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Fig. 6 - Fotoplano do Corte IJ, após libertação de reboco, com destaque para o rombo na parede P16 (anterior à intervenção)

de um quadro de referência relativo aos módulos do mate-
rial de construção, particularmente da cerâmica e dimensio-
namento de componentes arquitetónicos, essenciais para
o estudo local da evolução das práticas, técnicas e tipolo-
gias de construção em Época Moderna e inícios de Época
Contemporânea.

Tal como ficou já expresso, as realidades identificadas
durante a fase de avaliação e diagnóstico, complementadas
com a observação dos paramentos após libertação de rebo-
cos, permitiram concluir da existência de estruturas com dis-
tintas cronologias assimiladas e integradas a cota positiva e
subsolo. Em termos genéricos, constata-se que este conjunto
estrutural corresponde a um palimpsesto arquitetónico cuja
mole original remonta ao Período Moderno, encapsulada em
Época Contemporânea por uma profunda reforma arquitetó-
nica vigorosa, sobretudo, ao nível da fachada. Trata-se pois
de uma construção complexa fruto de uma dinâmica evolu-
tiva desencadeada, pelo menos, na primeira metade do séc.
XVI. A esta realidade pertence um corpo equivalente, grosso
modo, à parte posterior do imóvel com fachada para o largo
da Sé Velha, que corresponderá a uma casa quinhentista,
sujeita a profundas reestruturações e remodelações ainda
durante a Época Moderna. Deste edifício preservavam-se as
paredes exteriores, sendo que as NW e NE foram entretanto
convertidas em divisórias internas. A casa de quatro pisos
teria planta quadrangular, organizada em quatro cómodos
por piso e seria rematada por torreão. O desenho da fachada
não é totalmente claro, possuindo, aparentemente, uma fron-
taria principal de entrada indireta e em cotovelo, compreen-
sível num cenário de extensão da propriedade para a parcela
ocidental (Fig. 6).

No que concerne à tipologia e funcionalidade dos espa-
ços, é para já evidente uma diferenciação do uso dos com-
partimentos, com área de armazenamento no piso térreo,
cozinha no segundo piso e alcovas possivelmente nos anda-
res superiores (Fig. 7). Sobressai acima de tudo um cres-

cente enobrecimento dos aposentos à medida que se sobe.
Este cuidado arquitetónico culmina, literalmente, com o
 requinte patente no torreão/mirante com balcão projetado a
Noroeste e terraço a Nordeste, generosamente rasgado por
janelas com bancos laterais a Sudoeste (dois pares) e por
janela e varanda a Sudeste (Figs. 7 e 8). 

Relativamente ao bloco BC3, foi possível determinar que
a casa, na sua configuração atual, foi levantada no séc. XVIII,
incorporando ao nível do compartimento térreo a Sul um
corpo anterior datado aproximadamente do século XVII. 
É  interessante verificar que a construção deste corpo ab-
sorve uma galeria de encaminhamento de águas sujas (des-
carregadas da cozinha do edifício principal) que,  seguindo a
descoberto pelo interior do prédio, verte diretamente na rua
através da fachada. Ou seja, embora  sofrendo uma alteração
estrutural, o percurso do esgoto é mantido e adaptado a um
espaço que poderá eventualmente ter funcionado como la-
trina (Fig. 2).

Em termos evolutivos e em linhas muito gerais, segue-
-se a assimilação do edifício do Beco da Carqueja (Fig. 7) e
o acrescento de volume em direção a Norte, ocupando o que
se admite ter sido um pequeno terreiro. Registe-se que a
 intervenção Contemporânea atua de forma deliberada na
tentativa de corrigir as dissimetrias e espontaneidade que
marcavam o estilo precedente, introduzindo uma linearidade
e cadência que contribui, em grande medida, para ocultar as
preexistências modernas. 

Por comparação, a feição do edifício quinhentista apro-
xima-o de construções da primeira metade do séc. XVI de
Coimbra, época marcada pelo expressivo fulgor construtivo
na cidade (Dias, 1982), pautado pelo estilo contido de Marco
Pires. É possível encontrar paralelos para os cunhais, vãos
com chanfro, janelas de avental com assentos laterais e
 nichos simples e polilobados em obras relativamente bem
datadas no Paço das Escolas (Pimentel, 2005) e no Paço de
Sub-Ripas (Dias e Portugal, 1990). 
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Fig. 8 – Levantamento do pano de parede moderno na fachada
Sudeste

Fig. 7 - Levantamento do corte DC, onde é percetível a junção
dos imóveis LSV30 e BC3

Apesar dos paralelos reconhecidos, está-se claramente
perante um tipo de casa que se afasta do estilo de arquitetura
civil renascentista erudita (Basílio e Almeida, 2019) e do mo-
delo de casa corrente dominante em Coimbra (Trindade,
2002) e noutras cidades do Centro (Cunha, 2006; Conde,
1997) (à semelhança do edifício do cabido confinante a
Oriente). Com efeito, elegem-se como principais traços iden-
titários desta construção o amarelo-torrado da cantaria dolo-
mítica, a liberdade de recorte dos vãos, a robustez estrutural,
o volume que se desenvolve em altura encimado por torreão
posterior e a franca projeção do edifício para o rio. 

5. Linhas finais
Pretendeu-se neste texto deixar uma prespectiva alter-

nativa da arqueologia de salvaguarda, centrando a atenção
não só nos resultados, que normalmente despertam maior
interesse, mas abordando igualmente aspetos mais prosai-
cos da atividade técnica/disciplina científica. O potencial in-
formativo e valorativo da prática arqueológica no contexto da
reabilitação é, de acordo com o que se consideram as boas
práticas de atuação em património construído, de elementar
importância. Neste sentido, considera-se lamentável que per-
maneça, em grande medida, desconhecido e se veja fre-
quentemente menorizado e amesquinhado no quadro da
programação e desenvolvimento de projetos de recuperação
de edificado histórico.

Apesar de preliminares, os dados apresentados demons-
tram a relevância deste tipo de intervenção, que contribui
para uma gradual e significativa promoção do conhecimento
diacrónico da arquitetura doméstica, urbanismo e vivência
humana na cidade. Apresenta-se uma primeira abordagem
a um dos singulares casos documentados de arquitetura civil
doméstica de Época Moderna em Coimbra, cujo volume, fun-
cionalidade dos espaços e características construtivas se
resgatam pelo registo científico.

Como nota final, destaca-se a noção de edifício como or-
ganismo dinâmico e sincrético, com geração, fases de cres-
cimento, ampliação, amputação, transmutação e ocultação.
Neste sentido é paradigmática e desafiante, no caso pre-
sente, a forma como nos séculos XVIII/XIX uma linguagem
arquitetónica dominante subjuga e encripta todo um corpo
precedente, que constitui a matriz estrutural do edifício mas
que se revela praticamente invisível na observação das suas
"camadas" superficiais. 
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1. Introdução
O estudo dos fenómenos urbanos tem sobretudo inci-

dido sobre a cidade, em detrimento dos núcleos de pe-
quena dimensão. Os próprios instrumentos de gestão e
planeamento aplicados aos núcleos de baixa densidade
decorrem de uma metodologia apoiada em modelos urba-
nos mais complexos, revelando-se pouco ajustados
quando aplicados noutro contexto.

Estoi, à semelhança de outros núcleos, revela um tipo de
ocupação urbana específico do Barrocal algarvio, cuja escala
e dimensão se mantiveram por mais tempo contidas. Apre-
senta, contudo, algum caráter de excecionalidade, particu-
larmente decorrente da presença de dois importantes
conjuntos patrimoniais – um palácio e jardim setecentista e
um Sitio arqueológico, ambos com classificação de âmbito
nacional nos termos da Lei n.º 107/2001.

Nesta abordagem, pretende-se estabelecer um processo
de contextualização do núcleo, através de uma leitura
apoiada nas suas diferentes escalas – o território, o conjunto
urbano e o edificado. Num primeiro momento, enquadrar-se-á
Estoi no contexto do território, articulando-o com a organiza-
ção da paisagem do Barrocal algarvio e com outros núcleos
urbanos nela existente. Um segundo momento incidirá na
 caraterização morfo-tipológica do núcleo, considerando as
diferentes fases de transformação urbana, bem como as
 diferentes unidades morfológicas, às quais estão associados
diferentes modos de ocupação e tipologias de edificado. 

Pretende-se, através de uma leitura contínua dos seus
diferentes momentos de transformação, chegar a maior
 entendimento da sua identidade, método que se considera
 indispensável a qualquer processo de intervenção, quer ao
nível do planeamento, quer ao nível de projeto.

2. Os núcleos rurais do Barrocal 
Partindo de uma leitura global sobre o território do

 Algarve é possível distinguir uma ocupação bipolarizada, or-
ganizada em função de dois “cordões” paralelos – a Sul, no
litoral, os núcleos urbanos de maior dimensão, na maioria,
sedes de concelho, e a Norte, no Barrocal, os núcleos de
baixa densidade, compostos na generalidade, pelas princi-
pais vilas ou aldeias. 

A localização e proximidade física destes aglomerados
rurais, com as sedes de concelho, confirma de alguma forma
a relação de complementaridade ou interdependência que
desde sempre a ocupação urbana no território estabeleceu
entre si. Através da análise comparativa entre os diferentes
aglomerados rurais, localizados entre a faixa litoral e o Bar-
rocal, procurou-se reconhecer parâmetros e condições

 comuns, identificando proximidades com a lógica de ocupa-
ção encontrada em Estoi. Apoiada nas principais fontes co-
rográficas disponíveis (Magalhães e Guerreiro, 1983;
Lopes,1988), incidindo nos designados “lugares” ou “aldeias”,
foi possível agrupar os vários núcleos em função de cada
“termo” ou concelho, organizando a informação cronologica-
mente distinta (1577, 1600 e 1837) a partir das referências à
situação geográfica, socioeconómica e demográfica. 

A análise dos diferentes parâmetros permitiu identificar um
grupo de núcleos, como Mexilhoeira Grande, Alcantarilha,
Pera, Paderne, Boliqueime e Santa Catarina Fonte do Bispo,
nos quais se verificam semelhanças com Estoi. Essas seme-
lhanças traduzem-se quer em termos de situação geográfica,
na paisagem do Barrocal, quer em termos de inserção – sobre
uma colina ou meia encosta, orientada a Sul ou  Sudoeste, na
proximidade de leitos de rio, ribeiras ou nascentes. Estas re-
lações estendem-se ainda ao nível das  referências socioeco-
nómicas, que incidem sobretudo nas principais atividades
produtivas destes aglomerados, designadamente, as culturas
cerealíferas, o pomar de sequeiro (figo,  alfarroba, amêndoa e
azeite) e o regadio (hortícolas e pomares).

O modelo de ocupação comum parece não só apoiar-se
nas condições naturais proporcionadas pelo seu contexto
 físico mas ainda numa lógica de acessibilidade e interligação
com os restantes aglomerados que pontuam o território
 envolvente. A situação estratégica destes núcleos rurais, lo-
calizados entre duas unidades de paisagem, o litoral e a
serra, permitiu estabelecerem-se enquanto pontos de atra-
vessamento e distribuição de produtos agrícolas, exercendo
um papel de referência num território que se estendia além
da própria freguesia.

A leitura do território, hoje, permite perceber que os
 “lugares” e “aldeias” referenciados nas fontes corográficas
conheceram graus de desenvolvimento distintos. Registam-
-se, assim, núcleos cuja transformação morfológica se man-
teve cronologicamente mais contida, bem como outros onde
as modificações introduzidas no século XX conferiram alte-
rações significativas na sua escala urbana. 

Encontram-se, assim, três realidades distintas: núcleos
como Conceição de Faro, Santo Estevão, Conceição de Ta-
vira, cuja estrutura mononuclear permanece ligada a uma
via de atravessamento, associada a um espaço não “linear”
(Lynch, 1999), no qual se localizam os principais edifícios
religiosos e administrativos; núcleos como Estoi, Mexi-
lhoeira Grande ou Paderne, de estrutura polinuclear, cujo
tecido urbano assenta em dois ou três espaços não linea-
res, onde se localizam os principais “elementos primários”
(Rossi, 2001), a fonte, o mercado e a igreja. Por último, os

1 Este artigo tem por base o trabalho de investigação elaborado no âmbito da dissertação de Mestrado em Metodologias de Intervenção no
 Património Arquitetónico, FAUP, 2007.
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Fig. 1 - Transformação morfológica do núcleo urbano de Estoi

núcleos como Lagoa ou São Brás de Alportel, cujo grau de
desenvolvimento traduz uma estrutura urbana mais com-
plexa, no qual o tecido mais antigo surge diluído na malha
urbana mais recente. 

3. O núcleo urbano de Estoi
3.1 Transformação e morfologia urbana 
A ocupação comum a todo o território, assente nas con-

dições físicas existentes, constitui a génese da estruturação
urbana de Estoi, a qual, com base nas principais fontes do-
cumentais (Lameira e Santos, 1998), acredita-se terá prece-
dido a criação da própria paróquia, no início do século XVI.
A descrição periférica da Igreja neste período cronológico pa-
rece evidenciar também, do ponto de vista morfológico, a
consistência do núcleo elevado centrado no ponto do “rocio”
(Salgado, 1786), atual largo Ossónoba, no qual em 1600 se
faz referência a uma “fonte” (Magalhães e Guerreiro, 1983).
As principais referências documentais permitiram assim a
identificação de três momentos de transformação cronologi-
camente distintos (Fig. 1): 

• formação, entre o século XVI e o século XVIII – neste
intervalo há referências (Beja, 2001) aos principais elemen-
tos estruturantes do seu tecido urbano, quer ao nível do edi-
ficado – os edifícios religiosos –, quer ao nível do seu traçado
urbano, a partir da referência à fonte, com a identificação do
espaço embrionário, atual largo Ossónoba;

• consolidação, entre o século XVIII e o século XIX –
período marcado, numa primeira fase, pela construção do
palácio setecentista, revelador da lógica do urbanismo
tardo-barroco, e, numa segunda fase, com a abertura de
um novo eixo viário, a rua de Faro (Santos, 1995), que
veio acentuar a articulação com a via municipal Faro – São
Brás de Alportel;

• expansão, primeira metade do XX – decorrente da
abertura da rua de Faro, a qual dará lugar, no sentido poente,
à criação de novos quarteirões resultantes da repetição de
ruas paralelas ao eixo principal, ganhando a igreja o papel
de referência no novo espaço urbano. Há assim uma deslo-
cação do pólo inicial, centrado no largo Ossónoba, junto à
fonte, para o largo da Matriz, rua de Faro. 

Estes três momentos de transformação do núcleo
 correspondem, por sua vez, a três unidades morfológicas dis-
tintas:

• a primeira, localizada no centro do aglomerado a uma
cota mais elevada, equivale ao momento designado por for-
mação, na qual a malha urbana de matriz medieval apre-
senta uma configuração morfológica mais irregular e
compacta, apoiada no largo Ossónoba;

• a segunda, a Noroeste do núcleo antigo, desenvol-
vendo-se a partir de uma cota sobrelevada, a quinta de Estoi
estende-se por socalcos até a Sul do aglomerado. Associada
à fase de consolidação, constitui pela dimensão e modo de
articulação com o tecido urbano existente, uma unidade dis-
tinta, condicionante da forma urbana;

• a terceira, a Poente da igreja matriz, cujo desenvolvi-
mento apoiado em linhas de cota mais baixas e planas, cor-
responde ao momento de expansão do aglomerado, na
primeira metade do século XX. O tecido mais reticulado e re-
gular, veio introduzir uma nova condição morfológica, bipo-
larizada, assente nos dois espaços não lineares existentes
– largo da Matriz e largo Ossónoba.

Para além da relação entre as unidades morfológicas e
os distintos momentos de transformação, verifica-se ainda
que as diferenças na forma urbana estão igualmente asso-
ciadas às condições físicas preexistentes, nomeadamente à
topografia. A leitura do espaço construído sobreposto à to-
pografia, permite reconhecer esta condição. 

O tecido consolidado traduz-se hoje num conjunto de
quarteirões centrais mais compactos a que se opõem outros
periféricos, mais diluídos, cujos limites se intersetam com a
paisagem rural. Em síntese, podemos constatar que a evo-
lução da forma urbana pressupôs fenómenos de densifica-
ção e expansão distintos:

• no interior – por densificação do tecido preexistente,
através de processos de ampliação ou substituição, satu-
rando todas as possibilidades de crescimento, sem extensão
territorial;

• no exterior – conquistando o espaço rural envolvente,
através da introdução de tecido novo.

3.2 O tecido parcelar
A consolidação do tecido urbano pressupõe um processo

cronologicamente lento de sobreposição e sedimentação de
volumes e formas, traduzindo diversos modos de apropria-
ção decorrentes, como já referido, de condicionantes físicas
como a topografia, a estrutura fundiária, a rede viária, ou
ainda de circunstâncias socioeconómicas. Essas diversida-
des são ainda mais evidentes ao nível do tecido parcelar. Em
Estoi, organizado em função da sua localização e inserção
no aglomerado, o estudo da parcela urbana permitiu identifi-
car dois grupos distintos: parcela de matriz urbana e parcela
de matriz rural.

3.2.1 A parcela de matriz urbana
Encontramo-la integrada quer nos quarteirões centrais

da malha mais antiga, entre a rua da Igreja, largo da Praça
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Velha e o largo Ossónoba, quer no tecido urbano mais re-
cente, a Poente da Igreja Matriz. O espaço edificado pode
constituir a metade ou a totalidade da parcela.

Às diferentes localizações no tecido podem ainda corres-
ponder diferentes tipos de configuração e dimensão das par-
celas. Neste sentido, no núcleo mais antigo, é possível
classificar formalmente dois tipos de matriz urbana: 

• a parcela de configuração retangular, cujas dimensão
e presença de vestígios tardo-medievais confirmam a proxi-
midade com o designado “chão”, medida agrária medieval
(Carita,1990). 

• a parcela de configuração irregular, mais comprimida,
cujas variações decorrem da forma e dimensão do quartei-
rão, podendo organizar-se quer na perpendicular à frente de
rua, correspondendo esta à frente de menor dimensão, quer
paralelamente à mesma, fazendo nela corresponder o lado
de maior dimensão. São exemplos os quarteirões entre a rua
Furriel Pinheiro Canal e a travessa do Espirito Santo. Nestes
quarteirões mais compactos podem identificar-se parcelas
com duas frentes de rua, denunciando uma hierarquia entre
frente principal e frente de “serviço”, bem como com uma
única só frente. A sua configuração exígua traduz-se num
 tecido parcelar mais comprimido, no qual é possível reconhe-
cer um processo de transformação assente em  sucessivas
alterações, quer por agrupamento, quer por subdivisão, pro-
piciando a sua multiplicação horizontal. Quando esgotadas
as possibilidades horizontalmente, o processo evolutivo con-
tinua, com a ampliação de um piso. 

No tecido urbano mais recente, localizado nos quarteirões
centrais da malha urbana do início do século XX, a parcela de
matriz urbana apresenta uma configuração mais regular. 
A maior dimensão dos quarteirões traduz-se numa menor
pressão sobre o construído e, consequentemente, numa
menor densificação da parcela. Tomando como exemplo o
quarteirão confinante com a rua de Faro, reconhece-se que o
modo de ocupação da parcela se fez a partir da frente principal
para a frente de serviço, isto é, da rua de Faro para a rua Elias
Garcia, traduzindo a forte sujeição ao arruamento principal.

3.2.2 A parcela de matriz rural
Identificamo-la com maior incidência nos quarteirões que

conformam a periferia da malha urbana, sobretudo a Sul e
poente do núcleo. De configuração irregular, em parte resul-
tante das várias adaptações a caminhos preexistentes, à es-
trutura fundiária, a cercas, hortas ou quintas, a parcela de
matriz rural apresenta uma área de espaço livre muito supe-
rior ao construído. 

A frente principal mantém a sujeição ao arruamento con-
trariando os restantes limites que, diluídos no espaço rural
envolvente, ajudam a conformar o perímetro urbano exis-
tente. São exemplo desta condição algumas parcelas locali-
zadas nos quarteirões a Sul do aglomerado, à qual estão
associadas áreas de pomar ou sequeiro. 

3.2.3 A parcela exceção – quinta de Estoi
Enquanto momento cronologicamente distinto das res-

tantes situações descritas, pela dimensão e inserção no aglo-
merado, constitui um exemplo de articulação com o tecido
preexistente, quer urbano, quer rural. Também neste caso se
verifica a submissão da edificação em relação ao arruamento
principal, rua de São José, estendendo-se os seus limites às
duas unidades morfológicas distintas. Constitui, neste sen-
tido, uma situação excecional no conjunto urbano, confor-
mando e condicionando a sua expansão.

3.3 O edificado
A análise do tecido parcelar permitiu encontrar corres-

pondências entre a configuração das parcelas e a sua loca-
lização no aglomerado, confirmando ainda a articulação com
o desenvolvimento morfológico do núcleo. Esta relação po-

derá ainda ser atestada através da análise tipológica, para a
qual se tornou essencial a compreensão do interior de algu-
mas habitações.

O estudo tipológico teve por base quer um trabalho de
campo, com conhecimento direto do interior das edificações,
quer o levantamento da documentação gráfica disponível,
nos processos de obras do arquivo da Câmara Municipal,
entre 1996 e 2006. 

Em termos metodológicos, optou-se por escolher os
exemplos que tivessem correspondência a nível da sua lo-
calização com as diferentes unidades morfológicas identifi-
cadas. Neste sentido, e para além do levantamento de
exemplares ainda existentes, foi possível também identificar
outros que, apesar de já terem sido objeto de obras de subs-
tituição total, ajudaram na contextualização do estudo tipo-
lógico. A análise desta documentação permitiu verificar que
a grande maioria dos processos de obra correspondia a
casas localizadas no núcleo mais antigo, traduzindo a forte
pressão sobre este tecido em detrimento da malha urbana
da primeira metade do século XX.

Selecionada e tratada graficamente a documentação,
reuniu-se uma amostra composta por 16 casas. Com base
nos diferentes modelos recolhidos, o objetivo prendia-se com
a identificação de um tipo, “momento em que reconhecemos
a existência de similitudes estruturais entre objetos arquite-
tónicos para lá das suas diferenças ao nível mais aparente e
superficial (...)” (Marti, 1992). O estudo da relação entre o tipo
e a forma urbana é o meio para compreender a sua estrutura,
o que a condiciona e comprime, logo o entendimento do tipo
pressupôs o cruzamento dos seguintes parâmetros: 

• a localização e inserção no aglomerado / a época de
construção; 

• a matriz de organização interna / relação entre edificado
e o espaço livre; 

• os aspetos morfológicos e construtivos.
Neste sentido, e focando a análise num ponto de vista

puramente formal, optou-se, numa primeira fase, por organi-
zar os diferentes esquemas tipológicos em função de proxi-
midades e correspondências encontradas entre a sua
estrutura planimétrica e a fachada. A partir da identificação
dos espaços “primários” (Rossi, 2001) de cada casa, foi pos-
sível distinguir dois grupos de casa tipologicamente distintos,
aos quais correspondem dois tipos de fachada recorrente: 

• grupo A – casa sem divisão de distribuição, tipologia
predominante na malha mais antiga do núcleo urbano, po-
dendo enquadrar-se cronologicamente entre o século XVI e
o século XIX;

• grupo B – casa com divisão de distribuição ou corredor,
resultante de exemplos dos finais do século XIX e inícios do
século XX, com maior incidência na malha urbana mais re-
cente, a Poente e Sul do núcleo central. 

3.3.1 A casa sem divisão de distribuição – grupo A
Neste primeiro grupo, a base estrutural assenta funda-

mentalmente em duas divisões elementares organizadas
perpendicularmente à frente de rua: a “casa ou sala de fora”
– designação vulgarmente atribuída ao espaço confinante
com o arruamento e a cozinha (Fig. 2). 

Apesar das variações planimétricas verificadas em ter-
mos de frente urbana, os dois espaços identificados man-
têm-se enquanto base da sua estrutura organizacional,
podendo ainda conhecer modificações por associação de ou-
tras casas na lateral ou ainda por extensão em profundidade.
Esgotadas as possibilidades horizontais, a ampliação na ver-
tical implica a introdução do elemento escada, repetindo-se,
no segundo piso, a mesma organização do piso térreo. Inte-
grada na “casa de fora”, a escada pode apresentar uma liga-
ção direta para a rua, fazendo nela corresponder mais uma
porta (casa na rua Pé da Cruz e rua da Conceição). Nas ti-
pologias de um só piso, a escada aparece apenas associada
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Fig. 2 – Grupo A - Casa sem divisão de distribuição

Fig. 3 - Grupo B - casa com divisão de distribuição ou corredor

às dependências de serviço, para acesso ao sobrado ou à
açoteia (rua da Barroca e rua Visconde de Estoi). 

O espaço livre na parcela, dadas as condicionantes da
localização, associada à malha urbana mais compacta, cons-
titui apenas uma parte residual, intimamente ligado às zonas
de serviço, podendo pontualmente, através de um corredor
exterior, ter ligação direta com a principal frente de rua.

A partir da única representação cartográfica disponível,
anterior ao século XX – mapa de Estoi de 1800 (Côrte-Real,
2003) – foi possível reconhecer a permanência de alguns as-
petos morfológicos referentes ao tipo de fachada. As frentes
de rua podem assim variar entre um a dois pisos, apresen-
tando enquanto base formal dois vãos no piso térreo ou, nas
situações de dois pisos, quatro vãos simetricamente dispos-
tos. O remate da cobertura, em beirado simples, acompanha
a simplificação formal da fachada, quer ao nível dos para-
mentos, revestidos a reboco caiado, quer ao nível dos vãos,
os quais apresentam, na generalidade, guarnecimento em
cantaria de pedra calcária, de recorte regular, contrapondo
os modelos de recorte “barroco” (Correia, 1986) adotados
nos exemplares dos finais século XIX.

3.3.2 A casa com divisão de distribuição – grupo B
Assenta estruturalmente no elemento corredor, espaço

de distribuição que se prolonga no interior até à cozinha, con-
trariando o esquema do grupo A, apoiado em espaços ambi-
valentes (Fig. 3). A maior dimensão da parcela poderá
traduzir-se na presença de um pátio posterior que, à
 semelhança do grupo anterior, mantém correspondência di-
reta com as áreas de serviço (casa na rua Arco de Santana
e casa na rua João de Deus). A escada integrada numa das
dependências posteriores da habitação assume, mais uma
vez, uma posição secundária na estrutura tipológica, funcio-
nando apenas para acesso ao sobrado ou à açoteia.

A maior especialização do programa traduz-se numa matriz
organizada em função de espaços quadrangulares dispostos

de forma simétrica ao eixo central – o corredor, fazendo corres-
ponder uma fachada predominantemente de um só piso, com-
posta no mínimo por três vãos: um central, a porta, com ligação
direta ao corredor, e dois laterais, correspondendo às janelas
associadas aos dois principais espaços domésticos, sala ou
quarto (casa na rua Marçal Lourenço e rua F. Pinheiro Canal).

A fachada poderá também conhecer variações decorren-
tes da associação de espaços por expansão lateral, multipli-
cando o número de vãos, em relação ao eixo da porta (casa
na rua de Faro e rua Arco de Santana). Quase sempre asso-
ciada à presença de uma açoteia, a platibanda constitui o
 remate recorrente neste grupo tipológico, conhecendo as
mais variadas composições ornamentais através do recurso
a elementos em massa.

3.3.3 Semelhanças entre os dois grupos
Aos dois grupos (A e B) poderão estar ainda associadas

outras dependências como a cabana, a adega, o armazém
ou a oficina, agregadas paralelamente à frente de rua ou, no
caso das tipologias com dois pisos, integrando o piso térreo.

Em termos construtivos, ambos apresentam, na gene-
ralidade, sistemas de alvenaria ordinária de caliça e pedra
irregular, com cobertura de uma a duas águas, em estru-
tura de madeira e caniçado, revestida a telha de canudo.
As situações de açoteia traduzem quase sempre uma es-
trutura abobadada de tijolo maciço, revestida exterior-
mente a ladrilho tradicional e interiormente a reboco,
sobre o qual se podem encontrar elementos de ornamen-
tação em estuque. 

Apesar das diferenças em termos de estrutura tipoló-
gica, verificam-se continuidades em termos de programa e
da sua disposição na parcela. Às dependências mais no-
bres orientadas para a frente de rua principal se contrapõe
o espaço da cozinha, localizado na parte posterior da par-
cela. Também o espaço para armazenamento e depósito
dos produtos constitui uma permanência em ambos grupos.
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Fig. 4 – Exemplos de casa, variantes aos grupos A e B

É possível identificar antigos espaços, como a cabana ou o
palheiro, transformados posteriormente em espaços de ar-
mazém ou oficina.

3.3.4 As variações dos tipos- exemplos de transição
Para além destes dois grandes grupos de casa, foi pos-

sível identificar em Estoi um terceiro grupo, C, no qual a ma-
triz organizacional interna traduz uma situação cronológica
distinta da própria fachada (Fig. 4).

Identificam-se casas cuja composição da fachada, as-
sente na lógica dos três vãos (janela + porta + janela), apa-
rentemente associada ao tema da casa “corredor”, traduz-se
numa matriz interna apoiada em espaços ambivalentes, con-
dição pertencente às tipologias de anterior período temporal,
sem o elemento corredor. 

Esta condição matricial distinta da frente de rua é por
vezes reconhecível por desproporções que a própria fachada
apresenta, revelando esse “esforço” pela adaptação a um es-
quema mais atualizado, sobre uma preexistência.

Enquanto exemplos de transição entre os dois esquemas
tipológicos, a sua localização no aglomerado, predominan-
temente na malha urbana mais antiga, confirma ainda a
 permanência da matriz tipológica precedente, face à fachada.
A continuidade deste esquema estrutural, apoiado na “casa
ou sala de fora”, prevalece nestas tipologias de transição,
cuja passagem do espaço quadrangular central, para o es-
quema do corredor, já só é identificada nos exemplos encon-
trados na malha urbana mais recente.   

4. Notas finais 
O reconhecimento de Estoi, com base no seu processo

de evolução, permitiu avaliar o quanto as recentes transfor-
mações se distinguem de momentos de transformação pre-
cedentes. Perderam a anterior preocupação pelas
condicionantes físicas, no modo de assentamento, de adap-
tação à topografia, o sentido de continuidade assente no ele-
mento rua, nas referências volumétricas, na forma como se
articula quer com o tecido preexistente, quer com a paisagem
rural envolvente. 

Por complemento, a análise morfo-tipológica do núcleo
permitiu reconhecer, consoante a localização, lógicas de
 ocupação distintas, resultantes quase sempre de uma res-
posta a uma condição preexistente: o relevo, o caminho, a
rua, a dimensão ou forma do quarteirão. Estas condições,
expressas nas tipologias aqui tratadas, são fortemente in-
compatíveis com as recentes intervenções no núcleo, cen-
tradas nas áreas limítrofes, traduzidas em novos modelos de
urbanidade e descontinuidades, quer com o tecido preexis-
tente, quer com a paisagem envolvente, comprometendo a
leitura do aglomerado. 

No tocante às abordagens metodológicas possíveis, uma
referência ao facto do atual planeamento assentar numa pro-
funda sistematização, com base em sistemas urbanos mais
complexos, propiciando estruturas formais que frequente-
mente se revelam pouco ajustadas a estes contextos. As
grandes dificuldades explicam-se, em parte, pelo tratamento
das questões de forma sempre sectorizada e não numa pers-
petiva global, contemplando a relação entre as várias partes
constituintes, nomeadamente, o reconhecimento da paisa-
gem (Teles, 2003).

No caso concreto de Estoi, os instrumentos de planea-
mento elaborados nas últimas décadas (Plano Geral de Ur-
banização de Estoi, sob a coordenação de José Lamas, em
1981, a proposta de Plano de Pormenor em 1996, Plural, e
o PDM de Faro, Risco, 1996) tentaram definir estratégias de
atuação revelando-se, contudo, vulneráveis enquanto instru-
mentos de controlo do seu crescimento, salvaguarda e

 integração com a paisagem envolvente. Apesar de elabora-
dos em períodos cronologicamente distintos, todos aponta-
vam para uma estratégia comum – o reconhecimento da
salvaguarda do núcleo antigo e, paralelamente, a perspetiva
de alargamento do perímetro urbano, com novas áreas de
expansão, permitindo a viabilização das recentes interven-
ções, nas áreas envolventes ao núcleo consolidado.

Em núcleos como Estoi, a paisagem ainda é um elemento
reconhecível na sua morfologia urbana constituindo, enquanto
suporte físico, grande parte do seu valor patrimonial. Nela
 deveria estar o fundamento para um planeamento integrado e
sustentável, suportado na reabilitação dos recursos físicos e
naturais. Neste contexto, coloca-se a questão: Será que ainda
não esgotámos as possibilidades de reutilização do tecido exis-
tente? Será que em vez de continuarmos a reproduzir os mo-
delos do planeamento, dito tradicional, não poderemos abordar
estes pequenos núcleos de forma distinta?

O tecido urbano de Estoi continua por preencher e densi-
ficar. A matriz tipológica revela ainda possibilidades de recicla-
gem e adaptação. O contorno é ainda marcado por
significativas áreas onde o edificado se dilui na paisagem rural.

A sua identidade assenta ainda nesta ligação “íntima” com
o espaço envolvente, num permanente diálogo com a paisa-
gem “[!] Estreitamente ligada à sua existência, ao seu povoa-
mento e mesmo à sua configuração [!]” (Chastel,1993).

A manutenção das suas características, sob o ponto de
vista patrimonial, passa em muito pela visão do núcleo no
seu todo, enquanto unidade da qual se podem organizar e
articular novos modelos urbanísticos, a partir da sua matriz
inicial. Daí que seja hoje, no controlo da periferia, que as-
senta grande parte da salvaguarda da sua identidade.
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Palavras-chave Lagos, século XVIII, urbanismo, casa

1. Introdução
O estudo sobre a habitação setecentista de Lagos que

ora se expõe baseia-se em dois tipos de documentação:
as Escrituras de Aforamento, Compra ou Venda e os Autos
de Vistoria e Medição que constam no Livro do Tombo da
Santa Casa da Misericórdia de Lagos. No primeiro tipo de
documentação, a habitação é apresentada sem grandes
pormenores explicando apenas a sua localização no es-
paço urbano, as construções que lhe estão anexas, cita
os proprietários e os herdeiros, indica o número de divi-
sões e aponta a tipologia arquitectónica (casa térrea, casa
alta ou sobradada, casa com torre, cabana); geralmente,
como estes documentos não apresentam as medições do
imóvel, a presença de adjetivos como “casinha”, “torrinha”
e “altinha” servem para fazer referência à dimensão da
moradia ou partes dela. 

No segundo tipo, a explicação da casa surge acompa-
nhada pelas medidas de todas as divisões e, quando este
existia, das do quintal. O objetivo da Misericórdia era o de
controlar os seus bens e, para tal, as “casas” eram perio-
dicamente vistoriadas e medidas para averiguar se o inte-
rior da propriedade fora modificado e, com isso, aumentar
o preço do foro. 

Nestas fontes, a palavra casa é usada tanto para
fazer referência à totalidade da habitação como para alu-
dir a uma divisão, tal como consta definida no dicionário
de Língua Portuguesa composto pelo padre D. Rafael
Bluteau, “Casa: morada de casas, edifício, em que vive
huma família com seus moveis, & alfayas, amparada das
injurias do tempo. Domvs, fem. Aedes Fem, Tectum, este
ultimo, propriamente significa o telhado & o que cobre a
casa, mas muitas vezes toma pela casa mesma. Peça, ou
parte do edifício, aposento” (Bluteau, 1712-1728, vol. 2:
172-173).

2. A casa térrea
Encontram-se casas térreas na maior parte das ruas

de Lagos, por vezes contíguas a casas altas, sendo rara
a sua presença em torno dos principais espaços públicos,
como nas praças da Ribeira dos Touros e do Cano e ao
longo da rua Direita. Para Lagos foi possível apurar, pelo
menos, sete subcategorias de casas térreas: desde a ha-
bitação com apenas uma divisão até à casa constituída
por sete compartimentos. Nas residências mais pequenas
o uso do espaço revela-se polivalente. No entanto, algu-
mas cartas de aforamento, compra ou venda evidenciam
a criação de subdivisões dentro da casa, pelo menos entre
a zona de dormir e a área onde decorriam os trabalhos do-
mésticos, com recurso à construção de paredes, que po-
diam ser em pedra, tabique ou em tecido, como demonstra
o seguinte excerto: “[...] umas casas térreas na rua que

vai para o Jogo da bolla que constam de casa dianteira e
uma câmara com parede no meio que a divide em duas
[!]” (Escritura!, 1734: fl.101). 

Quando a casa térrea possuía mais de uma divisão
estas dispunham-se, geralmente, no sentido longitudinal.
A primeira divisão é denominada “casa dianteira”, por se
situar logo à entrada, depois, quando existiam, seguiam--
se a cozinha e, no fundo, o quintal, também quando exis-
tia, conforme se pode constatar no seguinte trecho: “[!]
era uma morada de casas térreas sitas na rua do Curral,
desta  cidade, as quais constam de uma casa dianteira,
uma alcova e uma cozinha, com seu quintal e sua parreira
[!]” (Escritura!, 1772: fls. 93-93v). Nalguns casos, a
casa dianteira podia corresponder à largura da fachada ou
 incluir uma alcova, como se denota quando o medidor re-
fere que não entrou nesta medição o vão da alcova. 
O facto de a alcova não ser alvo de medições pode ter a
ver com o seu tamanho reduzido. Por norma, trata-se de
uma reentrância (o vão) aberto nas paredes da casa dian-
teira. Já a câmara, que tem a mesma função da alcova,
que era espaço para dormir, diferencia-se desta por ser
de maior dimensão, com capacidade para incluir alguns
móveis de quarto, como são os armários. A alcova ou
 alcoba, como a define Rafael Bluteau, “deriva do arabaico
cuba que vale o mesmo que cova, he na parte de hum
aposento mais recolhido, hum lugar abrigado, em que está
o leito” (Bluteau, 1712-1728, vol.1: 226). 

No interior, a comunicação entre os espaços apre-
senta-se de diferentes formas. A circulação pela casa
podia ser de umas divisões para as outras ou através de
um corredor: “[...] umas casas térreas na rua de São
 Sebastião que constam de cinco casas e um corredor e
um quintal e um poço [!]” (Escritura!, 1755: fl. 66). 
A existência de um corredor denuncia uma maior com-
plexidade na estrutura interna da habitação, posto que
este elemento de articulação implicava o estudo da sua
posição, se lateral ou central, que antecedia a idealiza-
ção da casa. 

Algumas escrituras pormenorizam mais a descrição do
quintal que da própria casa, apresentando por vezes o tipo
e a quantidade de árvores, que se encontravam plantadas
no quintal: “[!] uma casa térrea com seu quintal e a me-
tade de um poço, com sua laranjeira e ameixieira [...]”
  (Escritura!, 1780: fl.72v). Esta contabilização poderá
estar relacionada com o valor do foro ou da venda que era
atribuído não apenas à casa, mas aos produtos cultivados
nesse pedaço de terreno, representando um suplemento
nos rendimentos normais do morador. Também no quintal,
para além de existirem breves referências aos poços, mui-
tas vezes compartilhado pela casa contígua, são ainda
identificadas certas construções, como uma casa de olaria
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ou a casa de fora. Quando a casa térrea possui um quintal
este pode ser três vezes maior que o espaço construído. 

3. A casa alta
Nas Escrituras de Aforamento, Compra ou Venda, a

casa alta (ou sobradada) significa uma habitação com dois
pisos (Rodrigues, 2010: 138). A descrição destes edifícios
varia justamente consoante o número de divisões internas
de que se compõe a casa. Quando o piso baixo é igual em
dimensão e em número de compartimentos ao piso supe-
rior o tabelião apenas refere “uma casa alta com quatro
altos e quatro baixos”. Mas quando não existe igualdade
na divisão dos pisos os documentos apresentam a casa
deste modo: três casas baixas e duas altas ou duas casas
baixas e três altas. 

Tal como a casa térrea, a casa alta encontra-se em vá-
rias artérias da cidade mas concentrando-se mais nos es-
paços públicos. Também ela apresenta inúmeras
subcategorias que se determinam pelo número de com-
partimentos que possui. Assim, conseguimos apurar casas
altas com apenas uma divisão em baixo e outra divisão
em cima, ambas com a mesma proporção, até à casa com
“quinze altos e doze baixos”. A diferença mais evidente
que se observa entre a casa alta e a casa térrea é a exis-
tência de compartimentos com funções específicas. Para
além da casa dianteira, cozinha e alcova, a casa sobra-
dada possui sala, quarto, estrado, dispensa e comedor,
como se verifica no seguinte trecho: “[!] e tem a segunda
casa que se chama de estrado com cinco varas e quatro
palmos de comprimento, e de largura quatro varas e dois
palmos, e outra casa que chamam de comedor, aonde
está a cozinha, tem de comprimento três varas e quatro
palmos e de largura vara e meia [!]” (Auto de Vistoria#,
1728: s.p). 

A sala está relacionada com a vivência social.
 Segundo Rafael Bluteau, esta divisão trata-se de uma
“casa anterior e espaçosa [e] se chama assim porque de
seu quarto sae o senhor da casa” (Bluteau, 1712-1728,
vol. 7: 440). O estrado é como uma sala por ser um lugar
para receber visitas, ou como um quarto por ser também
um espaço para dormir. No entanto, a diferença entre
estes espaços resulta da forma como ele está revestido
ou decorado, proporcionando assim mais conforto. Es-
trado é definido por Rafael Bluteau como sendo um “ta-
boado cuberto com alcatifas, & almofadas em que as
mulheres se assentão [...] nos autores latinos significa um
leito, ou outra cousa semelhante, em que huma pessoa se
deita a dormir” (Bluteau, 1712-1728, vol. 3: 330). Segundo
 Carmen Zardoya, no dicionário espanhol de Alonso de Co-
varrubias de 1720, o termo estrado é “el lugar o la sala cu-
bierta con la alfombra y demás alajas del estrado, donde
se sientan las mujeres y reciben a las visitas”, definição
muito próxima à de Bluteau. De acordo com esta autora,
a definição permite vislumbrar os conteúdos e o revesti-
mento do compartimento: alfombra o tapete, almohadas,
taburetes o sillas baxas que, no seu entender, são ele-
mentos de raiz presumivelmente islâmica (Abad  Zardoya,
2003: 336-337).

Neste tipo de documentação deparamo-nos, igual-
mente, com descrições de casas mais detalhadas, exi-
bindo os materiais e técnicas de construção aplicadas em
diferentes situações, como se exemplifica com o trecho da
habitação pertencente ao padre Manuel Marreiros, situada
na vila adentro, próxima à Igreja Matriz: “[!] uma morada
de casas que constam de quatro altos e quatro baixos,
casa dianteira e câmara com seus almairos [armários],
 cozinha com chaminé acima e também com seus almairos
e despojos e um quintalinho; todas as casas são lajeadas;
os portais são de pedra lisa, as portas são de madeira de
castanho, os altos constam ter a escada de pedra de

 cantaria e todo de abobada, no cimo tem duas portas: uma
para a cozinha e tem chaminé em cima com seus almairos
e depois a sua varanda; e outra porta para a sala e esta
tem uma janela de sacada de pedra lisa e todos os mais
portins das ditas casas; e suas câmaras com seus alma-
rios; os sobrados todos são de abobada e lajeados e pa-
redes das ditas casas são todos de pedra e cal; e tem o
seu quintal com um tanque grande para a água que lhe
vem encanada da rua com quinze árvores de fruto e ou-
tras pequenas com suas parreiras, com a parede do quin-
tal de doze palmos de alto com sua beira de telha em roda
[!]” (Escritura!, 1761: fl. 25). 

A indicação de que a escada externa é de cantaria
 (talhada) é reveladora de uma casa de nobre e pretende
distingui-la das escadas que são construídas em pedra
tosca ou até mesmo em madeira. O mesmo se aplica à
menção das pedras lisas em contraposição à pedra la-
vrada (decorada) ou de alvenaria ordinária. Ao referir que
as portas são de castanho está a realçar uma das madei-
ras mais apreciáveis na época. A compartimentação das
divisões em pedra e cal difere das paredes em tabique ou
em tecido, que mencionámos para as casas térreas. 

Os tetos abobadados do piso superior são sintoma de
uma construção erudita. Nesta casa, todos os comparti-
mentos merecem a mesma atenção pelo facto de serem
igualmente lajeados. A indicação da laje serve também
para fazer a diferenciação de outros tipos de pavimenta-
ção, como em madeira, cimento, seixos, ou em terra ba-
tida, que seria o mais generalizado (Santos: 2010:
120-136; 292-296).

Nesta habitação não existe comunicação entre os an-
dares, que se deduz pela alusão a uma escadaria externa
que dá acesso ao piso superior. Além de que a existência
das mesmas divisões em cima e em baixo permite pres-
supor que esta casa se destinaria a ser habitada por duas
famílias. Quando o uso do piso inferior não é o residencial
a documentação indica a existência de lojas, que influen-
ciariam no preço do foro a pagar anualmente: “[!] e bem
assim são umas casas sobradadas com suas logeas, que
estão na vila adentro [!]” (Aforamento!, 1676: fl.23). 

Fig. 1 – Casa com torre em Lagos, 
demolida há alguns anos (Fotografia de Elena Morán)
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ria ser usada como dispensa; sobre a câmara poderia ter
a função de dormitório, como descreve Vitorino Nemésio.
Tal como as torres açorianas, as de Lagos também pode-
riam conter janelas. No caso das casas com mais de duas
torres não existia uma comunicação interna entre elas.
Cada uma era acedida pela divisão que lhe estava sujeita
e o acesso fazia-se, mais uma vez, através de uma es-
cada de mão (ou escada móvel). 

5. A cabana
Na documentação que temos vindo a explorar cha-

mam-se cabanas às casas ribeirinhas. Edificadas entre o
período henriquino e o manuelino, localizavam-se (antes
das obras de restauro dos Monumentos Nacionais, por
volta de 1955) em frente à muralha medieval. Essas casas
eram espaços onde se amanhava e se transformava o
peixe, como indica a seguinte passagem: “[!] uma casa
chamada de cabana com duas pias de salgar peixe no
sítio da Ribeira desta cidade [!]” (Carta de venda#,
1743: fl. 35.). Apesar de estes imóveis estarem relaciona-
dos com as pescas e atividades afins não podem ser com-
parados com as cabanas de Monte Gordo, Fuzeta ou
Olhão. 

Nestes lugares a pesca era sazonal e as cabanas
construídas em adobe com cobertura de colmo ou palha
tinham a função de guardar o material relacionado com a
faina marítima, embora, pouco tempo depois, passem a
funcionar também como habitação (Pacheco, 2009: 41-
42). As cabanas de Lagos não correspondem, por outro
lado, ao significado que Raphael Bluteau dá para as ca-
banas da Ribeira de Lisboa que “sam humas pequenas
tendas cubertas, em que se vende peixe, hortaliça, etc.”
(Bluteau, 1712-1728, vol. 2: 5). 

Cremos que a designação “cabana” esteja, pois, rela-
cionada com a função que desempenha nos séculos XVII
e XVIII e não apenas com a arquitetura ou materiais de
construção que a caracteriza. De acordo com a documen-
tação, as cabanas pertenciam a pessoas de estatuto so-
cial elevado, nomeadamente capitães e mestres de
Campo da Praça de Lagos, que as aforavam aos habitan-
tes que viviam das atividades marítimas.

6. Considerações finais
A documentação que explorámos permite constatar

que na descrição das casas só se pormenorizavam situa-
ções que se afastavam da norma, particularizando o que
era diferente. Quando essas mesmas fontes evidenciam

Queremos chamar a atenção para o muro do quintal
que circunda a parte fronteira da casa. Segundo a descri-
ção, o muro tem 12 palmos e um beirado. Estes dois ele-
mentos, o muro e o beirado, simulam a parede de uma
casa térrea. Para além de delimitar a propriedade, sepa-
rando-a do espaço público, pretende sobretudo criar uma
fachada contínua para a rua. Este fingimento pode ser
comparado com as paredes dos quintais das casas de
Vila Real de Santo António. 

De acordo com José Eduardo Horta Correia, enquanto
os quintais não se transformavam em casas, eram simu-
lados “ritmos da fachada [...] construídas com a mesma
espessura [...] a mesma faixa de massa colorida onde as-
sentava o beiral” (Correia, 1997: 157-159). Além disso, a
altura do muro do quintal da casa do padre Manuel Mar-
reiros é a mesma que as casas térreas da vila pombalina,
que têm 12 palmos. 

4. A casa com torre
A casa com torre que surge na documentação que

temos vindo a analisar não pode ser associada às casas-
torre nortenhas, que contemplam diversas tipologias:
casas com ala residencial adossada a uma torre, casas
com torre ao centro ou casas ladeadas por duas torres
(Afonso, 2000: 126-127). Também não podem ser compa-
radas com as torres e casas torreadas que João Vieira
Caldas identificou no Algarve, que se caracterizam por
serem um bloco compacto tendencialmente quadrangular,
composto por dois pisos (Caldas, 2007: 44-55). 

As casas com torre de Lagos assemelham-se às
casas com torre que José Manuel Fernandes apurou para
as Ilhas da Madeira e Açores, cujas torres são volumes
elevados, que podem conter dois ou três pisos acima do
telhado da habitação (Fernandes, 1992: 188). Sobre as
torrinhas dos Açores, Vitorino Nemésio diz que “não eram
verdadeiramente águas-furtadas, mas uma espécie de
andar mais curto que o corpo da casa e debruçado aos
quatro ventos sobre as grandes abas dos telhados que
podiam até conter abertura de uma ou mais janelas” (Ne-
mésio, 2006: 36). 

Em Lagos, as torres tanto surgem em casas térreas
como nas sobradadas não existindo uma clara distinção
tipológica. A alusão à torre surge para descrever um ele-
mento do corpo da casa que é mais elevado e pouco
usual na tipologia edificatória (Fig. 1). O vocábulo "torre"
tem, assim, a mesma importância de outros compartimen-
tos que permitem distinguir ou valorizar umas casas rela-
tivamente a outras mais singelas, como a sala, a cozinha
e a câmara.  

Algumas casas possuíam mais que uma torre, como
a casa do padre Domingos Gomes Rebelo, situada na
Rua Direita: “[...] e tem duas torres em cima de duas câ-
maras com janelas para a parte do mar e com a mesma
medida das câmaras [!]” (Auto de Vistoria#, 1728: s.p)
(Fig. 2). Relativamente à altura que as torres poderiam
atingir nada sabemos, mas não deveriam ser muito altas.
Numa das cartas de aforamento escritura-se uma casa
com torre à qual lhe acrescentam o adjetivo alta ou alti-
nha, certamente em detrimento do tamanho normal da
maioria das torres. 

Todas as casas que possuíam torres parecem eviden-
ciar uma regra comum: a torre estava sempre mais re-
cuada em relação à rua e levantadas apenas nas divisões
que se encontram a seguir à casa dianteira, como na co-
zinha ou na câmara. Por outro lado, não era de acesso di-
reto, requerendo a utilização de uma escada móvel a
partir da casa que lhe ficava por baixo. Aliás, quanto à fun-
ção da torre cremos que ela se apresentava como um ex-
tensão das atividades desempenhadas na divisão sobre
a qual se erguia. Assim, uma torre sobre a cozinha pode-

Fig. 2 – Perspectiva hipotética da casa do Padre
Domingos Gomes Rebelo, segundo o Auto de Vistoria,
Medição e Demarcação do Tombo da Santa Casa da
Misericórdia de Lagos, em 1728 (Esboço de Pedro Barão)
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a existência de uma torre, um balcão, uma varanda, um
beirado, uma cozinha com sua chaminé, um quarto com
suas abóbadas e armários, um quintal com poço e árvores
de fruto, são como que descrições de casas que, naquela
época, se distinguiam das casas mais comuns, isto é, das
mais simples, por possuírem elementos arquitetónicos
 diferentes ou nobres. 

Uma consideração importante diz respeito ao resta-
belecimento da cidade de Lagos após o terramoto de 1
de Novembro de 1755.

As escrituras de aforamento, compra e venda produ-
zidas após esta catástrofe evidenciam um regulamento na
reconstrução da casa que impunha a conservação da fei-
ção original, que se deduz a partir da expressão “levanta-
das pela correnteza”, impedindo, ao mesmo tempo, a
ocupação da rua; ou quando se descrevia a tipologia que
a casa tinha antes da demolição: “uma morada de casas
que constavam de dois altos e dois baixos”. 

Outro aspecto que merece ser realçado e explorado
é a existência de um plano para as casas dos proprietá-
rios mais abastados. O recurso ao desenho, baseado nas
medidas que constam no Tombo da Misericórdia de
Lagos, permite observar relações de proporção entre as
diferentes divisões da casa, uma vez que apresentam mó-
dulos constantes a rondar as 5 varas (Fig. 3). O estudo
da métrica dos compartimentos das habitações poderá
ser uma linha de análise a desenvolver.
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1. Os ornatos em relevo e os trabalhos de massa: 
enquadramento
O presente artigo insere-se num projeto de investigação

em curso1, que pretende interpretar os ornatos em  relevo e
os trabalhos de massa no conjunto das técnicas de reves-
timentos arquitetónicos exteriores, à base de cal, presentes
na arquitetura doméstica da região do Algarve.

Estes elementos, para além da sua função de proteção
das alvenarias, dão suporte à composição arquitetónica.
Caracterizam-se por serem argamassas de revestimento
que adquirem volumetria, com recurso a técnicas de mode-
lação específicas (com recurso a molde, a lanceta ou mo-
deladas de forma livre), executados de acordo com a sua
aplicação (de forma direta na superfície, em bancada ou
exterior à obra), e que têm especificidades conforme a sua
função arquitetónica (categoria de classificação defendida
por Josef Fuller (s/d) que permite interpretar o ornamento
em relação à sua colocação no suporte, considerando os
de preenchimento, de transição, de apoio, de fecho e de
desenvolvimento pontual).

A sua execução realiza-se a fresco ou semi-fresco
sobre o próprio suporte da superfície arquitetónica (na téc-
nica de execução direta) ou posteriormente fixados (na téc-
nica de execução em bancada ou exterior à obra) e as
formulações da argamassa constituinte são variadas e cri-
teriosamente preparadas pelo seu executante. De forma
geral, são constituídas com o ligante de cal aérea, com se-
leção criteriosa dos agregados, podendo ter a adição de al-
guns componentes de forma a melhorar as suas
características físicas e mecânicas. Eram técnicas de
 revestimento que seriam transmitidas em contexto de esta-
leiro e oficinas de artífices, através da construção ou pela
reprodução de elementos já tecnicamente experimentados,
e adaptando os repertórios decorativos a uma gramática ar-
quitetónica de uma época e com particularidades regionais.

2. Os ornatos em relevo e os trabalhos de massa: 
breve enquadramento na região do Algarve
As campanhas continuadas em Mértola (Torres, 2007),

Silves, Faro, Loulé, Tavira e Cacela são alguns dos exem-
plos a Sul de Portugal onde vestígios arqueológicos parie-
tais têm revelado algumas das técnicas de decoração de
antigas construções. São apontados como exemplo os or-
natos relevados em conjugação com a pintura mural do pe-
ríodo romano em Lagos, Faro, Milreu e Tavira (Freire,
2013), e os vestígios de técnicas de ornato relevado, escul-
pido ou entalhado, durante a presença Islâmica no Algarve

em Silves (Gomes, 2001: 97). Nas investigações que têm
sido realizadas no âmbito da disciplina da Arqueologia da
Arquitetura é inclusivamente referido que o ornato relevado
teve forte continuidade nos programas decorativos durante
esse período histórico, onde “as tecnologias da cal serviram
os diferentes programas decorativos e propósitos evocati-
vos de cada religião” (Cruz, 2004: 89).

A partir do século XVI o Sul de Portugal viu um reno-
vado florescimento da arte do ornato relevado em que os
trabalhos de massa e os esgrafitos ganham relevância plás-
tica na arquitetura civil e religiosa (Vasconcelos, 1964: 34),
e onde “o seu uso continuado contribui mesmo para que se
convertessem em elemento caracterizador da arquitectura
popular e erudita no sul [!]” (Vieira, 2008: 107).

Estes “estuques exteriores” (Vasconcelos, 1964), refe-
renciados como uma técnica decorativa particular nas fa-
chadas no Sul de Portugal, já haviam sido identificados
para além do Alentejo, “no Algarve (Tavira, Luz de Tavira,
Faro, Lagos, Silves, etc.) onde atingem o máximo de ex-
pressão artística” (Aguiar, 2002: 265). A prosperidade eco-
nómica que alcançou toda a região algarvia em diferentes
momentos históricos, pela exportação dos produtos agríco-
las, pela intensa atividade piscatória e conserveira, irá dotar
a maioria dos centros históricos algarvios de grandes de-
senvolvimentos urbanos e arquitetónicos (Magalhães,
1993; Cavaco, 1976), traduzindo-se na construção de ca-
sarios reveladores dessa prosperidade económica, carac-
terizados por uma maior exuberância de cor, introdução de
elementos decorativos e argamassas de relevo nas facha-
das (Fig.1).

3. O processo de inventariação dos ornatos em relevo 
e trabalhos de massa na arquitetura da região 
do Algarve
A corrente investigação incide em particular na arquite-

tura doméstica, deparando-se com evidentes lacunas a
nível das fontes escritas e documentais, tornando mais
complexa a delimitação de cronologias ou a referenciação
a autorias e a oficinas associadas. O trabalho de campo, a
observação e o registo direto na atualidade, assim como o
apoio de registos fotográficos e documentais de diferentes
épocas constituem, deste modo, instrumentos fundamen-
tais no entendimento do objeto de estudo.

O inventário realizado especialmente para a investiga-
ção em curso, para além de fornecer uma base de trabalho
e uma fonte primária essencial, constitui uma abordagem
de classificação qualitativa e quantitativa fundamental para
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2 Corresponde à codificação que integra o sistema de referenciação geográfica, apoiado em ortofotocartografia sob a forma digital, resultado da
divisão da área das freguesias em pequenas unidades territoriais estatísticas, denominadas Secção Estatística (Unidade territorial, correspondente
a uma área da Freguesia), Subsecção Estatística (Unidade territorial que corresponde ao quarteirão nas áreas urbanas e ao lugar nas áreas
rurais) e Lugar (correspondendo a um aglomerado com designação própria) (Instituto Nacional de Estatística, www.ine.pt).

Fig. 1 – Alguns exemplos existentes na região do Algarve

a salvaguarda do objeto de estudo. O processo de siste-
matização da informação recolhida reflete o estabeleci-
mento de categorias de classificação, nos vários domínios
de caracterização dos ornatos em relevo e dos trabalhos
de massa, até ao momento dispersas ou mesmo inexisten-
tes, e que poderão beneficiar futuros trabalhos de catalo-
gação.

O processo de inventariação assenta em três fases fun-
damentais (Conselho de Ministros da Europa, 1995): sele-
ção, identificação e caracterização. 

A identificação dos elementos para inventário realiza-
se pela georeferenciação dos elementos edificados, pelo
registo da codificação referenciada relativo à Base Geográ-
fica de Referenciação de Informação2,e pelo registo da sua
morada (localidade, rua, número de polícia). A caracteriza-
ção é realizada pelo preenchimento de três fichas de inven-
tário inter-relacionadas: Ficha de caracterização do edifício,
Ficha de análise cromática e Ficha de caracterização do
elemento.

O processo de inventariação é potenciado por uma pla-
taforma de base de dados relacional que possibilita o re-
gisto integrado dos vários tipos de dados recolhidos
(levantamento fotográfico; pesquisa documental; dados de
identificação e de caracterização), assim como o cruza-
mento permanente destes mesmos dados.

Na investigação em curso, a definição de uma estrutura
relacional de categorização dos elementos decorativos
 inventariados (compreendendo a sua caracterização em
termos de tipo de elemento, de localização arquitetónica,
de tipo de ocorrência, de tipo de motivo e de técnica de
execução e de modelação) tem permitido estabelecer

 coleções de motivos ornamentais com base nas suas ca-
racterísticas relacionáveis, nomeadamente no que  respeita
à sua encomenda,  autoria, produção ou morfologia.

4 Primeiros resultados realizados 
em quatro centros históricos: 
O caso de Vila Real Santo António, Castro Marim, 
Fuzeta e São Brás de Alportel
O levantamento integrado dos centros históricos da

 região do Algarve, realizado in situ, complementado com a
pesquisa documental já realizada e com o registo sistemá-
tico da caracterização individual dos elementos edificados,
tem permitido consubstanciar algumas hipóteses, contri-
buindo com dados relevantes para a interpretação destas
tecnologias de ornamentação na arquitetura da região.

Para o presente artigo selecionámos os conjuntos ur-
banos dos centros históricos de Vila Real Santo António
(151 edifícios selecionados), Castro Marim (42 edifícios se-
lecionados), Fuzeta (104 edifícios selecionados) e São
Brás de Alportel (49 edifícios selecionados), validando 346
edifícios (entre os quais 148 classificaram-se como casos
relevantes para a investigação e 58 integram casos de es-
tudo). A amostra realizada resultou num grupo de 325 edi-
fícios de uso habitacional, 13 edifícios correspondem a
serviços, cinco edifícios de uso comercial, dois edifícios de
uso industrial e um equipamento. Relativamente ao estado
de conservação dos edifícios na área inventariada, foram
registados três exemplares em estado de ruína, 39 edifícios
em mau estado de conservação, 173 encontram-se em
 estado médio de conservação e 127 edifícios em bom es-
tado de conservação.
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Figs. 2 e 3 – Exemplos de Casa Urbana Eclética e pormenores dos ornatos em relevo na Fuzeta e em Vila Real de Santo António

Podemos ainda observar que, dos 70 edifícios onde foi pos-
sível aferir uma datação, o intervalo de ocorrência das mesmas
situa-se entre o início do século XIX e o princípio do segundo
quartel do século XX, observando-se uma significativa concen-
tração no primeiro quartel do século XX, com um pico assina-
lável no ano de 1900 onde se verificam 10% dos casos.

4.1. Análise por tipologia de edificado 
e categoria arquitetónica
Foram analisados os exemplares por tipologia de edifi-

cado, apoiando-nos em estudos realizados que contribuíram
para a interpretação da arquitetura urbana da região (Correia,
1989; Raposo, 2007), estabelecendo as categorias de Casa
Rural Popular, Casa Urbana Popular, Casa Urbana, Casa
 Urbana Nobre, Casa Urbana Eclética, Casa Urbana Art Déco,
Casa Modernista e Casa Moderna.

Não foram identificados ornatos em relevo e trabalhos de
massa nas casas do tipo Rural Popular, que se caracterizam
geralmente por um uso habitacional com uma organização
interna de duas a três células, com acesso único pela casa
de fora (compartimento com função de receção), com frente
urbana ocupando a totalidade do lote, sendo este de pequena
dimensão. Observa-se que o remate da cobertura é realizado
com beirado simples ou duplo-beirado de telha de canudo di-
retamente assente sobre o paramento da fachada, sem terem
sido registados exemplares com recurso a trabalhos de
massa para a realização de cimalhas. Do mesmo modo re-
gista-se que as molduras dos vãos, dos socos e dos cunhais
são somente rebocados e caiados. Verifica-se de igual modo
que o corpo da chaminé e os remates do fumeiro são caiados
diretamente sobre a alvenaria.

Na categoria de Casa Urbana Popular foram identificados
41 exemplos cujos trabalhos de massa são referentes a re-
mates de cobertura, com recurso a cimalhas, a molduras de
vãos, a pilastras e socos, sendo inexistentes exemplares com
ornatos em relevo. Correspondem a edifícios que se encon-
tram inseridos no núcleo urbano do período medieval ou em
áreas de expansão urbana ocorridas a partir do século XV
(Correia, 1989). Estes edifícios mantêm a frente de fachada
na ocupação total do lote que adquire maior dimensão relati-
vamente ao da tipologia da Casa Popular Rural.

Nos edifícios enquadrados no tipo Casa Urbana identifi-
caram-se 39 exemplares, com registo de trabalhos de massa
no desenvolvimento das cornijas e tratamento dos cunhais,
com recurso a moldes de grande dimensão e complexidade.
Esta categoria caracteriza-se por edifícios de maior dimen-
são, podendo estes ter dois pisos, com cobertura em telha
com duas ou quatro águas. Os trabalhos de massa muito re-
curvados permitem um beirado com maior balanço e a ma-
nutenção de uma fachada urbana, de referências ao “Estilo
Chão Nacional” (Correia, 1989: 74). Registaram-se poucos
exemplares com integração de platibanda, a qual, quando
presente, não inclui a utilização de ornatos em relevo no

preenchimento no seu paramento. Nestes casos, a platibanda
assume-se como uma continuidade da linguagem formal da
fachada tendo como remate apenas trabalhos de massa. Os
vãos são de dimensão larga e espaçada, com ritmo regular,
com cantarias de calcário aparelhadas e de acabamento bu-
jardado, podendo ser substituídas por trabalhos de massa,
que mantêm o mesmo desenho de cantaria e podendo simu-
lar o acabamento bujardado na argamassa.

Na categoria de Casa Urbana Nobre identificaram-se dois
exemplares nos quais se registaram ornatos em relevo so-
bretudo de tipo figurativo (ornamentação com referência a ob-
jetos relacionados com a atividade familiar) e heráldico
(ornamentação com elementos brasonados e simbólicos da
família proprietária). Observa-se que alguns elementos deco-
rativos apresentam correspondência com exemplares locali-
zados nas zonas agrícolas rurais, facto que é consistente
com a existência de dupla habitação da fidalguia do século
XVI com casa de residência no centro urbano e habitação de
carácter agrícola localizada nas áreas rurais (Caldas, 2007),
com períodos de permanência ou visita nas campanhas sa-
zonais, e que se manteve, com eventuais obras de transfor-
mação ou ampliação, especialmente durante o século XVIII,
nalguns casos, já com carácter de quinta de produção e de
lazer (Correia, 1989: 77), podendo manter algumas das refe-
rências ornamentais urbanas.

Nos edifícios do tipo Casa Urbana Eclética, identificaram-
se 223 edifícios, verificando-se que esta tipologia surge as-
sociada de forma generalizada à decoração da fachada,
podendo ser coroada com platibanda fortemente decorada
ou com balaustrada de inspiração neo-barroca. Apresentam
pilastras e cunhais usualmente rematados com ornatos em
relevo de composição vegetalista, assim como a marcação
acentuada das cimalhas, dos frisos e dos socos com recurso
a trabalhos de massa (Figs. 2 e 3). Constituem habitações
que se inscrevem num período que se estende de meados
do século XIX ao primeiro quartel do século XX, integrando
na sua gramática decorativa uma tendência para um estilo
revivalista de raízes históricas, com expressão eclética (de
influência do neoclássico, do neobarroco e do romantismo de
inspiração erudita ou vernácula) e com especificidades regio-
nais (Correia, 1989: 76). A linguagem decorativa destas
 habitações manifesta a prosperidade e o sucesso da burgue-
sia mercantil local, refletindo as regeneradas posições socioe-
conómicas associadas à importância da exportação e da
indústria conserveira que se intensificam naquele período.
São habitações que ocupam locais relevantes da malha
 urbana (na avenida, na rua principal, num largo ou gaveto) e,
noutros casos, nas áreas periurbanas. 

Na categoria da Casa Urbana Art Déco, com 31 exem-
plares identificados, regista-se a estilização e a geometriza-
ção do ornamento. É usual o recurso a trabalhos de massa
nos elementos arquitetónicos, com a estilização decorativa
das molduras, pilastras e cunhais. A cimalha associada à mo-
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Fig. 5 - Exemplar localizado no centro urbano de São Brás 
de Alportel, na rua Ferreira de Almeida n.º 17-19

Fig. 4 – Exemplar localizado no centro urbano de São Brás de
Alportel, na Rua João Rosa Beatriz n.º 58

delação é praticamente abandonada e substituída por pilas-
tras estilizadas que intersectam o paramento da platibanda e
reforçam a verticalidade da fachada. Os ornatos em relevo
são usados com regularidade no preenchimento de platiban-
das e dos paramentos da fachada com ornamentações de
estilizações vegetalistas e geométricas. 

Os edifícios categorizados como Casa Modernista (1930-
-1940) são em número muito reduzido (identificados apenas
dez exemplares), apresentando trabalhos de massa no reforço
da composição geométrica da arquitetura, com o recurso a
reentrâncias e saliências na argamassa, acentuando a com-
posição de vãos, de desníveis e de remates com os limites do
edifício.

A avaliação do número total de edifícios identificados em
cada uma das diferentes categorias arquitetónicas para os
quatro centros históricos analisados possibilitou verificar a
presença predominante dos ornatos em relevo e trabalhos de
massa na categoria arquitetónica da Casa Urbana Eclética,
observando-se contudo no centro histórico de Vila Real de
Santo António uma maior representatividade das restantes
categorias arquitetónicas. Situação já identificada noutros tra-
balhos de investigação (Correia, 1989) e que revela a impor-
tância que a dinâmica comercial teve naquele centro urbano,
adaptando a arquitetura do traçado original pombalino aos
novos gostos da nova vida urbana de oitocentos e primeiras
décadas do século XIX.

4.2. Interpretação dos ornatos em relevo 
e trabalhos de massa em São Brás de Alportel
São Brás de Alportel apresentava nos anos de 1861 e

1862 expoentes máximos da indústria corticeira da região,
conservando a sua importância no início do século XX, com
registos datados de 1915 reveladores do grande desenvolvi-
mento industrial, correspondendo a cerca de 50% da produ-
ção de cortiça no país e mantendo 19 fábricas ativas já no
avanço do século XX (Louro, 1996: 147).

O período de oitocentos surge de igual modo como um
momento marcante na arquitetura doméstica do Algarve, re-
velando o poder regulador e legislativo na arquitetura (Cal-
das, 2007) pela criação de importantes diplomas legisladores
que terão um impacto imediato na arquitetura e no urbanismo
das cidades da região. Apresenta-se o exemplo de dois mo-
mentos: o Código de Posturas de 1848 que exigirá à entidade
reguladora o examinar do “alinhamento de fachadas” e o seu
“aformosamento” (ADF, 1848: Cap. 1º, art. 1º.), sob pena de
sanções pesadas e demolição do edifício; e o Código de Pos-
turas de 29 de Julho de 1872 que exigirá a “todas as casas
situadas em ruas, praças e logares públicos, [!] a recolher
as aguas pluviaes ou quaesquer outras dos telhados ou va-
randas de suas casas e a conduzi-las em canos cobertos
pela parede até ao nivel do chão” (ADF, 1872: art. 33º). 

Em São Brás de Alportel, o Código de Posturas de 1916
substituiu o Código de Posturas de 1848 de Faro que vigorara

até à elevação a concelho e manteve na generalidade o re-
gime de sanções relativo às “Edificações e reedificações”,
sendo sancionados aqueles que construíssem “prédios que
gotejem para a rua, sem canos nas paredes para a saída da
água” (Louro, 1996: 106), favorecendo a ocorrência do ele-
mento da platibanda como solução arquitetónica eficaz para
o necessário cumprimento do Código de Posturas em vigor.
Este elemento, ao constituir-se como um plano cego de re-
mate da água da cobertura, vem simultaneamente conformar-
se como um elemento de suporte da ornamentação
arquitectónica (Figs. 4, 5 e 6).

Relativamente ao tipo de ocorrência dos elementos de-
corativos verificamos que 34,8% se insere nos elementos de
fecho (relativo a elementos de remate), 33,3% em elementos
de preenchimento (compreendem os elementos que se inse-
rem nos espaços emoldurados), 15,9% correspondendo a
elementos pontuais (relativo a elementos isolados) e os res-
tantes 15,2% em elementos transição (relativo aos elementos
de ligamento entre dois elementos).

As classes dos motivos ornamentais que surgem com
maior representatividade são os motivos geométricos (inte-
grando as formas geométricas simples e compostas), com
50,7%, e os motivos fitomórficos (incluindo os elementos de
inspiração vegetalista de forma simples ou compositiva),
identificados em 47,2% da totalidade dos elementos regista-
dos, atingindo os motivos zoomórficos menor representativi-
dade com apenas 1,4%.

A análise do tipo de execução dos motivos ornamentais
permite compreender que a execução direta é a mais recor-
rente (85,5%), seguindo-se a de execução exterior à obra
(11,9%) e por último a execução em bancada (2,6%).

Por fim, relativamente ao tipo de modelação dos motivos
ornamentais conclui-se que, entre os exemplos analisados,
a modelação por molde é a mais aplicada, seguida da mode-
lação à lanceta e da modelação livre (com apenas três exem-
plares). Pode-se assim presumir a existência de uma
manufatura industrial/oficinal no período particular de oitocen-
tos, com recurso frequente a moldes e formas para a mode-
lação dos elementos relevados que se distancia da fase
pré-industrial característica do século XVIII onde predomi-
nava o trabalho à lanceta e de modelação livre realizada di-
retamente em obra sobre a superfície arquitetónica.

5. Notas finais
Os resultados apresentados decorrem de uma investiga-

ção em curso que assenta na interpretação dos ornatos em
relevo e trabalhos de massa presentes na arquitetura da re-
gião do Algarve. Estes elementos decorativos integram os
sistemas tradicionais de revestimento e de proteção das al-
venarias, adquirindo uma importância significativa ao nível da
comunicação e representação em arquitetura.

A interpretação e a divulgação destas técnicas de reves-
timento existentes na região é, deste modo, uma das medi-
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Fig. 6 – Exemplar localizado no centro urbano de São Brás de Alportel, na rua Gago Coutinho n.º 38

das fundamentais para a sua salvaguarda e um contributo
para a sua conservação. Cremos que a investigação destas
técnicas de revestimento arquitetónico contribui com dados
fundamentais para a interpretação histórica e estética do pa-
trimónio construído da região, enquadrando a arquitetura no
seu contexto de manufactura e nas relações entre executante
artífice/oficina e respetivo encomendador, com vestígios sin-
gulares na região.

Os resultados preliminares desta investigação têm per-
mitido revelar dados inéditos que colocam à discussão di-
versas hipóteses para a interpretação da ornamentação que
a arquitectura da região beneficiou durante longos períodos
históricos. Neste sentido, o instrumento de inventário, criado
especialmente para a investigação, assume grande impor-
tância no que diz respeito ao registo e estudo dos revesti-
mentos arquitetónicos tradicionais, podendo comportar
também um papel muito significativo como instrumento de
salvaguarda ao permitir enquadrar os ornatos em relevo e
os trabalhos de massa no contexto histórico e arquitetónico
e contribuir para a interpretação da arquitetura doméstica
da região do Algarve.
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1. Introdução
Momento áureo do regime do Estado Novo, pela gran-

diosidade eloquente que evoca de um passado glorioso, a
Exposição do Mundo Português (EMP) de 1940 é também
um momento chave da história da arquitetura portuguesa. E
é-o por duas razões fundamentais. Em primeiro lugar, por
condensar, num mesmo espaço, a tensão que se tinha vindo
a acentuar entre um modernismo consentido mas esparti-
lhado na sua essência e uma tradição imposta mas mais se-
rôdia nos seus termos, que saiu vitoriosa. Em segundo, por,
no caso específico da reconstituição das aldeias portugue-
sas, enunciar de igual modo uma outra tensão, que se vinha
adensando desde o início do século XIX, entre duas diferen-
tes perspetivas de leitura da casa portuguesa: a da afirmação
de uma “unidade característica” (Peixoto, 1990: 153), de que
Raul Lino se constituirá arauto; e a de negação dessa mesma
unidade, que tem em Rocha Peixoto o seu pioneiro e conhe-
cerá o seu desenvolvimento e sistematização nos estudos ul-
teriores de Orlando Ribeiro, do Centro de Estudos de
Etnologia Peninsular (CEEP) e do Inquérito sobre a Arquite-
tura Regional Portuguesa (IARP). 

Ora, se é naquele primeiro sentido que devemos entender
a EMP como “ponto de chegada e não de partida”, ou “ponto
de inflexão” a partir do qual se fará sentir uma “involução do
espírito moderno” (França,1991: 225), já no segundo estamos
perante a surpreendente emergência de uma perspetiva que,
à parte os estudos pioneiros, mas ainda embrionários, de
Rocha Peixoto, só virá a conhecer desen volvimentos consis-
tentes e sistemáticos a partir da década de 40.

Daí que a reconstituição das aldeias portuguesa, “verda-
deiro álbum português” (Castro, 1940: 26), que constitui um
dos temas parcelares desse mais geral “Álbum de Ilusões”,
que é como Augusto Castro (Castro, 1940: 147), comissário-
geral da Exposição, denomina a EMP, adquiria, a essa luz,
particular importância pelo que ela nos diz ou possa dizer
sobre os termos em que se processa essa tensão. A EMP,
sendo síntese de um glorioso passado criteriosamente sele-
cionado, no compromisso que procura estabelecer entre mo-
dernidade e tradição que vá de encontro à proposição “ser
moderno mas português”, encerra também o propósito de en-
cenar e inculcar um modelo de ruralidade que nos remete
para o domínio do simulacro, constituindo-se numa espécie
de ordem semiúrgica, em que o valor simbólico dos elemen-
tos se substitui ao seu efetivo valor de uso (Baudrillard, 1991).

De resto, é o próprio Augusto de Castro, que o assume
no discurso de inauguração das “Aldeias Portuguesas” ao re-
conhecer a António Ferro que este, na sua “competência de
arquitecto de imagens”, tinha acabado “de escrever, de com-
pilar e de fazer editar, com este Centro Regional [!] um lindo
livro sobre o Portugal íntimo, o Portugal repousante e lírico
[!]: esse Portugal ingénuo e amoroso [!] que constitui [!]

a écloga e a canção da Raça e da Terra” (Castro, 1940: 115).
Uma descrição que não pode deixar de nos fazer vir à me-
mória a imagem, veiculada pelos livros da Instrução Primária
do Estado Novo, de um país profusamente colorido, paradi-
síaco e ideal que se abrigava candidamente a Família numa
“típica casa portuguesa”, tão aparentemente diferente nas
suas particularidades regionais, mas tão igual na sua ence-
nação alegórica de uma ordem arquitetónica nacional, vincu-
lando-a ao solo Pátrio sob a superior proteção Divina.

A hipótese que formulamos, no entanto, é que a recons-
tituição das aldeias portuguesa na EMP consegue atingir ou-
tros e mais amplos propósitos, acabando por se distanciar,
consciente ou inconscientemente, da interpretação da arqui-
tetura popular que geralmente se associa ao Estado Novo,
aproximando-se daquela que, apesar de ensaiada por Rocha
Peixoto logo no início do século, só se irá desenvolver a partir
da segunda metade dos anos 40.

2. As aldeias da Exposição do Mundo Português 
de 1940: retrato de grupo
O núcleo das Aldeias Portuguesas, em conjunto com a

Secção da Vida Popular (embrião do futuro Museu de Arte
Popular), integrava o designado Centro Regional, “expressão
mais facilmente compreensível e sedutora” com que se subs-
tituiria a designação inicial de Secção Etnográfica Metropoli-
tana, como explicará Ferro – sempre atento aos mecanismos
de sedução! – no discurso de inauguração do mesmo (As
Aldeias!, 1940). “Abreviatura rústica do Portugal maneiri-
nho”, as aldeias da EMP configuravam “um Portugal peque-
nino, de trazer ao peito” destinado a “provar que o nosso País
é um dos raros, nesta hora, em que a vida e a poesia são
ainda palavras sinónimas” (As Aldeias!, 1940: 2), sendo
desta forma remetidas para uma dimensão, não só hiper-real,
mas sobretudo atópica e atemporal: atópica, porque (aparen-
temente) desligada da sua realidade concreta – o que não se
confirmará de todo, como veremos a seguir; atemporal, por-
que higienicamente encerrada numa espécie de lapso indi-
ferente à marcha do tempo e a contaminações externas.

Procurando constituir “visão típica do conjunto das terras
portuguesas” (Guia! 1940: s.p.), o conjunto agrupava as re-
presentações das treze províncias metropolitanas em seis
núcleos: Trás-os-Montes, Beira Alta e Beira Baixa; Minho,
Douro e Beira Litoral; Alto e Baixo Alentejo; Estremadura e
Ribatejo; Algarve; Açores e Madeira (Fig. 1). Da informação
contida em dois guias da Exposição (Chaves e Novais, 1940;
Guia!, 1940), ficamos a saber que as reconstituições do edi-
ficado não se circunscreviam às respetivas fachadas, pois
muitas das casas comportavam, no seu interior, a represen-
tação de atividades tradicionais. Estas estendiam-se ao
 espaço envolvente de forma a recriar aquele que seria o am-
biente quotidianamente vivido numa qualquer aldeia do país,
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trilhando caminhos já abertos pelo esforço de reinvenção de
tradições empreendido com o concurso da aldeia mais por-
tuguesa. Reinvenção que aqui adquire ainda outra particula-
ridade ao abranger a representação da materialidade e
tectónica da arquitetura tradicional através do recurso a sis-
temas construtivos ligeiros e revestimentos simulados.

De Trás-os-Montes distinguem-se as “casas negruscas,
de pedra sem cal, aqui xisto, ali granito, [que] sobem as en-
costas, cobrem-se de colmo de centeio ou de chapas de
lousa”, das “da baixa [que] têm cal e branquejam entre os der-
radeiros penedos e na verdura variegada”, e elegem-se como
elementos de destaque as “janelas pequeninas” e as “varan-

das [que] recatam-se a medo”. Da Beira Alta é feita uma
 referência muito simples e breve às “casas de pedra nua, gra-
nito cinzento, xisto avermelhado para outros lados”, enquanto
da Beira Baixa se assinala que a “casa [é] de granito nas re-
giões graníticas, de xisto onde aquele falta com os seus pe-
dregulhos e oferece a lousa mais ou menos aveludada, [com]
paredes mistas de uma e outra dessas pedras, ou feitas de
grossos seixos rolados nas ribeiras da Serra, entremeados
com pedras e barro de calafetamento, aqui de taipa a desco-
berto, além de induto de barro”. A respetiva representação
evidencia, “entre as construções de características transmon-
tanas, a Casa do Passal; outra de tectos colmados, ladeada
pela chamada Fonte do Mergulho; e da parte de cima do
largo, a Casa da Noiva”. Alfaias agrícolas dispostas no pátio
de uma casa do lavrador, uma atafona instalada “na taberna
fronteira”, bem como outras atividades, completavam o qua-
dro bucólico (Fig. 2). 

Ao Minho são associadas “casas de granito no meio da
verdura, [com] escadas exteriores, [que] por vezes parecem
construções de bonecas”, dotadas de “alpendres [que]
guardam como dosséis a entrada”. Destaca-se o “espi-
gueiro [que] ergue-se ao pé da eira, solitário aqui, aos pares
ali, e frequentemente em número maior, escalonados, dois
a dois, à volta do tabuleiro raso”. E distinguem-se igual-
mente as “casas da ribeira, mais francas e alegres na pai-
sagem cheia, farta de verduras [! que] dão ares de
miradouros, escondidos na folhagem”, das “casas de mon-
tanha, tristinhas e angustiosas das alturas de precipício,
[que] cobrem-se de colmo e de lousas, às vezes com te-
lhas”. Do Douro Litoral é-nos dada também uma imagem
dúplice, constituída pelas “casas muito brancas [dispostas]
pela ribeira, à vista do mar oceano para o lado onde o sol
se põe, [ou que] agarram-se à terra, pouco altas, perdidas
nas plantações”, e pelas “casas do interior, na transição da
montanha trans montana, [que] repetem os tipos serranos”.
Da Beira Litoral distingue-se “a sua zona serrana, em que

Fig. 2 – EMP 1940, aldeias portuguesas: núcleo representativo de Trás-os-Montes, Beira Alta e Beira Baixa 
(Fotografia de Eduardo Portugal, Arquivo Municipal de Lisboa – Arquivo Fotográfico)

Fig. 1 – Exposição do Mundo Português 1940, secção das
aldeias portuguesas: excerto adaptado da planta geral da
exposição (que, embora incompleta, é a mais fiel ao que foi
executado relativamente às aldeias). 1 - Trás-os-Montes, Beira
Alta e Beira Baixa; 2 - Minho, Douro Litoral e Beira Litoral; 
3 –Estremadura e Ribatejo; 4 – Alto Alentejo e Baixo Alentejo;
5 – Algarve; 6 – Campo da feira; 7 – Capela de S. António; 
8 – Secção da Vida Popular (embrião do futuro Museu
Nacional de Arte Popular); 9 – Pavilhão dos Caminhos-de-
-ferro e Portos; 10 – Pavilhão das Telecomunicações 
(Arquivo Histórico do MOPTC, fundo CEMP 1939/1940)  
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se repetem os caracteres das casas e das aldeias da mon-
tanha, do Minho e de Trás-os-Montes”, da “faixa litoral, em
que há tipos novos de povoações [e onde] nas areias mo-
vediças desde Aveiro [!] até à região da Figueira da Foz,
as casas de madeira, os «palheiros» de evocações pré-his-
tóricas, dão acolhida de recurso aos pescadores e traba-
lhadores do mar”. Quanto à reconstituição, ficamos apenas
a saber que a “entrada no quadro campesino regional” se
faz “pelo Arco da Bobadela (época romana)”, e que, “além
de duas casas visitáveis, encontram-se nas suas oficinas
um barbeiro, um jugueiro, um cesteiro, um filigranadeiro e
uma tecedeira de colchas e atoalhados da região coimbrã
de Almalaguez” (Fig. 3).

Da Estremadura e do Ribatejo, a descrição é mais su-
mária, limitando-se, no primeiro caso, a assinalar “as esca-
das exteriores [que] sobem do quintalinho com parreiras,
onde geme a nora mourisca [e onde] tudo serve para vaso
de plantas”, e, no segundo, as “chaminés também coloridas,
com frente decorada de símbolos, flores, datas e nomes,
[que] saltam dos telhados baixos e armam em pequenos
pombais ou simples suportes de telhas encostadas como
cartas de jogar, duas a duas”. Do aglomerado representativo
destas duas províncias somos apenas informados que al-
bergava “a característica estalagem do Senhor Roubado
onde no interior ou no eirado, se servem pratos regionais” e
uma “loja de ferrador”.

Do Alentejo, onde “as casas não podem levantar-se
muito alto, feitas de tijolo e precisadas de se refrescar na
terra, sob um céu que escalda, são baixas, como as da cam-
pina costumam ser”, diz-se que “cal e mais cal, veste-as de
brancura sem par [e] as chaminés sobem no ar [!] rendi-
lhadas e muito brancas [!] ora parecendo torres e colunas
enfeitadas, ora pombais e mirantes com grelhas de tijolo,
artisticamente dispostos”. Um “núcleo de edificações em
roda de um pátio, com varanda típica, onde se encontram
carros de canudos”, condensaria a representação da região,
a que “lojas de seleiro, correeiro (com tear para cilhas e ata-
fais) e de oleiros de Niza” emprestavam a necessária ani-
mação (Fig. 4).

Quanto ao Algarve, são referidas “a brancura das casas
[que] não deixa a palma na mão alheia [e] a vegetação, rica
e luxuriante, [que] faz vibrar a brancura das casas, com as
chaminés de recorte e novidade inverosímeis, que nunca
se repetem dentro dos mesmos modelos”. A reconstituição,
por sua vez, destaca um “aglomerado de casas, construção
típica de Olhão, com vivendas açoteadas e coroadas das
características chaminés”, conformando “pequenos pátios”
decorados com “vegetação regional”. Ficamos ainda a
saber que “pelos recantos e quinteiros das casas, ou nas
lojas delas, mulheres trabalham em esparto obras de em-
preita [e] homens desfibram a pita e fazem barrigueiras”.

Uma “loja do doceiro, junto ao campo da feira” completava
o quadro (Fig. 5).

Das regiões insulares são apenas referidas “constru-
ções de basalto com janelas e soleiras de portas debruadas
a cal branca”, em representação dos Açores, e as “casas
policromas”, representando a Madeira. No entanto, não só
o guia não identifica o respetivo quadro representativo nem
apresenta dele qualquer imagem, como as fotografias dis-
poníveis não o permitem identificar. 

Importa ainda referir que a representação etnográfica
abrangia também as então províncias ultramarinas, num es-
paço localizado no extremo oposto do recinto da exposição
e designado Secção de Etnografia Colonial que integrava,
de igual modo, reconstituições de aldeias indígenas, tema
que no entanto não iremos aqui abordar.

3. As aldeias da Exposição do Mundo Português: 
sinais de uma etnografia em ação

Da leitura destes elementos e das fotografias disponí-
veis, não parecem restar dúvidas de que a reconstituição
das aldeias na EMP, mais do que operação eminentemente
criativa e ficcionada do que alguns setores entendiam ser a
“casa portuguesa”, representa sinais evidentes de uma et-
nografia já em ação, ainda que titubeante e longe ainda de
atingir a sua maioridade, e enunciadores daqueles que irão
ser – pelas mãos de Orlando Ribeiro, dos agrónomos do In-
quérito à Habitação Rural, dos etnólogos e antropólogos do
CEEP e dos arquitetos do IARP – os seus grandes contri-
butos académicos e científicos (Leal, 2000). 

Sabemos pois que saiu das mãos de Raul Lino a
 proposta original dessa reconstituição, algo que não sur-
preende dado não só o papel que este tinha a si mesmo re-
servado desde o início do século na defesa da arte
portuguesa e do arquitetar das casas simples, ou seja, das
nossas tradições arquitetónicas, mas também da importân-
cia que essas suas reflexões e propostas lhe haviam gran-
jeado, visível no papel que lhe é atribuído no seio do
comissariado da exposição. No entanto, o ideólogo da “casa
portuguesa” afastar-se-ia deste processo “por discordância
de programa” (França,1982: 56) – sem que saibamos os
motivos exatos dessa discordância –, deixando o caminho
aberto a Jorge Segurado, um dos pioneiros do nosso mo-
dernismo que, por esta época, se associará também à refe-
rida inflexão arquitetónica, só regressando mais tarde ao
Moderno, e a quem é atribuída uma maior sintonia com o
sentido bucólico-pitoresco, tendente a uma maior estilização
formal, que Ferro pretenderia imprimir à reconstituição. 

Ora, conquanto Cottinelli Telmo, arquiteto-chefe da
 Exposição, considere que, na proposta de Lino, os “agrupa-
mentos de casas serão obra da fantasia do arquiteto, mas
cada uma delas será a reprodução de documentos autênti-
cos das nossas habitações rurais” (A Exposição!,1939:
16), é difícil vislumbrar, a partir dos desenhos e das imagens

Fig. 3 – EMP 1940, aldeias portuguesas: núcleo representativo
do Minho, Douro Litoral e Beira Litoral (Fotografia de Eduardo
Portugal, Arquivo Municipal de Lisboa – Arquivo Fotográfico)  

Fig. 4 – EMP 1940, aldeias portuguesas: núcleo representativo
da Estremadura e Ribatejo (Fotografia de Eduardo Portugal,
Arquivo Municipal de Lisboa – Arquivo Fotográfico)  
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da maqueta que nos chegaram, a referida autenticidade. E
mesmo que ela existisse, de facto, não deveria remeter
tanto para a arquitetura popular propriamente dita, nem para
o mundo rural e as aldeias que supostamente deveria repre-
sentar, mas antes para tipos urbanos e de matriz tenden-
cialmente erudita, categoria(s) onde, em grande medida, se
enquadram, as suas interpretações e propostas de “casa(s)
portuguesa(s)” (Lino, 1992). Se não, observe-se a sua pro-
posta de representação da região algarvia, onde nem faltam
alguns dos elementos que ele identificara como constituindo
a essência da natureza unitária da “casa portuguesa” – os
beirados sanqueados, os emolduramentos dos vãos, o al-
pendre (que nem nos tipos urbanos da arquitetura algarvia
é reconhecível), ou a conformação do recinto das aldeias
com um castelo e respetiva muralha, conferindo-lhe uma
grandiosidade e monumentalidade histórica mais consentâ-
nea com uma dimensão simbólica (Fig. 5).

É por isso curioso notar que são precisamente as pro-
postas de Lino aquelas que se aproximam mais de uma es-
tilização, obedecendo, de resto, aos modelos por ele próprio
tipificados nas suas “Casas Portuguesas” (Lino, 1992). Pelo
contrário, a proposta de Segurado apresenta, logo numa pri-
meira leitura, não só uma muito maior verossimilhança, apa-
rentando constituir combinação de temas e elementos
resultantes de uma recolha etnográfica, como – aspeto tanto
ou mais importante – uma interpretação oposta à da “casa
portuguesa” e análoga ou consentânea com a já enunciada
por Rocha Peixoto no início do século e que virá a ser de-
senvolvida e sistematizada em estudos posteriores atrás re-
feridos: quer na abordagem à diversidade geográfica do
país, enunciando as grandes unidades e subunidades que
a compõem; quer na transposição que faz dessa diversi-
dade para o campo da arquitetura, de que constitui a base,
afirmando a existência de uma complexidade e diferencia-
ção tipológica, mesmo no âmbito de cada unidade geográ-
fica, que nega de forma clara a “unidade característica” que
o “movimento de nacionalização do domicílio português”
(Peixoto, 1990: 153) lhe pretendia atribuir.

No primeiro caso, traçando uma clara linha divisória
Norte/Sul – a que Orlando Ribeiro virá a associar as influên-
cias atlântica e mediterrânica, respetivamente –, e delimi-

tando, nesta divisão maior, várias outras subdivisões: dis-
tinguindo, grosso modo, o “Norte Transmontano” (Trás-os-
Montes, Beira Alta e Beira Baixa) do “Norte Atlântico”
(Minho, Douro Litoral e Beira Litoral); e apartando da região
maior do Alentejo, a Estremadura e o Ribatejo, por um lado,
e o Algarve, por outro. No segundo caso, no estabeleci-
mento da correspondência desta divisão no campo da ar-
quitetura, nomeadamente na grande distinção entre a casa
de dois pisos de pedra aparente, associada à região norte,
e a casa de paredes caiadas, associada à região sul; bem
como na diferenciação entre “casa de montanha” e “casa de
ribeira”, nas regiões nortenhas; ou ainda no destaque dado
a determinados particularismos, como sejam os “palheiros”
do litoral beirão (embora não representados na reconstitui-
ção, pelo que é percetível das fotos), os espigueiros do
Minho e Douro Litoral, as chaminés ribatejanas, alentejanas
e algarvias, ou as açoteias algarvias.

Uma interpretação, essa sim, mais congruente com a
explicação que Ferro faz, no discurso de inauguração do re-
cinto, ao afirmar que a reconstituição das aldeias “não se
trata dum cenário de revista, dum país de Carnaval [!
onde], não estão diante de figurantes mas de camponeses
autênticos filhos da terra” (As Aldeias!,1940: 2). Pois pese
embora Ferro saber que “a simulação é que é eficaz, nunca
o real” (Baudrillard, 1991: 75) – como bem o demonstrou
com o concurso da aldeia mais portuguesa –, a verdade é
que não se pode deixar de reconhecer na ação que promo-
veu no âmbito da cultura popular um claro esforço de reco-
lha e inventário, ainda que colocada ao serviço da
“nacionalização da tradição” (Melo, 2001: 46-50) e ainda
muito incipiente.

A acrescentar a isto, vale ainda a pena chamar a aten-
ção para a forma como a disposição dos núcleos represen-
tativos de cada região traduz, não só a referida divisão
Norte/Sul, como, em certa medida, uma tentativa de pôr em
evidência as diferenças entre tipos de povoamento e assen-
tamento, de que distingue três: um concentrado em redor
de um espaço aberto central pontuado por cruzeiro ou pe-
lourinho (Trás-os-Montes e Beiras Alta e Baixa); outro onde
os elementos compositivos denunciam uma certa dispersão
(Minho, Douro e Beira Litoral); e outro ainda, também

Fig. 5 – EMP 1940, aldeias portuguesas: núcleo representativo do Algarve 
(Fotografia: Casimiro dos Santos Vinagre, Biblioteca de Arte-Fundação Calouste Gulbenkian)
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 concentrado, mas onde os elementos se agregam de forma
mais cerrada, deixando abrir-se apenas pequenos pátios no
seu interior (Alentejo; Estremadura e Ribatejo; Algarve).

Importa no entanto referir que esta interpretação das al-
deias portuguesas não deixa de encerrar alguns equívocos,
embora, nalguns casos, podendo encontrar justificação na
ausência de recolhas e estudos sistemáticos, que só verão
a luz do dia a partir da década que então se iniciava. São
exemplos disso mesmo, entre outros eventuais mas menos
evidentes: a preponderância da casa rural do Sul com dois
pisos; a integração de elementos de cariz urbano, bem de-
limitados, como a “varanda típica” no Alentejo e a açoteia
de Olhão no Algarve, que – longe de constituir característica
generalizável à escala da região – são aqui reconvertidos
aos tipos rurais e à morfologia da aldeia. A estes equívocos
poderíamos acrescentar ainda outros que podem até cor-
responder a opções deliberadas, como sejam: a utilização
dos termos e tipos “quinteiros das lojas”, os quais, ainda que
usados em referência à região algarvia, remetem de facto
para designações mais próprias das regiões do Norte; a su-
posta reconstituição do arco da Bobadela, corretamente atri-
buído à época romana mas anacronicamente decorado com
motivos que remetem para o gótico/manuelino; o pelourinho,
que supostamente representa o do Soajo, mas cuja face es-
culpida parece corresponder a um modelo de matriz mais
erudita, assumindo a sua expressão uma gravitas ausente
no original; ou ainda a referência à Casa da Noiva da Mal-
pica, que remete não para um tipo arquitetónico específico,
como deixa supor, mas antes para a forma específica com
que a noiva expunha aos convidados todo o seu enxoval e
presentes.

Preteridas na EMP as propostas de Lino em favor de
uma perspetiva mais etnográfica, as mesmas não deixarão
de trilhar o seu caminho, ainda que indireto: encontrarão
acolhimento evidente, embora com mais ou menos nuances
(Bandeirinha, 1996: 54), no Portugal dos Pequenitos – cuja
secção representativa das arquiteturas regionais é inaugu-
rada nesse mesmo ano de 1940 –, ironicamente pelas mãos
de um arquiteto, Cassiano Branco, cuja preferência moder-
nista o irá afastar de alguns programas de (mas não de
todas as) obras públicas do regime. Acolhimento que, ainda
assim, merecerá crítica de Raul Lino, para quem os portu-
gueses sempre manifestaram “um grande fraco pelas minia-
turas no género ‘Portugal dos Pequenitos’” (apud Ribeiro,
1994: 161).

4. Considerações finais
A EMP, conjuntamente com o concurso da aldeia mais

portuguesa (1938) e o Portugal dos Pequenitos (1940), en-
cerra uma trilogia onde se congregam os elementos funda-
mentais do “que é ser português” (Castro, 1940: 215-218)
na perspetiva nacionalista e ruralizante do Estado Novo.
Mas enquanto no concurso das aldeias irá prevalecer a ma-
nipulação simbólica (que a aldeia vencedora, Monsanto,
bem personifica) e ideológica (que a reconfiguração da cul-
tura popular e do folclore locais atestam), e no parque in-
fantil temático a orientação pedagógica (no sentido da
inculcação da “unidade característica” da arquitetura portu-
guesa) remete para um país imaginário, nas aldeias da EMP

é a dimensão etnográfica que ganha claro protagonismo,
ainda que sem perder qualquer dos outros desígnios.

Ensaiando uma interpretação da arquitetura popular
portuguesa divergente da que mais interessava aos ideólo-
gos do regime – e que já antes havia sido sugerida mas só
depois virá a ser desenvolvida e sistematizada –, as aldeias
da EMP, mesmo que encenando uma ruralidade adocicada,
“pobrete, mas alegrete”, não deixam ainda assim de consti-
tuir, de forma mais ou menos voluntária, uma pedrada no
charco da “unidade característica” da casa portuguesa,
 negando-a e pondo em evidência a sua efetiva diversidade.
E se a EMP adquire importância relativamente aos cami-
nhos do nosso primeiro modernismo, que encontram aqui o
seu ponto de chegada ou inflexão, não a terá menos no res-
peitante à tese da casa portuguesa, anunciando aqui uma
resistência a essa perspetiva que só virá a ganhar fôlego
nos trabalhos posteriores de Orlando Ribeiro, dos agróno-
mos do Inquérito à Habitação Rural, dos arquitetos do
 Inquérito sobre a Arquitectura Regional Portuguesa e de Er-
nesto Veiga de Oliveira e seus colaboradores do Centro de
Estudos de  Etnologia Peninsular. 
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1. Introducción. El ensanche de Alicante
Tras la demolición de las murallas a partir de 1858, el cre-

cimiento de Alicante experimentó un notable empuje, fruto del
cual comenzaron a surgir distintos edificios que dieron mues-
tra de la progresiva modernización de la ciudad. En este pro-
ceso de ampliación urbana los años comprendidos entre
1880 y 1930 fueron bastante fructíferos respecto a actividad
arquitectónica, puesto que se levantaron distintos inmuebles
que denotaron una fuerte intención por modernizar la nueva
ciudad en la que debía convertirse Alicante. A raíz de estos
intentos de ampliar los límites urbanos surgieron los planes
de ensanche en los que la presencia de edificaciones de
gusto burgués fue prolífica (Calduch y Varela, 1979).

Al hablar de los aspectos socioeconómicos en la ciudad
de Alicante durante los años que este estudio comprende,
debemos tener en cuenta que a partir de la segunda mitad
del siglo XIX el crecimiento demográfico experimentó una no-
table transformación (Gutiérrez, 1990). Este incremento de
ciudadanos se debió principalmente al descenso de la mor-
talidad fruto de las medidas higienistas llevadas a cabo a fi-
nales del siglo XIX e impulsadas en Alicante por arquitectos
como José Guardiola Picó (Guardiola, 1895). 

A estos avances cabe sumar el éxodo rural, la inaugura-
ción de la línea de ferrocarril que enlazó Alicante con Madrid
desde 1858 y la importancia adquirida por el puerto a lo largo
de los siglos como enclave para la exportación vinícola entre
Francia y España que promovió la llegada de inmigrantes
desde fuera y dentro de la península ibérica (De Terán,
1999). Todo ello contribuyó a generar una etapa de bonanza
económica que conllevó el afianzamiento de unas nuevas
formas arquitectónicas impulsadas por los deseos de reno-
vación urbana. Así pues, en estos años se ampliaron y pavi-
mentaron las calles, se procedió a la instalación de
alcantarillado y se edificaron inmuebles que dieron muestra
de la nueva época que comenzaba a aflorar en la ciudad.

A partir de este momento se determinó la búsqueda de
un nuevo modelo de ciudad para una sociedad en constante
crecimiento, por lo que se hizo patente la necesidad de un
ensanche para Alicante. Así pues, en 1886 se inició el pro-
grama para la redacción del proyecto y al año siguiente se
convocó el concurso de anteproyectos en el que participaron
por separado los arquitectos José Guardiola Picó y José Fer-
nández Altés. Finalmente, el Ministerio de Fomento decidió
dar por vencedor a Fernández Altés, comenzando las activi-
dades de la comisión encargada de poner en marcha el en-
sanche en el año 1898 (Navarro, 1999).

El terreno que comprendía el ensanche quedó limitado
por el castillo de San Fernando al norte, por la estación de
ferrocarril al oeste, por el puerto al sur y por el monte Bena-
cantil al este. Dentro del proyecto, el principal eje ordenador
de las nuevas calles que se proyectaron fue la avenida de Al-

fonso el Sabio que articulaba las zonas ya edificadas de la
ciudad con la antaño lejana estación de trenes. El otro eje de
importancia para el proyecto era la zona que hoy se corres-
ponde con las avenidas de Federico Soto y Doctor Gadea. 

2. El Barrio de Benalúa
Dentro de los planes de ampliación urbana que se lleva-

ron a cabo en Alicante a finales del siglo XIX y principios del
siglo XX destaca la construcción del barrio de Benalúa. Este
fue promocionado por la Sociedad Los Diez Amigos tras la
adquisición de un terreno de 156.826 metros cuadrados en
la zona occidental del ensanche y se realizó bajo el proyecto
de José Guardiola Picó, aprobado en 1884. En 1887 el barrio
ya se encontraba plenamente integrado en el ensanche de la
ciudad y comenzó a dar muestras de la adopción de los sis-
temas de cuadrícula en su planificación, resultando una no-
vedad en Alicante.

Su solución planimétrica se caracterizó por la incorpora-
ción de calles dispuestas en la dirección de los puntos cardi-
nales, creándose de este modo un sistema ortogonal en cuyo
centro se suprimió una manzana de viviendas para levantar
una plaza pública, comparada por algunos autores con los
squares londinenses (Varela, 1999). Actualmente el plano
está enmarcado por cuatro vías de jerarquía superior, siendo
estas la avenida de Aguilera y Catedrático Soler al norte y al
sur respectivamente, y las de Oscar Esplá y Santa María
Mazzarelo al este y al oeste (Fig. 1). Las calles en dirección
norte-sur son de una anchura de 15 metros, mientras que las
travesías lo son de 10, lo que facilita la jerarquización de las
vías puesto que éstas últimas tenían menos utilidad por la si-
tuación del barrio en una zona límite de la ciudad, lo que pro-
vocaba que apenas existiese tráfico en ellas (Andrés, 1988).

2.1 Relación del barrio de Benalúa 
con otros proyectos de ensanche
En Benalúa se percibe el interés higienista y funcional de

Guardiola Picó quien, siendo consciente de las necesidades
de una nueva barriada, la planificó cercana al mar y con una
baja densidad de población. Estipuló igualmente la necesidad
de proyectar la plaza central que no alterase la trama urbana
– hoy plaza Navarro Rodrigo – y procedió a la plantación de
unos setecientos árboles en sus calles. Respecto al equipa-
miento, cabe mencionar que fue bastante completo para la
época y para la ciudad, pues dispuso de alumbrado de gas,
mercado, línea de tranvía hacia el centro urbano, dotaciones
escolares, iglesia y teatros.

Quizás comparar el barrio de Benalúa con ejemplos no-
tables de urbanismo en el litoral mediterráneo español, como
el ensanche de Barcelona o el primer ensanche de la ciudad
de Valencia, sea desproporcionado por las diferencias funda-
mentales que existen entre estos y el barrio alicantino, como
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es el caso de la aparición de patios interiores en las manza-
nas barcelonesas y valencianas que no se construyeron en
Benalúa. Del mismo modo, la tipología de vivienda de los en-
sanches fue de mayores dimensiones que las planificadas
por Guardiola, que en ningún caso sobrepasaron las dos
plantas de altura. Igualmente, los inmuebles de Barcelona y
Valencia respondieron a tipologías muy variadas y recogieron
las propuestas más innovadoras del modernismo y el eclec-
ticismo (Busquets y Corominas, 2009; Benito, 1983) mientras
que en Benalúa, se procuró dotar de cierta uniformidad a
todas las casas proyectadas.

Esta igualdad entre las viviendas del barrio alicantino
pudo estar condicionada por distintos factores: en primer
lugar debemos considerar, que se trató de una iniciativa de
un único colectivo – la Sociedad de los Diez Amigos – y no
de promotores individuales que compraron el terreno y deci-
dieron situar en él edificaciones conforme a sus gustos. De
hecho, se conservan noticias en prensa que nos hablan de
la adjudicación de estas viviendas, ya construidas, a los ac-
cionistas que participaron en distintos sorteos celebrados en
el mismo barrio (La Sociedad!, 1883). Por otro lado, no se
debe obviar que, debido a su situación alejada del centro ur-
bano, este barrio no atrajo a gente de un alto nivel adquisitivo
– pese a que en su origen sí que se pretendió que fuese así
– sino que su ocupación fue realizada por un amplio espectro
económico-social (Andrés, 1988), quedando las zonas más
céntricas de la ciudad reservadas a las clases acomodadas
que sí que se pudieron permitir incorporar a sus viviendas
programas constructivos más heterogéneos.

2.2 El barrio de Benalúa en relación 
con los proyectos europeos de colonias obreras
Así pues, Benalúa, se aproxima más a la tipología de dis-

trito obrero que a la de barrio burgués y en este sentido es
más conveniente establecer una comparación con las prime-
ras colonias proletarias que surgieron desde mediados del
siglo XIX en países como Francia y que influyeron de un
modo determinante en el urbanismo higienista español de la
siguiente centuria.

En la época en la que fue planificado el barrio de Be-
nalúa ya se conocían algunos ejemplos europeos promovi-
dos por empresarios fabriles para alojar a sus trabajadores
en países como Bélgica, Alemania o Francia. En esta última
nación el ejemplo más conocido fue el de las cités ouvrieres
de Mulhouse (De Terán, 1999). Estas teorías para la vi-
vienda obrera tuvieron incidencia en España desde media-
dos del siglo XIX, pues en 1859 Cerdá publicó varias
reproducciones de los planos de las colonias francesas en
su obra Teoría de la construcción de las ciudades. Poste-
riormente, tras la Exposición Universal de París de 1867
las alusiones a los proyectos de barrios obreros europeos
fueron más constantes (Castrillo, 2003).

Con el paso de los años, otros teóricos difundirán sus es-
tudios sobre más colonias francesas, como es el caso de Jo-
aquín Costa, quien tras visitar la Exposición Universal de
1867 estudió la vivienda obrera de Mulhouse, Jouffroy-Re-
nault (en Clichy-la-Garenne) y París en su obra Instituciones
económicas para obreros (publicada póstumamente en
1918). Lo interesante para este estudio de estos barrios fran-
ceses que tanta admiración suscitaron en España reside en
que prácticamente todos ellos nacieron por iniciativa de so-
ciedades que pretendían dar cabida a determinados sectores
de la sociedad como ocurrió en Alicante con la Sociedad de
los Diez Amigos. Por otro lado, las medidas higienistas y las
plantas funcionales tomadas por los teóricos franceses en al-
gunas zonas de París (bulevares de Saint-Jacques, Montpar-
nasse, Grenelle o la calle Belvis) fueron igualmente
difundidas en España de la mano de investigadores como
Casas de Batista o Belmás a lo largo del último cuarto del
siglo XIX (Castrillo, 2003).

Fig. 1 - Plano de Benalúa en 1931 
(Colección particular de Alfredo Campello)

Todas las iniciativas francesas comentadas hasta el mo-
mento se recogieron a finales del siglo XIX en la Loi Sigfried
(Loi des habitations à bon marché) de 1894 que, a posteriori,
supondría el punto de partida y el ejemplo a seguir para la
Ley de casas baratas de 1911 en España. En este sentido,
se debe valorar el barrio de Benalúa como un ejemplo de ur-
banismo obrero, vanguardista e higienista previo a la promul-
gación de dicha ley, que trató de dar cabida legal al
levantamiento de distritos para la clase obrera en el territorio
español (Gutiérrez y Pérez, 2013).

2.3 La vivienda en el barrio de Benalúa
Según se deduce de algunos testimonios recogidos de la

prensa local se planificaron doscientas ocho viviendas que
incorporaron unos lenguajes y programas constructivos bas-
tante funcionales y novedosos (La Sociedad!,1883). La vi-
vienda tipo de Benalúa es un rectángulo de 8,75 metros de
fachada por 20 metros en las medianeras. El sistema cons-
tructivo, a base de muros de carga de mampostería, subdi-
vide la planta en tres crujías paralelas a la fachada, más un
patio de luces sobre el que se abre la fachada posterior. Con
esto se lograba otorgar a la vivienda de la luminosidad perti-
nente. Además, la división de las viviendas en espacios fun-
cionales se aproximaba a los postulados higienistas de las
ciudades obreras anteriormente mencionadas, que también
articularon sus interiores bien a través de crujías o en espa-
cios dispuestos de un modo racional con el fin de facilitar la
vida en su interior.

Fig. 2 - Plantas para vivienda en el Barrio de Benalúa
(Archivo Municipal de Alicante)
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La distribución de la vivienda, teniendo en cuenta que
la cuarta crujía se destinó a patio de luces se efectuó, ge-
neralmente, del siguiente modo: hacia las fachadas se dis-
pusieron las estancias de uso comunitario; en el interior,
y sin comunicación al exterior, los dormitorios en número
de cuatro y, en la última crujía anterior al patio de luces,
la tradicional cocina vinculada directamente al comedor
(Fig. 2). Se trata de una distribución funcional de las es-
tancias y, si bien prevalecieron criterios tradicionales como
la vinculación entre cocina y comedor, se comenzó a
 innovar en la configuración de los espacios de un modo
jerárquico situando en la fachada principal las estancias
representativas para la recepción de visitas (Calduch y Va-
rela, 1979).

Otro rasgo innovador de este tipo de construcción, que
las diferencia de los ejemplos de distrito obrero francés,
reside en sus fachadas. En ellas, sin abandonar la sime-
tría decimonónica, se introdujeron motivos decorativos,
tanto en la cerrajería como en estuco, que anunciaron la
futura adopción del modernismo y eclecticismo en la ciu-
dad. Como podemos observar en muchos de los ejemplos
todavía en pie, se dio relevancia a los elementos construc-
tivos – tales como forjados, jambas, dinteles y canalones
de desagüe – y se incorporaron balcones volados. Por
otro lado, en la parte alta del inmueble se incorporó una
cornisa que, en algunos casos, estuvo decorada con azu-
lejos policromados en su parte inferior dando muestra de
un rico ornato.

Como ejemplo todavía en pie, destacamos la casa en
el número 25 de la calle Foglietti (Fig. 3). En su fachada se
observa la funcionalidad que se tradujo a la planta, con la
entrada en el cuerpo del flanco derecho que, en su interior
albergaba el vestíbulo y la escalera. Los otros dos cuerpos
se traducen hacia el exterior en un bajo comercial – que
perteneció a la vivienda en origen aunque con funciones
distintas – y en un ventanal que nos permite adivinar la
existencia de estancias tras él. 

La tripartición de la vivienda en el piso superior nos
brinda la posibilidad de deducir la construcción de la sala
en la parte de la vivienda recayente a la vía, pues repara-
mos en la existencia de una pequeña balconada a modo de
espacio de comunicación para la familia hacia la vida ur-
bana. Respecto a los programas decorativos empleados,
podemos apreciar la importancia adquirida por las molduras
que se situaron enmarcando las ventanas y que, a su vez,
contribuyen a enfatizar la composición de la fachada en tres
partes. Por otro lado, llama la atención el aplicado trabajo
sobre la cerrajería de los balcones e incluso sobre los ca-
nalones de desagüe, en los que se incorporaron algunas
formas antropomórficas. Por último destaca el alero en la
parte alta de la vivienda que, en este caso, no incorporó de-
coración alguna.

El hecho de que se dejase preestablecido cómo debía
ser el aspecto de la vivienda del barrio no quiere decir que
en la época todas fuesen iguales. De hecho, en las bases
del proceso de adjudicación de vivienda para los accionis-
tas se estipuló que, pese a que la vivienda sólo fuese de
un piso de altura, una vez adquirida por sus propietarios se
permitía que estos hiciesen los cambios y reformas que
considerasen necesarios (La sociedad!,1883). Un ejemplo
que nos permite observar con detenimiento el avance
desde las formas prototípicas benaluenses hacia una reno-
vación de la fachada y la planimetría, sin por ello perder el
carácter otorgado por los proyectos de Guardiola Picó, es
la casa en el número 39 de la calle Doctor Just. 

En este caso se incorporó una altura más a las ya exis-
tentes aunque se corresponde con estas, pues sus tres
ventanas aparecen alineadas con los vanos de los niveles
inferiores. La decoración en estuco desapareció para dar
paso al ladrillo visto y al azulejo y el alero que corona el edi-
ficio se amplió y se decoró con loza. Todo esto, como afir-
mábamos, no alteró en exceso la funcionalidad de la planta,
pues la tripartición de la fachada genera una apertura en la
zona derecha que se correspondió con el vestíbulo de en-
trada y las escaleras en su interior. 

La disposición de los espacios domésticos se ejecutó
respetando el sistema de cuatro crujías que planificó Guar-
diola Picó en su momento.

Quizás pueda resultar precipitado hablar de este tipo
de arquitectura como “tradicional” y “representativa” de la
ciudad de Alicante si tenemos en cuenta que se trataba de
viviendas pequeñas en un barrio y no destinadas a la clase
acomodada. No obstante, existen ciertos paralelismos con
obras de mayor magnitud proyectadas a posteriori para el
centro de la ciudad que nos hacen pensar que los modelos
construidos en Benalúa pudieron ejercer de vía de introduc-
ción de determinados lenguajes constructivos que termina-
ron influenciando a otros arquitectos locales.

3. Ejemplos de arquitectura fuera de Benalúa.
La importancia adquirida por este tipo de construcciones

pudo trascender más allá de la vivienda barata y sus carac-
terísticas comenzaron a aplicarse en inmuebles destinados a
la incipiente burguesía local, tal y como podemos contemplar
en la casa encargada por René Bardin al arquitecto Enrique
Sánchez Sedeño en 1900, hoy sede del Instituto Alicantino
de Cultura Juan Gil-Albert (Fig. 4). El Palacete Bardín incor-
poró algunas novedades formales observadas en las casas
del barrio de Benalúa, destacando sobre todo la parte central
de su frontis donde se puede observar un amplio zócalo –
únicamente interrumpido por la puerta de entrada –, las de-
coraciones en estuco sobre los vanos, los balcones abiertos
en el primer piso y la existencia de una cornisa. 

Pese a todo, la planta varió para adaptarse a otra tipolo-
gía constructiva (Sánchez, 2014). En este caso, la escalera
y el patio se situaron en la parte central del edificio, mientras
que las distintas estancias se organizaron ordenadamente a
su alrededor, resolviéndose así el proyecto con gran funcio-
nalidad (Varela, 2014).

Evidentemente, las diferencias entre este último edificio
y las viviendas benaluenses son notables, tanto en planta
como en alzado. Por poner un ejemplo, la fachada del Pala-
cete Bardín tiene dos pisos y está dividida en cinco partes,
incorporando en las dos de los flancos miradores de piedra.
Sin embargo sí que se mantuvieron algunos paralelismos con
las viviendas proyectadas por Guardiola Picó como hemos
podido ver en su zona central.

Esto nos hace pensar que la importancia adquirida por el
barrio de Benalúa, ya no solo a nivel social, sino a nivel urba-
nístico y arquitectónico fue inusitada en la época de entre si-
glos en Alicante. Como se ha podido comprobar a través de
este ejemplo de arquitectura posterior, la huella de las vivien-

Fig. 3 - Casa en la calle Foglietti
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das benaluenses se hizo patente en el quehacer de los ar-
quitectos de la ciudad, que incorporaron algunas de las solu-
ciones – sobre todo formales – aplicadas años antes por
Guardiola Picó en sus edificios para la clase obrera. Esta es
la razón por la que consideramos la arquitectura de Benalúa,
en cierto modo, como pionera en el proceso de moderniza-
ción urbanística en Alicante a principios del siglo XX y, al ba-
rrio, como terreno abonado para la introducción de lenguajes
modernos que luego se asimilaron en viviendas burguesas
acomodadas.

No obstante, nos gustaría apercibir del carácter hipotético
de estas afirmaciones que, basadas en la comparación formal
entre fachadas, han encontrado soluciones estilísticas seme-
jantes que nos han hecho pensar en la posibilidad de que el
avance ornamental de la arquitectura en Alicante hacia estilos
eclécticos y modernistas fuese posible gracias a la experi-
mentación urbanística sin precedentes realizada en el barrio
de Benalúa.

4. Conclusiones: Importancia y puesta 
en valor de la arquitectura benaluense.
Como se ha afirmado antes, hablar de esta arquitectura

como “tradicional” quizás resulte arriesgado, pero que en
sus fábricas incorporasen trabajos de artistas de la ciudad
bajo la supervisión de los arquitectos y maestros de obra es
algo que no pasa desapercibido para nosotros. A través de
investigaciones en curso, hemos hallado numerosos anun-
cios en prensa que remiten a talleres de todo tipo -ebanis-
tería, calderería, escultura!- que existieron en Alicante y
que probablemente jugaron un importante papel, conjunta-
mente a la labor de los arquitectos, en la renovación de una
arquitectura que hoy caracteriza a la urbe, lo que nos debe
instar a valorar los edificios de Benalúa como muestras de
las innovaciones constructivas que se dieron en la ciudad
gracias a la inventiva de los profesionales locales (Ali-
cante!, 1919).

Esta puesta en valor debe verse incrementada, sin
duda, por la situación arquitectónica actual del barrio. Con
el paso de los años, y pese a que todavía existen viviendas
que siguen los modelos prototípicos de Guardiola, muchas
de las edificaciones planeadas durante los primeros años
de existencia del barrio han desaparecido o se encuentran
en un mal estado de conservación. De las doscientas ocho
viviendas planificadas hoy quedan en pie menos de cin-
cuenta y, muchas de ellas en un estado de conservación
preocupante. Como ejemplo, podemos hablar de dos vivien-
das contiguas en los números 28 y 26 de la calle Pérez Me-
dina que han perdido completamente toda la ornamentación
de sus fachadas y otra más en el número 34 donde todavía
se pueden observar los estragos de una paulatina destruc-
ción.

No se trata de evitar el crecimiento natural del de Bena-
lúa, ni de impedir que se siga innovando en la arquitectura
de sus calles. Más bien lo que se pretende desde estas lí-

neas es contribuir a la consideración sobre el trazado y el
tipo de edificación que se planeó a finales del siglo XIX para
dar cabida a una población a la búsqueda de nuevas expec-
tativas en un novedoso barrio como este. Evidentemente,
no podemos impedir que Alicante siga creciendo y que los
nuevos inmuebles tengan presencia en sus calles, pero sí
que podemos evitar que los inmuebles representativos de
Benalúa, que tuvo un papel fundamental como terreno abo-
nado a la experimentación de lenguajes modernos, caigan
en el olvido.
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1. Introduction
Les zaouïas constituent une composante fondamentale

du paysage rural et urbain dans les pays du Maghreb isla-
mique. Ces mausolées abritent souvent les tombes de ces
saints personnages, même si parfois elles leur sont dédiées
sans que leurs dépouilles n’y soient inhumées.

Le wali (saint) est un maître spirituel qui s’affilie à une
mystique islamique appelée le soufisme ou tasawwouf. Il est
vénéré grâce à sa “baraka“ (bénédiction), son enseignement
soufi et tous ses pouvoirs extraordinaires qui font de lui l’ami
de Dieu. 

Des réseaux de maîtres spirituels et de disciples ont com-
mencé à se propager à partir du XIIème siècle, prenant nais-
sance de deux régions principales: l’Andalousie et le sud du
Maroc (Seguiet al Hamra), pérégrinant tout au long du Ma-
ghreb jusqu’à atteindre l’Orient.

C’est ainsi que la zaouïa a fait son apparition dans le pay-
sage maghrébin. Sa naissance viendrait comme réponse à
un besoin populaire de sécurité psychologique et d’accès au
divin, besoin imposé par les mutations sociales et politiques
qui ont fortement marqué l’histoire de cette région. Outre son
rôle social, politique et économique dans la société, ce mau-
solée a joué un rôle primordial dans la diffusion du soufisme
populaire.

Notre étude s’articule autour de la “zaouïa”, en tant qu’ar-
chitecture religieuse qui renvoie à une idéologie, une vision
du monde, propre à la mystique islamique soufie.

Autant la mosquée a interpelé les chercheurs en archi-
tecture, autant la zaouïa a suscité peu d’intérêt à notre
connaissance. Pourtant, elles représentent toutes les deux
les principaux édifices religieux islamiques. De plus, l’impor-
tance numérique de la zaouïa sur les territoires du Maghreb
fait d’elle un phénomène architectural incontournable qui té-

moigne de son identité et qui dégage les médiations sensibles
de l’idéologie islamique soufie. 

Comment ces édifices pourraient-ils transcrire au sein de
leur architecture le paradigme islamique soufi? 

Est-il possible de démontrer que les caractéristiques mor-
phologiques de ces zaouïas seraient régis par un imaginaire
imbibé par l’idéologie soufie?

2. L’architecture de la zaouïa 
et le paradigme islamique soufi
Notre hypothèse est que l’architecture de la zaouïa incar-

nerait le paradigme islamique soufi. Nous pensons que la
conception architecturale de cet édifice serait imprégnée par
un “imaginaire” qui suivrait la même voie de la quête spirituelle
du wali et qui confère à cet édifice son identité.

De ce fait, l’expression architecturale d’un édifice religieux
caractéristique d’un courant mystique aussi influent que le
soufisme ne pourrait qu’être imbibée de son idéologie.

Notre objet d’étude est une zaouïa dédiée au “pôle occi-
dental” du soufisme: Aboul Hassan al-Chadhili, né en 1197 au
Maroc. Il s’agit de la zaouïa mère de la confrérie Chadhoulia
en Tunisie qui se situe à Tunis. Elle représente encore un lieu
de pèlerinage très populaire. Ce choix émane de l’importance
de cette zaouïa à l’échelle de la région maghrébine. 

Notre étude se base sur la méthode générative qui admet
que toute production architecturale possède, en plus de son
corps, un esprit qui fait sa particularité et construit son identité.
La méthode générative croise l’analyse structurale avec l’in-
terprétation symbolique. 

La démarche adoptée consiste donc à analyser et dé-
cortiquer la structure physique de l’édifice, à dresser l’inven-
taire de ses éléments physiques, son mode d’organisation
spatiale, sa composition géométrique. Par la suite, il s’agit
d’interpréter les résultats dégagés par un essai d’herméneu-
tique spirituelle en se basant sur des œuvres références en
islamologie (Nasser, 1980; Papadopoulos, 1976; Bakhtiar,
1977 ; etc.) pour dégager des notions essentielles qui régis-
sent cette pensée. 

3. Présentation générale de la zaouïa 
Sidi Belhassan Chedli
Ce mausolée se situe sur la colline d'El Djellaz à Tunis. Il

est dédié à un grand soufi, Sidi Bel Hassen Chedhli, né au
Maroc vers 593/1197. Il était venu à Tunis et s’est installé
dans un village de la région tunisoise puis est parti vivre en
Egypte sous la pression de certains oulémas, et aussi pour
assouvir le besoin mystique du voyage vers la Mecque. 

Il a été à l’origine de la naissance de la confrérie chadhlia
ou la voie chadhlia qui eut un très grand essor au Maghreb,
et spécialement à Tunis, ou elle est devenue la “tariqa“ (voie)
soufie par excellence. Sa zaouïa a été construite et recons-
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Fig. 1 - Photo de la zaouïa
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truite plusieurs fois après sa mort  sur les lieux de ses retraites
spirituelles (Fig. 1). Elle n’abrite pas sa tombe. 

Sous son aspect actuel, elle a été construite par le grand
vizir Mustapha Khaznadar au début du XIXème siècle sous
un ordre de Sadok Bey. Elle est constituée de deux ensem-
bles architecturaux: le maqam ou la zaouïa (qui est notre site
d’étude) et la maghara (caverne ou le cheikh se retirait pour
des séances de méditation, dit-on). Nous avons considéré
dans ce travail uniquement la zaouïa maqam. Elle a été res-
taurée plusieurs fois et elle est considérée comme l’une des
plus belles zaouïas de la Tunisie. 

Des réunions hebdomadaires “miâd” ont lieu tous les
vendredis soirs jusqu’à l’aube de samedi durant toute l’an-
née dans la maghara. Il s’agit de séances d’invocation des
noms de Dieu, de récitation de Coran, de formules de “dhikr”
propres à la confrérie chadhoulie. C’est par ailleurs au sein
de la zaouïa que s’effectue le pèlerinage annuel qui a lieu à
partir de Juin pendant quatorze semaine dans lesquelles
s’effectue le “miâd” tous les jeudis soirs dans le patio de la
zaouïa. Ce rendez-vous annuel bénéficie encore d’une
grande affluence auprès de la population tunisoise, tuni-
sienne et maghrébine. 

4. Analyse systémique de la morphologie de la zaouïa
En un premier temps, nous avons appliqué à la zaouïa

Sidi Belhassan Chedhli une analyse morphologique par la
méthode systémique (Dhouib, 2004). Il s'agit de décorti-
quer tous les composants de l'édifice, les caractéristiques
intrinsèques et extrinsèques de son architecture ainsi que
ses   règles de composition pour identifier son modèle gé-
nératif. 

4.1.1 Analyse de la structure externe
Emplacement
La zaouïa se situe sur la colline d’El Djellaz, surplombant

la ville de Tunis. Elle bénéficie d’une position stratégique sur
toute la capitale, témoignant de son importance (Fig. 2).

4.1.2 Accès et orientation     
La zaouïa se situe au sommet de la colline d’El Djellaz

qui est le cimetière principal de la ville de Tunis. La voie qui
mène à la zaouïa suit la direction de la kibla tout en remontant
la pente bordée par d’autres zaouïas. On appelle cette voie
“la route des saints” vu son caractère religieux.

L‘entrée de la zaouia se fait par la façade Ouest (Fig. 3),
par l’intermédiaire du vestibule d’entrée “skifa”. L’entrée
donne sur tout le paysage panoramique qui l’entoure, ouvrant
ainsi sur la ville.

4.2 Analyse de la structure interne 
4.2.1 Le lieu architectural: CPSE et CFMH
Notre analyse se base sur la conformation solide (CPSE)

et le milieu habitable (CFMH) de la zaouïa, les principes d’or-
ganisation des espaces, leur axialité, leurs proportions, leurs

règles de composition, l’interaction de leurs interfaces (ma-
trices d’incidence).

Il est important de définir d’abord les espaces qui consti-
tuent la zaouïa et leurs fonctions. 

La “skifa” constitue le vestibule d’entrée en chicane au
cœur de la zaouïa: le patio ou s’han. Le s’han est le lieu de
déroulement des réunions hebdomadaires (tous les jeudis
lors des quatorze semaine du pèlerinage annuel) où des
séances de prière, de “dhikr“ et de chants soufis ont lieu. La
salle de prière fait aussi partie des espaces où se déroule
cette activité. C’est aussi un espace où tout visiteur accède à
tout moment de l’année pour prier, faire des louanges ou im-
plorer la baraka du saint. 

La salle de sépulture abrite les tombes de personnages
vénérés qui font partie de la confrérie. La chambre des qua-
rante fidèles est l’espace où a eu lieu la légende de Sidi Bel-
hassan et ses quarante amis. Les autres espaces sont des
chambres (celle du cheikh de la zaouïa, ou celles de ses ser-
viteurs, femmes en général).

4.2.2 Composition et axialité
Le patio ou le “s’han“ est l’espace central autour duquel

s’organisent toutes les entités. Le s’han est orienté selon la
direction de la kibla (SE), direction indiquée par un “mihrab”
creusé dans un mur dans l’axe du patio. 

L’axe du patio détermine les axes de la salle de sépulture
(la grande salle à coupole) à gauche et celui du “Mesjed”
(salle de prière et annexes) à droite.

La conformation solide de la zaouïa s’organise par des
encadrements en boucles concentriques (des espaces voû-
tés) qui contournent le patio de trois côtés . L’axialité se
confirme aussi en élévation (Fig. 3). 

4.2.3 Proportions
En plan:
Le système de composition géométrique qui organise la

conformation solide de la zaouïa est embrayé à un système
de proportions et de mesures, lui-même issu des dimensions
et proportions du corps humain (la coudée et la toise).

La coudée C est à peu près égale à 45,60cm.
En élévation:
Il existe des rapports de proportions généralisables à

l’ensemble des composants et au niveau de la structure
globale de la zaouïa allant des épaisseurs des murs
jusqu’aux dimensions des pièces, du patio, de la coupole,
et de leurs hauteurs.

4.2.4 Interfaces structurelles, matrice d’incidence
La matrice d’incidence est un mécanisme de décom-

position issu de la théorie de la quasi décomposabilité de
Simon (Dhouib, 2004) qui s’articule sur les faits spatiaux
observables et qui nous permet de noter les différences
d’interaction entre les espaces  par le nombre d’ouver-
tures des parois interfaces, et de comprendre son orga-
nisation.Fig. 2 - Plan de situation de la colline d'El Djellaz

Fig. 3 - Axialité et organization de la zaouïa en boucles
concentriques autour du patio
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Les interfaces structurelles sont matérialisées par les
 parois qui séparent un espace des espaces qui l’entourent.

4.2.5 Interfaces structurelles, matrice d’incidence 
La matrice d’incidence est un mécanisme de décomposi-

tion issu de la théorie de la quasi décomposabilité de Simon
(Dhouib, 2004) qui s’articule sur les faits spatiaux observables
et qui nous permet de noter les différences d’interaction entre
les espaces  par le nombre d’ouvertures des parois interfaces.
et de comprendre son organisation.

Les interfaces structurelles sont matérialisées par les
parois qui séparent un espace des espaces qui l’entourent
(Fig. 4).

La matrice d’incidence nous a montré le type de rela-
tions entre les espaces:

Elle nous a permis de décomposer la zaouïa en com-
posants élémentaires et d’en déduire ses entités (Fig. 5).    

4.2.6 Résultats
Les résultats de l’analyse morphologique nous ont montré

que le patio ou s’han est le cœur battant de la zaouïa. En
effet, il fait partie de toutes les entités et c’est par rapport à lui
qu’elles s’ouvrent et s’articulent. Par contre, elles présentent
de faibles interactions par rapport à l’environnement extérieur.
Les espaces sacrés où se déroule l’activité religieuse (la salle

de sépulture, la salle de prière et la chambre des quarante fi-
dèles) sont ceux qui entretiennent de fortes relations avec le
patio. Les espaces profanes entretiennent des interactions
modérées avec cet espace. 

Nous avons remarqué que les axes de deux entités sa-
crées s’alignent avec un axe cardinal du patio. Cet alignement
au niveau de la salle de sépulture donne naissance à la
grande coupole, boucle concentrique qui caractérise cet es-
pace. Au niveau de la salle de prière, l’alignement avec l’axe
du patio donne naissance à un autre type de boucle, la voûte
croisée de la salle de prière, qui engendre à son tour un
deuxième axe au niveau de cette entité et qui donne nais-
sance à une multitude de voûtes croisées créant des confi-
gurations spatiales spécifiques au sein de cet espace. L’entité
de la chambre des quarante fidèles s’accole quant à elle au
patio sans s’aligner avec ses axes. Elle s’organise à son tour
en boucles concentriques au premier niveau (voûtes croisées)
et à l’étage (coupole).

L’entité des chambres et du vestibule d’entrée contour-
nent le patio sans s’aligner avec ses axes. Leurs interfaces
fonctionnelles et structurelles nous renseignent quant à leur
caractère profane. En effet, à la différence des entités sa-
crées, ces espaces ne présentent pas forcément des voûtes
croisées en volumétrie.

Ainsi, nous pouvons déduire  que le principe d’organisa-
tion et de composition se prolonge et s’affirme en deux et trois
dimensions pour s’inscrire dans la configuration du volume en
creux selon le caractère et la fonction de l’espace en question.
L‘ensemble des espaces prend naissance à partir du patio,
de ses contours, de ses proportions et de ses axes en s’affir-
mant chacun par rapport à son milieu habitable et son usage. 

5. Essai d’herméneutique spirituelle
5.1 La pensée soufie: De la pluralité à l’Unité, 
du macrocosme au microcosme 
Durant les premiers siècles de l’Islam, le développement

et l’épanouissement de la réflexion théologique a donné nais-
sance à une mystique musulmane appelée: “tasawwouf ou
souffiya” ou le soufisme. Ce mouvement s’est manifesté en
tant que conception particulière de la foi mettant en avant la
notion essentielle de l’Unicité de Dieu ou “tawhid”. 

Pour les soufis, le monde dans la diversité de ses créa-
tures n’est que des émanations de l‘Unité Divine, qui retour-
neront inéluctablement à la Source Créatrice. Le but de tout
soufi est de développer un état de pureté morale tel qu’il
puisse accéder à la Réalité, sans voile. Pour cela, il est es-
sentiel de gravir les échelons de la Voie, la Tariqa, qui re-
conduit l’homme de la Loi manifestée “Shari’â” à la  Réalité
Suprême “Hakika”, de la multiplicité à l’unité, de l’apparent
au profond, de l’éphémère à l’Immuable. L’homme parfait (le
Saint) retrouve ainsi dans son intériorité la plus profonde
l’univers, le macrocosme, car il est son reflet. Son âme est
animée par le même mouvement cosmique qui de l’un au
multiple et du multiple à l’un retrouve son unité et décrit l’uni-
vers entier. 

Plusieurs islamologues dont E. Vitray-Meyerovitch (1977)
soutiennent que l’unité sous-jacente à la multiplicité est le
thème essentiel de la pensée islamique que ce soit dans le
domaine de la métaphysique ou dans celui de l’art et de son
symbolisme.

5.2 De la morphologie de la zaouïa 
au paradigme islamique soufi 
5.2.1 A l’échelle urbaine
La position centrale de la zaouïa par rapport au tissu

 urbain de Tunis nous renseigne quant à son important rôle
spirituel. Nous rattachons sa position, perchée au-dessus
d’une colline (cimetière principal de la ville et foyer d’un
 réseau de zaouïas) à son rôle médiateur: entre ciel et terre,
elle rattache le monde terrestre éphémère au monde divin enFig. 6 - Composition des différentes entités par rapport au patio

Fig. 4 - Plan et tableau montrant le type d’interactions au
niveau des interfaces structurelles

Tableau 1 - Interactions au sein des interfaces structurelles

Fig. 5 - Décomposition par la matrice d'incidence en entités
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offrant aux visiteurs la possibilité d’aspirer à l’Eternel par la
Voie Chadhoulia (Fig. 7).

5.2.2 A l’échelle architecturale
Nous avons démontré que la morphologie finale est le

fruit de la multiplication de formes et de volumes prenant tous
naissance à partir du patio central alloué au souvenir du wali
et au “dhikr”, pivot du mysticisme car la substance même du
monde est prière selon la pensée soufie. Dieu nous dit : “Sou-
viens – toi de Moi et je me souviendrai de toi.” (Coran II, 152).
C’est par l’intermédiaire de cet espace que les soufis aspirent
à la proximité de Dieu, à l’Eternel, par leur quête sur la Voie.
En plan ou en élévation, tous les composants en divergent et
y convergent, en s’appropriant ses proportions ou ses axes.
En effet, ici, c’est le vide qui donne sens au plein, qui distribue
vers les espaces sacrés et profanes. 

Le patio, orienté vers la kibla (vers la Mecque), aspire
à l’Infini par son ouverture et sa communication directe avec
le ciel. Les autres volumes le contournent dans un mouve-
ment de circumambulation que plusieurs penseurs (dont
Zannad, 1984; Papadopoulos, 1976; Vitray-Meyerovitch,
1977) assimilent au mouvement des pèlerins autour de la
Kaaba. Il s’agit d’un mouvement d’équilibration centrée, où
les entités se multiplient sans perdre leur unité. D’après
nous, cela serait la concrétisation du principe de l’épanouis-
sement du multiple à partir de l’unité ou encore l’unité mul-
tiple et la pluralité unifiée. Il s’agirait alors du même principe
qui, selon les soufis, anime tout l’univers, et aussi, l’âme de
l’homme parfait: le wali. Ainsi la zaouïa pourrait être à
l’image de l’âme du soufi qui, par sa quête sur la Voie, ou
la Tariqa, transcende le monde matériel pour accéder à la
Réalité Divine, à l’Unité. 

“Le wali et son monument deviennent un maillon de la
chaîne qui mène à Dieu en même temps qu‘une étape dans
l’itinéraire du pèlerinage mystique” (Mahjoub, 1989).

6. Conclusion
Pour les soufis, l’acte créatif illustre l’unité de l’Esprit de

Dieu dans la diversité et la pluralité des matières périssa-
bles et des corps évanescents. La zaouïa se réfèrerait en
effet à un modèle cosmique. D’une part, l’édifice se
construit autour d’un foyer, orienté vers le centre des cen-
tres et  symbole de l’Esprit. D’autre part, l’image des bou-
cles concentriques (ou bulles) au niveau des différentes
entités affirment l’identité de chaque espace en adéquation
avec son usage, tout en suivant un mouvement d’équilibra-
tion qui contourne son centre. Ceci pourrait être à l’image
du mouvement cosmique qui anime l’univers dans sa diver-
sité unifiée par l’Unique créateur. Cet équilibre est généré
par l’âme qui s’est projetée au sein de cette architecture,
puisant son essence de l’idéologie soufie.

A travers cet essai, nous avons essayé de démontrer
que la vision du monde propre à l’idéologie islamique, en

particulier sa version soufie,  peut également influencer la
pratique architecturale. Elle communique un sens, une âme,
au sein des conformations physiques d’un édifice phare de
la civilisation islamique qui a fortement marqué le territoire
maghrébin: la zaouïa. 

Dans le cadre de cet article, notre analyse concerne un
seul échantillon: la zaouïa sidi Belhassan Chedhli, zaouia
mère de la confrérie chadhoulie en Tunisie. Les résultats
de cette recherche sont le fruit d’une exploration de l’aspect
formel et physique du mausolée embrayée à un essai d’her-
méneutique spirituelle. Des chercheurs contemporains ont
adopté d’autres approches sociales et humaines dans leurs
études sur les zaouïas. Les résultats se rapprochent néan-
moins, attribuant à cette architecture une potentialité sym-
bolique considérable.
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1. Introduction
Dans le pays des Masmouda, plus précisément à hau-

teur de la pittoresque cuvette naturelle de Talat-n-Yaacoub,
il est un monument qui a particulièrement monopolisé l’at-
tention des érudits et des chercheurs depuis un siècle. Il
s’agit bien entendu de la mosquée dynastique de Tinmel,
œuvre emblématique du patrimoine architectural almohade
et médiéval, au Maghreb et en Espagne musulmane (Fig.1).
Plusieurs études aussi savantes que consciencieuses lui
ont été consacrées, portées par la volonté fervente de
connaitre les débuts politiques des Almohades ainsi que les
tendances qui prévalurent dans leur architecture religieuse.
Du bilan de ces différentes explorations scientifiques,
émane une observation étonnante: aucune de ces études
ne s’est intéressée à l’environnement autochtone et au pa-
trimoine matériel communautaire disséminé aux alentours
de ce  prestigieux monument médiéval. En effet, les archéo-
logues qui ont arpenté cette cuvette, n’ont jamais prêté
 attention au “petit patrimoine” de ce micro-terroir. Avec
l’élargissement de la notion du bien culturel et l’apparition
concomitante des soucis paysagers et écologiques, l’intérêt
pour cette région pris une tout autre dimension. 

C’est à l’issu de ce constat, que nous manifestâmes le
désir et la volonté d’engager en 1997 une prospection pédes-
tre de longue haleine, qui concernait l’environnement géogra-
phique et culturel de Tinmel et ce dans le cadre d’une
recherche universitaire qui voulait comprendre l’occupation
de l’espace sur la base d’éléments tangibles, précis, datés au
mieux. Le cas d’étude présenté dans cette contribution
concerne des édifices vernaculaires à caractère cultuel: des
oratoires post-médiévaux authentiques et originaux. N’appa-
raissent dans aucune source scripturaire, ils valent au-
jourd’hui par leur qualité de témoignage historique et
d’expression artistique des Masmouda du Haut Neffis.

Les oratoires en question, toujours en fonction, se trou-
vent dans les hameaux de Tazalt de Tafarghoust. et d’Ifourir,
situés au voisinage immédiat de Tinmel (Fig. 2)1.

.
2. L’oratoire de Tazalt
Tazalt est un village de montagne qui se situe à 3km au

Sud-Ouest de Tinmel, sur la rive gauche de l’Oued Neffis. Cul-
minant aux environs de 1.379m, Il surplombe voie de com-
munication qui relie la haute vallée du Neffis au col de
Tizi-n-Test et par de là, la plaine Sous et sa métropole Tarou-
dant. Établit sur un terrain tourmenté, les habitations se
 déploient sur deux niveaux pour palier au manque de terrain.
C’est d’ailleurs un des traits marquant de l’oratoire en étude.

L’oratoire de Tazalt prend place sur un monticule rocheux
bordé d’escarpement, dominant les maisons groupées tout
autour. Ces dernières sont érigées en moellons de pierre de
gré rougeâtre prélevés sur place et sommairement taillés.
D’autres sont en terre compactée (Louh, Tabout) sur base de
pierre. Le choix pour un tel ou tel matériau est généralement
lié aux ressources du site. 

L’accès à l’oratoire de Tazalt se fait par des marches amé-
nagées dans la pente. L’escalade des escaliers raides et si-
nueux mène à un premier niveau qui abrite une école
coranique où les enfants du village apprennent l’alphabet
arabe et le Coran dans un local exigu et mal éclairé. Puis, en
continuant la montée des marches on débouche sur un se-
cond palier qui abrite l’oratoire à proprement parler. C’est une
salle de prière (Maqsoura) desservie par un large préau ou
portique (Alahni) qui éclaire l’espace intérieur. Un locale cor-
nier attenant à la salle de prière fait office de salle d’ablution
du occupe le flanc sud.

La première chose qui attire l’attention avant d’accéder
au sein de la salle de prière, est l’existence quasi exception-
nelle d’une inscription sculptée sur la partie frontale du linteau
de la porte d’entrée. De type cursif et assez succincte, elle
commémore l’avènement de la réédification de l’oratoire sur-
venue en 1209 de l’Hégire (1794 J.C). Ce document épigra-
phique compte sept lignes réalisées selon la technique du
champlevé malaisément cisaillé, dans une cartouche de 40cm
de long et 9cm de large. Cette dernière est subdivisée en
deux champs épigraphiques plus ou moins rectangulaires pla-
cés côte à côte. Le premier, celui de droite est très chargé,
tandis que celui de gauche est nettement plus aéré. La gra-
phie, visiblement d’une raideur archaïque, se déploie suivant
des lignes à peine agencée, évoquant un style cursif grossier
loin des préceptes du ductus de la calligraphie maghrébine.
Cela suggère l’œuvre d’une main peu exercée qui, au demeu-
rant, a travaillé sans dessin préparatoire. 

1/1. Traduction l’inscription de reconstruction (Fig. 4 et 5)
Première cartouche:

Hamdala suivie d’une Ta$liya,
“Grâce à la volonté de Dieu cette mosquée bénie a était

(re)construite après l’écroulement de ses murs”. 
Deuxième  cartouche:

“Sa (re)construction est achevée en mille deux cent 
neuf (1209H)”

Bien qu’elle soit succincte et “esthétiquement” peu
 accomplie, cette inscription constitue en revanche, une

1 L'analyse que nous présentons ici se fonde sur des observations effectuées lors d'une première reconnaissance effectuée en 1992. Depuis lors,
ces monuments ont subi quelques transformations, qui, heureusement, ont épargné les traits marquants de  leurs structures originelles (Fig. 2).

Youseff Khiara
Archéologue médiéviste. Direction du patrimoine culturel (Maroc)
tinmellal@yahoo.fr. 

Mots-clés berbère (amazigh), architecture religieuse, art et techniques de construction vernaculaires de
la haute montagne
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source unique qui nous livre des indications tangibles dans
un contexte où l’oralité est de mise. En effet, l’inscription
de Tazalt commémore de manière précise l’avènement de
la reconstruction de cet oratoire du village, survenue en
1794 J.C. De manière subsidiaire, et c’est là la seconde
information pertinente, elle nous apprend que nous
sommes en présence d’un édifice religieux plus antérieur
à 1794 J.C à, puisqu’il est question de reconstruction dé-
cidée suite à l’écroulement des murs d’origine. L’inscrip-
tion ne précise pas par contre s’il y a eu remploi des
matériaux de construction, notamment les piliers et les
poutres en bois sculpté qui constituent les éléments les
plus nobles du bâtiment.

L’accès à la salle de prière se fait par une porte massive
et trapue en bois à un seul battant, située dans l’angle
Nord-Ouest de la salle de prière. Cette dernière est élevée
sur un plan rectangulaire (10,58m L x 5,08m l) orienté net-
tement Est-Ouest, décalée d’une trentaine de degré par
rapport la direction véritable de la Mecque. Trois nefs pa-
rallèles au mur de la Qibla sont matérialisées par deux ran-
gées de piliers en bois. Les mesures prises au sol ne
révèlent aucune distinction valorisante d’une nef par rapport
aux autres. Le Mihrab, de plan polygonal, inscrit dans un
encadrement légèrement en saillie, s’ouvre au centre du
mur de la Qibla en arc plein cintre outrepassé. L’intérieur
du Mihrab est surmonté d’une demi-coupolette percée
d’une lucarne d’éclairage verticale, entaillée dans le mur.
De l’extérieur, le Mihrab dépasse le mur d’environ 1,50m.
L’éclairage et l’aération de la salle de prière se font au
moyen de quatre lucarnes rectangulaires aménagées dans
la masse des murs. Deux se situent à intervalle régulier de
part et d’autre de la niche du Mihrab. Les deux autres sont
placées dans les murs Est et Ouest à hauteur de la
deuxième nef.

3. L’oratoire de Taferghoust
Le second oratoire qu’il nous a été possible de visiter est

celui du village de Taferghoust, situé à moins de deux kilo-
mètres au Sud-Ouest de Tazalt. Il s’agit d’un petit hameau
perché à 1.391m d’altitude, enserré par des ravins très actifs
qui courent entre les schistes granitiques à l’entrée de la val-
lée intérieure d’Ougdemt, A la différence de celui de l’oratoire
de Tazalt, celui de Taferghoust est construit au milieu des ha-
bitations sur la principale allée qui dessert le village. L’édifice
et ses dépendances sont ramassés en un seul corps et
construit sur un seul niveau qui surplombe les terrasses de
culture avoisinants. Vu de l’extérieur, il se distingue des mai-
sons mitoyennes par son entrée annoncée par un préau :
Alahni-n-imi-l-maqsoura (Fig. 3). Après avoir franchi le seuil
d’une porte à un seul battant qui s’ouvre à l’intérieur et sur-
élevé par rapport au sol, on arrive au milieu d’une cours cou-

verte en contrebas d’un degré. Autour de cette dernière se
déploie  la salle de prière qui se trouve au Sud-Est, et les la-
trines qui occupent le côté Nord-Est. Ici, nous n’avons pas
trouvé de mention historique ou d’inscription commémorative.

L’accès à la salle de prière se faisait à l’origine par une
porte cornière ouverte dans le côté Sud-Ouest. Actuellement,
on entre par une porte axiale tardivement placée. Bâtie sur
un plan plus large que profond la maqsoura épouse une
orientation nettement Est-Ouest (Figs. 4 et 5). Elle se trouve
ainsi décalée plus à l’Ouest par rapport à la direction de la
Qibla. Dans sa globalité la salle de prière fait 4,49m de largeur
et 14,50m. de longueur. Cette dernière mesure n’est pas d’ori-
gine, un agrandissement tardif très discernable à vue d’œil,
a rallongé toute la partie orientale de 3,21m. C’est de cette
entreprise que date la création de la nouvelle porte déplacée
plus au centre pour axer le bâtiment. 

La salle de prière s’organise en trois nefs transversales
parallèles au mur de la Qibla. Elles ont 1,40m à 1,52m de lar-
geur. Une légère imperfection est perceptible dans l’aligne-
ment des piliers. Elle est conséquente aux travaux de
démontage et de remontage des éléments architectoniques
lors des travaux d’agrandissement. Le mur de la Qibla est
percé par trois ouvertures qui abritent la niche d’un Mihrab nu

Fig. 1 - Tinmel, situation géographique Fig. 2 - Vue générale de la cuvette de Talat-n-Yaacoub depuis
Tinmel

Fig. 3 - Préau de l'oratoire de Taferghoust 
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de plan polygonal, un logis du Minbar et un réduit réservé à
la bibliothèque. Comme pour l’oratoire de Tazalt l’éclairage
est assuré par cinq lucarnes rectangulaires. Trois sont pla-
cées dans le mur de la Qibla et deux autres dans les murs
Est et Ouest, à hauteur de la seconde nef.

Précisons enfin que plus qu’un simple oratoire qui abrite
les cinq prières quotidiennes, Taferghoust est une mosquée
à khoutba (prône). Autrement dit, elle accueille la prière
communautaire sacrée  du vendredi comme en témoigne la
présence du Minbar (chaire à prêcher). C’est ce qui expli-
querait les raisons de l’agrandissement tardif subséquent à
une plus grande affluence des fidèles issus non seulement
du village mais aussi du voisinage. 

Au terme de cette description se pose la question de
l’attribution chronologique de la mosquée de Taferghoust.
Faute de témoignages authentique qui puissent verser à
nos informations des éléments propres à assurer une data-
tion sûre, et compte tenu des similitudes claires avec l’ora-
toire de Tazalt, nous sommes enclin à le situer – pour sa
partie originelle – dans un sillage chronologique similaire à
celui de la reconstruction Tazalt., eu égard à la proximité
des deux édifices et de la similitude marquante qui les ca-
ractérise. Sur ce plan on peut même s’autoriser à croire qu’il
était l’œuvre du même maitre artisan. 

4. L’oratoire D’Ifourir (Fig. 6)
C’est le plus proche et de la mosquée dynastique de

Tinmel (deux km au Sud-Ouest). Il se trouve dans le petit
village du même nom, situé à une dizaine de mètres de la
route principale qui relie la vallée au col de Tizi-n-Tes. Ins-
tallé sur un terrain plat, il est facile d’accès. On a ainsi une
salle de prière précédée par un préau qui était maçonné
très tardivement. Puis, une fois traversé, on arrive à la porte
d’entrée. Cette dernière est surmontée par une inscription
en tout point identique sur le plan graphique de celle de
 Tazalt .Néanmoins, hormis la formulation d’usage de la Bas-
mala et la précision du Ramadan comme mois de construc-
tion, la date n’a pas pu être déchiffrée. L’oratoire d’Ifourir
est construit d’un seul tenant suivant le modèle que nous
avons déjà visité: une porte cornière trapue donne accès à
une salle de prière orientée Est-Ouest décalée par rapport
à l’orientation de la Qibla, trois nefs soulignées par des pi-
liers en bois de Genévrier thurifère richement ornés. Bien
que l’on ne détienne pas des preuves probantes, il nous
semble que l’oratoire d’Ifourir soit un peu plus ancien que
ceux de Tazalt et de Taferghoust. la vétusté perceptible des
poutres, l’étiolement des couleurs des ornements, et l’exé-
cution différente des ornements nous oriente vers une chro-
nologie sensiblement antérieure à 1794 JC. 

5. Le mode de construction
Ces sanctuaires sont construits en terre compactée

dont la composition ne révèle aucune inclusion minérale
ou organique. Le module des banchées fait 1,66m de
long, 0,64m de large et 0,50m d’épaisseur. Quant à la
pierre, elle intervient uniquement dans la construction du

Mihrab (moellons sub-taillés). La maçonnerie utilisée est
à base de grès rougeâtre et de schiste. La couverture des
l’oratoires est de type plat. Son montage relève de la tech-
nique traditionnelle des solives et voliges. Ainsi, sur des
poutres maîtresses disposées à distances égales dans le
sens de la longueur de la salle de prière, des lattes sont
alignées perpendiculairement de manière à supporter un
cloisonnage en planche de bois. L’ensemble est couvert
de l’extérieur par une chape d’étanchéité de terre et de
gravier qui protège la charpente des eaux pluviales.
Comme il est de règle dans l’architecture de la vallée, la
terrasse, sans accès, déborde nettement les acrotères
des murs et ce afin de parer aux eaux de ruissellement.
Au niveau de l’importante saillie du Mihrab, une avancée
de la terrasse en forme d’avant-toit coiffe la coupole de la
niche. Le plafond est soutenu par des piliers en Genévrier
thurifère. En effet sur des souches de bois ancrées au sol,
reposent des socles cylindriques et épais en bois. Ce
 premier assemblage qui sert d’appuis, reçoit des piliers
de 15cm de diamètre en moyenne dont les fûts sont de
section cylindro-conique ou cylindrique à pans jusqu’à
hauteur d’homme. Puis barlongue dans la partie supé-
rieure. Le passage entre les deux sections des fûts
s’opère au moyen d’un polyèdre taillé dans la masse. La
partie sommitale des piliers est couronnée par des
 corbeaux en bois qui soutiennent le plafond. Eléments de
support mais aussi de décoration, ils s’assimilent à des
chapiteaux tant par leur fonction que par leur forme. Nous
distinguons deux types de couronnements: Des piliers à
doubles corbeaux et d’autres à quatre corbeaux disposés
sur les quatre facettes des fûts. Ces derniers se situent
devant le Mihrab. Arborant une décoration de type ber-
bère (amazigh) ces éléments de support qui tiennent à la
fois de la charpenterie que de l’ébénisterie, constituent la
véritable originalité de ces oratoires.

6. Le décor 
A tous égard, la décoration est l’élément précieux de

ces oratoires. Son thème de prédilection est l’élément
géométrique gravé en surface à faible relief sur la partie
supérieure des fûts des piliers, des chapiteaux et des pou-
tres maîtresses. Les motifs sont mis en valeur par une
peinture à couleur chaude dont les teintes dominantes
sont le rouge, le jaune, le brun, le noir et le blanc. Luxu-
riant, profus et épuré, le décor est d’inspiration, exclusi-
vement amazigh (berbère) à base de figures
géométriques lignes droites verticales, horizontales ou
obliques, lignes brisées, rayons, damiers, triangles, lo-
sanges... Ainsi nous trouvons des formes décoratives fon-
damentales de deux types. Les premiers sont rectilignes
comme le trait, la ligne, la ligne oblique, la ligne feston-
née, le carrée, le triangle et le losange. Les seconds sont
curvilignes comme le cercle, la portion de cercle, la
courbe et le chevron. Un troisième genre, composite, est
d’inspiration naturelle stylisée à l’extrême  comme la ro-
sace et l’étoile. A partir de ces motifs de base naissent

Fig. 4 - Plan de la salle de prière de Taferghoust Fig. 5 - Taferghoust, vue d'ensemble de la salle de prière
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des petites fresques géométriques par des jeux de répé-
tition, de croisement, de maillage et d’alternance, suivant
une variété de figures géométriques construites par le
 décorateur en fonction de ses principes d’harmonie. La
disposition dominante dans cette décoration est la com-
position à base de motifs linéaires qui a donné lieu à des
panneaux de damiers, de chevrons, des treillis et de
tresses et des hexagrammes. A quelques exceptions
près, toutes les formulations ornementales sont structu-
rées par symétrie. Chaque registre ornemental est scindé
en deux vignettes ornementales suivant un axe médian
tracé ou suggéré par effet de juxtaposition des motifs
identiques, l’un  étant l’image de l’autre dans un miroir.

Les registres décoratifs s’organisent suivant des sé-
quences successives disposées verticalement et horizon-
talement. Nos tentatives de trouver une logique dans  le
déploiement de ces registres n’a pas donné de résultats
 significatifs. C’est pour cela que nous pensons qu’il n’y a
pas un ordre sous-jacent dans l’enchainement des champs
décoratifs. Chaque cartouche constitue une création dis-
tincte qui ne s’inspire pas du thème décoratif précédent et
ne prélude  pas celui qui lui succède aussi bien  dans le
sens vertical ou horizontal, d’un pilier à un autre ou encore
d’une poutre maîtresse à une autre. 

7. Conclusion
Les oratoires dont nous venons de faire l’étude consti-

tuent des exemples caractéristiques de l’art et de l’architec-
ture religieuse de montagne du XVIIIème siècle c’est un
exemple parlant qui permet d’élargir notre vision de l’archi-
tecture religieuse islamique au Maroc au-delà des percepts
des œuvres dynastiques ou citadines, présenté comme seul
et unique modèle d’art religieux . 

Élevés sur des superficies modestes à la dimension de
l’homme, sans véritable cours ni minaret, leurs dépen-
dances se réduisent à une chambre d’apprentissage et un
simple locale d’ablution alimenté par une citerne ou un
canal d’irrigation (séguia). D’aspect très sobre de l’extérieur,
seul le préau et la porte d’accès en bois ornée de motifs
géométriques appliqué et gravé les distingue des habita-
tions. Cet élément constant dans les édifices religieux de la
région, constitue en fait un marqueur visuel qui annonce
l’entrée de l’oratoire2.

• Toute la préoccupation donc va vers la salle de prière.
Cette dernière est conçue en une seule pièce allongée, qui
s’étire d’Est en Ouest. Cette orientation peu etre attribuable,
aux contraintes topographiques des sites plus qu’à l’erreur
de calcule3 L’explication qui avance que ces oratoires ont
épousé l’orientation de la mosquée de Tinmel, elle aussi
orientée plein sud, nous semble peu plausible. Puisque dès
1706 cette dernière a été abandonnée suite à une fetwa
émise par les Oulémas de Marrakech. 

• Ainsi, nous remarquons que tout l’habitat à l’échelle
de la vallée épouse – grosso modo – cette direction qui se
trouve être celle des courbes de niveau. Ce faisant, les ha-
bitations disposent d’une plus grande portée du terrain tout
en s’assurant un ensoleillement optimum. C’est ce qui
 explique l’extension  de l’oratoire de Taferghoust, dans le
sens des nefs au lieu d’un éventuel déplacement du mur
de la qibla. 

Au sein de la salle de prière et différemment à la tradition
citadine, le Mihrab, tout comme les murs, n’ont pas reçu de
décoration. Ici, se sont les éléments de support en bois qui
ont requis toutes les marques d’égards. La décoration se rat-
tache au répertoire des idéogrammes de l’ornement tradition-
nel berbère. Un mode d’expression artistique exclusivement
géométrique et abstrait dont les origines remontent, selon
toutes vraisemblance, au néolithique et que l’on retrouve
aussi dans d’autres matrices notamment le tissage, la poterie,
la bijouterie et le tatouage. Bien qu’il fasse transparaître des
résurgences multiséculaires à connotation prophylactique, il
serait imprudent d’accorder à ces dispositifs ornementaux
une portée ésotérique ou magique. Car il ne s’agit là que
d’une volonté de magnifier des mosquées et prétendre à leur
embellissement dans la pure tradition islamique. Sauf qu’ici,
l’expression plastique mise en œuvre appartient à un créneau
local dans le sens culturel et identitaire du terme. En effet, et
selon la tradition orale des trois villages, ces oratoires ne sont
pas l’œuvre d’ateliers locaux, mais de maitres artisans ame-
nés d’ailleurs, à fortiori, de la vallée voisine de l’Ouneine.4

Il s’agit donc d’une commande architectonique due à un
certain essor économique et motivé par des raisons socio-
politiques qui régnaient durant cette période.5

Autre indication pertinente que l’on ne saurait oublier à
l’issu de cette étude, est l’absence de tout indication ou
 évocation de la mosquée de Tinmel. Que ce soit l’ordon-
nancement de la salle de prière, les inscriptions de commé-
moration ou le décor ne font aucun rappel au fameux
sanctuaire. L’héritage almohade semble bien étiolé.

2 Il semble que ce soit une des permanences de l'architecture religieuse de la région. La mosquée de la Zaouia de Tassaft  (fin XVII) offre un
modèle plus ancien.
3 L'explication qui avance que ces oratoires ont épousé l'orientation de la mosquée de Tinmel, elle aussi orientée plein Sud, nous semble peu
plausible. Puisque dès 1706 cette dernière a été abandonnée suite à une fetwa émise par les Oulémas de Marrakech.
4 Localité sise au Haut-atlas central à environ trente kilomètres au Sud-Ouest du mont Toubqal. Elle est célèbre par la sculpture du bois et
l'ébénisterie berbères. Cette tradition perdure jusqu'à nos jours. 
5 Sans que l'on en ait la preuve formelle, cette commande serait l'œuvre d'une chefferie locale. À cette période de l'histoire, le Haut-Atlas Oc-
cidental s'auto-administrait par le biais des institutions traditionnelles qui sont la tribu et la fraction de tribu (Jmaa). Ces entités politiques et
territoriales étaient dirigées par un chef tribal (Amghar) et gérée de manière collégiale par une assemblée et  à qui incombait la charge des
affaires collectives, notamment la mise en place de tous les équipements d'intérêt communautaires.

Fig. 6 - Ifourir, vue d'ensemble de la salle de prière
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1. Introducción al estudio
La intención de este trabajo es defender la necesidad

de la investigación integrada cuando se trata de generar
conocimiento ya sea para gestionar un sitio arqueológico,
para establecer criterios de intervención arquitectónica o
para marcar estrategias de desarrollo local. 

Para el presente estudio, el valor de la arqueología en
relación con la arquitectura radica en el apoyo en sus bases
metodológicas para interpretar la cultura material del pa-
sado. Todo objeto creado por el hombre, sea un edificio,
una pieza cerámica o un jardín, significa un hecho cultural
y la puesta en relación de los datos encontrados es clave
para la correcta lectura del significado (materiales de cons-
trucción, obtención y transformación de estos, quién tra-
bajó, quién lo usaba, grado económico y desarrollo técnico
de la sociedad de la época, significación espiritual, etc.).
Son precisamente la relación integral de ese material obte-
nido y la importancia que adquiere la componente territorial
las que justifica el empleo de sistemas de información ge-
ográfica como herramienta integradora básica. 

En Arqueología los SIG son muy utilizados (Parcero
Oubiña y Fábrega Alvarez, 2006). En el caso que nos
ocupa ampliaremos el objeto de estudio no sólo a los ele-
mentos inventariados, sino a aquellos que de manera indi-
recta también puedan reflejar la caracterización
constructiva: condicionantes climáticas, accesibilidad y oro-
grafía, caminos, cercanías a cauces de agua, etc. Aparte,
más allá de la existencia material o no de restos, se consi-
dera clave la aportación de una gran variedad de fuentes
de documentación de la arquitectura rural que rodea a
estos ingenios hidráulicos (estudios de campo publicados,
identificación de elementos en cartografía oficial, memoria
oral de la comunidad de moleros recogida en investigacio-
nes etnográficas!). 

La documentación analizada denota que los edificios
existentes han tenido una dilatada historia y todos ellos han
pasado por diferentes fases constructivas, distintas funcio-
nes, propietarios, etc. durante los últimos siglos. Son ele-
mentos ricos en historia y complejos (como complejo debe
ser su tratamiento, huyendo de la sistematización globali-
zadora). 

El artículo muestra los resultados parciales a escala te-
rritorial de un estudio relacional de factores físicos, cons-
tructivos y socioeconómicos, planteado desde varias
escalas de aproximación (del territorio del término munici-
pal a la realidad material de un molino). En definitiva, un
análisis de las permanencias y mutaciones de los rasgos
evolutivos de los procesos de construcción del paisaje
rural, conocimiento que consideramos imprescindible para
el binomio protección-intervención en el patrimonio arqui-
tectónico.

Se defiende una visión del molino puesto al servicio del
conocimiento de la realidad social. Como referencia véase
Llopis (1989), un interesante trabajo – en el contexto his-
pano medieval de los siglos X a XIII – que sostiene que en
el estudio de los grandes temas de la Historia se ha obviado
tradicionalmente los aspectos de los procesos productivos,
considerados secundarios durante largo tiempo, y cómo y
cuándo se comienza a razonar motivos de índole técnica y
socio-económica con su expansión. 

Esta referencia enlaza también, ya en el ámbito portu-
gués, con el enfoque de los primeros estudios sobre geo-
grafía histórica iniciados en los años sesenta (y que quedan
sucintamente recogidos en Mattoso (1997). El análisis de
las concepciones del espacio, tanto en el sentido geográ-
fico como en su percepción social y cultural, combinado con
una cartografía rigurosa, supusieron un avance decisivo en
el campo de la investigación universitaria y un caso ejem-
plar de trabajo interdisciplinar.

Para materializar el sistema de información ha sido fun-
damental un trabajo previo de revisión metodológica de dos
grandes grupos de trabajos de referencia: por un lado,
aquellos que abordan la problemática de cómo documentar
la arquitectura tradicional (Amaral et al.,2004) y, por otro,
profundizar en la estructura interna de investigaciones que
emplean sistemas de información aplicadas al objeto patri-
monial en cuestión, como afirman Latorre Gonzalez-Moro
y Camara Muñoz (2010), con el objetivo de poder transmitir
toda la información inherente a las relaciones que la propia
historia ha ido estableciendo entre sus elementos.

Como contribución se pretende que la metodología pro-
puesta mejore y facilite los trabajos de documentación, ges-
tión y protección del patrimonio tradicional arquitectónico y
el paisaje rural, siempre con escasos recursos económicos
destinados a su mantenimiento, complementando así a los
instrumentos y entidades que actualmente se encargan de
esos trabajos; también que como ejemplo metodológico sea
útil a futuros investigadores y técnicos. 

2. Cuestiones metodológicas
Las ventajas de la aplicación de Sistemas de Informa-

ción en sus múltiples variantes (sistemas de información
geográfica, territorial, ambiental, patrimonial, etc.) son la
capacidad de almacenaje y gestión eficaz de grandes can-
tidades de dados puestos en relación, la gran capacidad de
medir cuantitativamente los cambios en los escenarios de-
finidos y la recuperación inmediata de información (gráfica
e temática). 

Siendo así, este trabajo parte de la hipótesis de que los
SIG son una herramienta a considerar para la observación
de dinámicas de variables socioeconómicas, ambientales,
culturales, físicos, para la visualización de escenarios
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E.T.S. Arquitectura Universidad de Sevilla. Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la 
Construcción (IUACC)
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 alternativos, y para la comprensión de las consecuencias
en el territorio y ofrecimiento de soluciones para una mejor
toma de decisiones (Domínguez Ruiz, 2005). 

Como método de trabajo el proyecto propone una es-
tructura en dos grandes apartados de desarrollo paralelo y,
al mismo tiempo, esencialmente interdependientes. En pri-
mer lugar, se propone sistematizar unas categorías de co-
nocimiento del objeto de estudio suficientemente amplias
para poder considerar los principales factores que lo defi-
nen y suficientemente concretas para constituir un todo ins-
trumental. Paralelamente, se propone crear un modelo
digital de integración de todos los contenidos correspon-
dientes a dichas categorías, donde el sistema de relación
entre ellas será clave para descifrar cuestiones acerca de
la localización, la implantación topográfica, los materiales
de construcción empleados, quién trabajó, distancia a nú-
cleos comerciales, sofisticación de los accesos, grado eco-
nómico y desarrollo técnico de la sociedad de la época, etc.
El sistema de información posibilitará la adquisición, con-
sulta, análisis, evaluación, estudios, investigación, difusión,
etc., de dados homogeneizados.

3. Procedimiento y resultados
3.1 Definición de una estructura lógica de campos 
de conocimiento heterogéneos en una base 
de datos georreferenciada. 
Si bien los elementos constructivos y materiales que los

forman podrían ser los únicos en darnos una información
relativamente fiable para el conocimiento de estas arquitec-
turas anónimas, ¿cómo documentar esa arquitectura
cuando el estado de deterioro en que se encuentran sus
restos es considerable o gran parte de ellos se han per-
dido? Para evitar un estudio fraccionario el planteamiento
es necesariamente otro; de alguna forma “reconstituir los
espacios del pasado” (Mattoso, 1997). Este proceso de
búsqueda y definición de parámetros también implica dise-
ñar el sistema de relaciones entre ellos, que no son lineales
dado el enfoque integral y multidisciplinario con que se se-
leccionan. A continuación se describen.

La arquitectura responde de forma integrada y con-
creta, según el emplazamiento, ante las permanencias am-
bientales (Serra Florensa y Roura 2001). A partir de una
caracterización del territorio físico, han sido recogidas
aquellas variables relacionadas con los enclaves de las es-
taciones hidráulicas. Se ha de entender la red hidrográfica,
esto es, la reconstrucción formal y jerarquizada de las lí-
neas de agua del Bajo Guadiana y sus afluentes. En con-
creto, para profundizar en datos cuantitativos y cualitativos
de su cuenca portuguesa hay estudios sobre permanencias
ambientales, como las características climáticas, y sobre
mutaciones antrópicas, como la artificialidad de los cursos
de agua en el entorno de los molinos (Guita, Moutinho e
Custódio, 2006). 

La relación entre litología y otros factores es intere-
sante; un suelo blando es más fácil de erosionar y el arras-
tre de lodos seria mayor, motivando mayor limpieza del
cauce, paralización de la rueda, o la existencia de un canal
derivado construido junto al molino. 

La orografía y batimetría son dos parámetros a consi-
derar, ya que los enclaves de las estaciones hidráulicas
coinciden con desniveles en los lechos fluviales para ser
estos aprovechados energéticamente; así podemos encon-
trar una agrupación de molinos en presencia de cierta
 pendiente; o el hecho de que la casa del molero frecuente-
mente sacrificaba una posición más cómoda  respecto a las
pendientes, en favor de contar con tierras más planas para
el cultivo de autoconsumo.

De considerar el conjunto de los molinos como un en-
tramado productivo compuesto por todos aquellos elemen-
tos necesarios para explotar el agua como recurso
energético surge otra gran variedad de factores analizados:
conocer soluciones tecnológicas de aprovechamiento ener-
gético, de equilibrio y respeto a la naturaleza, de explota-
ción controlada de los recursos. 

Pero el escenario físico y natural que tantas veces se
presupone como invariable y estático está bien lejos de
serlo si atendemos a su componente social y cultural, a
pesar de ser lentas sus mutaciones de gran calado. Los pa-

Fig. 1 - Ribeira de Oeiras (Mértola). Clasificación de elementos de cobertura e importancia de restos visibles. Orografia e hidrología.
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trones de ocupación humana del territorio en relación con
los recursos naturales, las soluciones técnicas por las cua-
les las sociedades alteran y crean el ambiente en que exis-
ten y se desarrollan denotan que es la cultura la que da
lugar a la explotación de la naturaleza, lo que contribuye a
su vez a la formación de la cultura. 

Así, un incremento demográfico podría dar lugar a un
aumento de la demanda y, por consiguiente, el productor
plantear un cambio de tecnología y garantizar una mayor
permanencia del molino. Siendo así, la evolución del tipo
de ingenio según la zona geográfica podría estar sujeta a
cuestiones particulares y derivar finalmente en el deterioro
de los molinos – por el afán de los productores de extraer
el máximo rendimiento ante la pérdida de competitividad
productiva –, o su abandono cuando no podían cargar con
los gastos de reparación.

Los factores históricos y etnográficos (leer reflexiones
sobre algunos textos fundamentales en torno a  Mértola
en Ortega Esquinca, 2012) también definen la organiza-
ción de la sociedad que utilizaba las máquinas hidráulicas.
Algunos criterios son: la red de circulación entre puntos
de poblamiento (la cercanía a un gran núcleo garantizaba
al molino una vida más larga que en zonas más aisladas
donde no llega la tecnología); la importancia de las locali-
zación de un determinado molino como lugar de paso (el
nivel de sofisticación constructiva de las calzadas si estas
existían, la toponimia); la identificación de los espacios de
residencia, tanto dentro núcleos de población (concen-
trado o disperso), como el modo en que integran la esta-
ción hidráulica; la duración de la temporada de molienda
y de ahí el carácter transitorio de la habitación; la configu-
ración de los espacios de trabajo y casas de apoyo; otras
labores relacionadas con la explotación hidráulica (huer-
tas, pesca, etc.). 

Podemos encontrar datos de interés sobre las causas
de expansión o deceso de estos ingenios en el conoci-
miento de pautas alimenticias (número de días de ayuno,
dietas monótonas de cereales a causa de enfermedades,
desastres que forzaron el abandono del campo, nuevas
pautas alimenticias en favor de hortalizas y leguminosas,
referencias literarias a recetarios, entre otros).

Desde la componente arquitectónica, la interacción de
toda esta serie de factores condicionantes para la expan-
sión, permanencias u obsolescencia de estos ingenios
 hidráulicos es también responsable de la evolución del
paisaje ribereño y sus ritmos temporales (uso estacional
de algunos molinos, carácter efímero de las construccio-
nes, características constructivas), teniendo como deno-
minador común el lento desarrollo de una arquitectura
dispersa producto del saber empírico de los artesanos, en
contraste con la rapidez de los cambios arquitectónicos
en los centros de población, promovidos por un saber más
erudito (Plata, 2015).

Los factores socioculturales recogen las maneras de
producir sociedad y relaciones sociales. A partir del mo-
delo, los valores atribuidos al patrimonio anónimo pueden
ser preservados, disfrutados e integrados en la sociedad
actual. El patrimonio industrial (cultural) difuso generado
por este uso es un valor que debe ser preservado por las
instituciones de conservación socialmente designadas
para esa tarea.

3.2 Implementación del sistema 
y tratamiento de datos
Antes de iniciar un proyecto y definir una zona de estu-

dio es conveniente definir con exactitud qué información se
va a utilizar, a qué escala y cuál será la fuente. Para este
estudio, se ha diferenciado: (i) las bases cartográficas que
sirven de soporte y (ii) los datos temáticos relativos a los
elementos estudiados. Para lo primero se ha contado con

cartografía publicada por los organismos portugueses cen-
trales y locales. La dispersión de la cartografía es grande y
el nivel de tratamiento de los datos adquiridos muy diverso,
incluyendo los problemas de actualización, formatos, cali-
dad, etc. Por otra parte, dada la temática que nos ocupa,
los datos que integran la estructura diseñada están casi en
su totalidad en formato textual (por ejemplo, datos concre-
tos de muchos de los molinos en Guita, 1999); ha sido in-
teresante sumergirse en las fuentes documentales y
bibliográficas para rescatar cualquier dato que fuese de
 interés. Se recurre a la elaboración propia para ambas eta-
pas.

Algunas labores que han sido necesarias para su alma-
cenamiento, gestión y edición: captura y georreferenciación
de mapas raster existentes, importación y conversión de fi-
cheros de formatos varios, establecimiento de un protocolo
interno de entrada, gestión de tablas, corrección de errores,
manejo de las proyecciones cartográficas, etc.

3.3 Diseño de un sistema de visualización 
y consulta.
Una vez que se ha llevado a cabo todo el proceso de

análisis, desarrollo, procesamiento y codificación de la
 información, diseñamos las claves para su representación
mediante las técnicas cartográficas (incluyendo textos,
 gráficos y fotografías) sintetizando la información espacial
de un modo eficiente. Los SIG utilizan los mapas como
base de las consultas, pudiendo ser estas de tipo temático
o espacial. Se plantean algunos de los análisis en base a
 sus potencialidades, indicadas por Rhind en Sánchez Mar-
tín (2009): Caracterización; Patrones de distribución; Rela-
ciones entre el objeto y su contexto; Diacronía o referencia
temporal, entre otras.

Como primeros resultados del procedimiento expuesto
se proponen unos modelos de conocimiento basados en la
visualización geográfica:

• Modelo productivo-social: un mapa cronológico del
cierre de molinos por  tipo de rueda muestra que los de ro-
dezno fueron los más perdurables hasta la mecanización,
mucho más tiempo que al norte de la península; con gráfi-
cos estadísticos de distribución se conocen los distintos
tipos de molino por municipio.

• Modelo enclave-producción: la localización en valle o
monte se relacionan con flujos migratorios en base a los
temporadas de funcionamiento de los molinos; mapa de
relación entre el enclave (pertenencia a un cauce de mayor
o menor regularidad y caudal y la orografía) y el aprove-
chamiento energético; una clasificación de molinos según
su producción estimada en kg/hora (en base al aprovecha-
miento energético) permite deducir que los más producti-
vos guardan una menor distancia a núcleos de población
de importancia comercial, como muestra de una mayor
 demanda.

• Modelo de protección del paisaje rural: posición de los
molinos dentro de áreas protegidas; mapa de afecciones
normativas; relación entre extinción y la evolución de los
usos del suelo; determinación de cuencas visuales; relación
de los molinos con sitios arqueológicos.

• Modelo tecnológico-constructivo (Fig. 1): clasificación
de los elementos de las estaciones por complejidad cons-
tructiva (sistema de cobertura, grandes volúmenes de agua
retenidos en las calderas, materiales y técnicas constructi-
vas de los azudes, sofisticación de los puntos de paso) in-
ciden en el grado de conservación y los restos visibles 

4. Conclusiones finales
La obtención de resultados responde a un modelo cog-

nitivo interdisciplinar, por lo que las conclusiones son de
gran alcance y complejidad. En general, al plantearse una
metodología integradora, conduce a identificar y priorizar
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medidas factibles y eficientes para la puesta en valor de
estos testigos de la vieja cultura material mediterránea por
parte de las autoridades, los investigadores y la sociedad.
En particular, los resultados de la investigación permitirán
una aportación a las técnicas de documentación de la
 arquitectura popular; mejora en la toma de decisiones rela-
tivas a la conservación e intervención en el patrimonio; re-
fuerzo de líneas de actuación para el desarrollo local –
contra la despoblación y desruralización (Ribeiro, Aguiar y
Costa, 2012) – y en apoyo a posibles dinámicas locales
emergentes de revitalización económica; posibilitará tam-
bién la interacción de los ciudadanos con mapas de conte-
nido etnográfico, convirtiéndose en sí mismo en una
herramienta de difusión cultural. 

Se consigue atenuar un problema social manifiesto
sobre la gestión y el desarrollo local como recursos de va-
lorización endógena porque pensamos que, a mayor cono-
cimiento y consciencia social del patrimonio, menor es la
inversión y el impacto negativo sobre el objeto arquitectó-
nico y su entorno (Pinto Puerto, 2013), en este caso,
 referido al territorio de Mértola.
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1. O Arquiteto
Com uma vasta obra reconhecida em âmbito nacional e

internacional, é incontestável a importância do arquiteto bra-
sileiro Oscar Niemeyer (1907-2012) no cenário da arquitetura
moderna. Exercida ao longo de oito décadas, sua prática
influenciou muitos arquitetos revelando o sentido universal
de sua arquitetura. 

Formou-se em 1935 pela Escola de Belas-Artes da Uni-
versidade do Brasil e desenvolveu inúmeros projetos, tendo
sido responsável pelas principais obras de Brasília. Sua
extensa carreira foi laureada em 1988 com um Pritzker e
em seus trabalhos, desde o início, mostrou a sua paixão
pela nova arquitetura. Foi pioneiro na exploração de novas
formas de construções e recursos plásticos do concreto
armado.  Desafiou a lógica criando formas inusitadas em
seus projetos. 

O tema da casa foi uma constante na produção arqui-
tetônica de Niemeyer; desde a primeira residência proje-
tada, em 1935, o arquiteto utiliza em uma série de projetos
o sedimento histórico da tipologia da casa pátio mediterrâ-
nea como inspiração e redefine o modelo de uma forma
contemporânea.

2. O Tipo  “Casa Pátio”
A tipologia mediterrânea paradigmática das casas pátio

foi reinterpretada através dos séculos por diferentes culturas,
cada uma imprimindo a elas algo de seu caráter peculiar. 
A história da arquitetura faz parte da cultura dos arquitetos
que se enveredam na busca de um entendimento das práticas
de projeto ou mesmo àqueles que procuram respostas às
suas pesquisas mais incipientes. Inevitavelmente o passado,
ou o produto edificado dele, serve como base para reinter-
pretações, apropriações e críticas. 

No final do XVIII, Quatremère de Quincy foi o primeiro a
formular o conceito de tipologia arquitetônica. Considerava
que o tipo não é identificado pelo conjunto de pequenas
características visíveis mas sim por regras mais gerais, de
origem social, que motivavam a configuração dos edifícios
mesmo antes de sua construção. Mais tarde, Jean Nicolas
Louis Durand classificou o tipo arquitetônico como um protó-
tipo exemplar, um mecanismo entre a forma edificada e  o
seu programa.

Para outros autores, como Viollet-le-Duc, Ruskin e Sem-
per, “a tipologia tinha um caráter atemporal relativamente aos
fatores históricos e universais, aplicando-se pois em qualquer
sociedade” (Consiglieri, 2000: 147).

Segundo Pevsner (1976: 116) o movimento Moderno,
ao rejeitar as propostas arquitetônicas que promoviam a
invocação do passado, renuncia também a uma metodolo-
gia de projeto baseada no tipo arquitetônico, enquanto prin-
cípio de conceção formal  relacionado com a condição his-

tórica e cultural do lugar. O tipo passa a ser associado a
questões de funcionalidade prática, sem influência na con-
ceção formal.

Nos anos de 1960, Argan (1969: 20) retoma a definição
de tipo como sendo gerado por uma sobreposição de regula-
ridades formais. O tipo é entendido como um esquema que
corresponde a uma redução de uma série de variantes formais
a uma suposta estrutura comum, destacando a importância
do processo inventivo do arquiteto em cada obra. Para ele o
processo do projeto arquitetônico é composto por duas fases:
o reconhecimento tipológico e a invenção.

Costa (2011: 126) afirma que para Rafael Moneo (1999)
a utilização do tipo como metodologia de projeto se baseia na
idéia de mudança e transformação, constituindo uma trama
ou estrutura formal dentro da qual as transformações são rea-
lizadas, permitindo ao arquiteto agir sobre ele destruindo,
transformando ou respeitando. Segundo Pereira (2011: 5),
outros autores, como Aldo Rossi, Hillier & Hanson e Thomas
Markus, discutem a questão do tipo como metodologia de
projeto e a permanência de determinadas características dos
edifícios ao longo da história.

3. A Casa Pátio
O pátio, como parte que organiza o espaço da casa, se

desenvolve pela história da humanidade, sendo modificado
pela cultura e costumes locais, pelo clima, pela vegetação,
pela topografia. Costa (2011: 131-154) descreve algumas
transformações sofridas ao longo da história com atenção
especial aos pátios na antiguidade clássica, já que estes
foram objetos de estudo dos modernistas e também os pátios
na modernidade, analisando as modificações sofridas na con-
figuração e na conceituação do pátio.

3.1 O pátio tradicional
Só a partir das escavações de Pompéia, Herculano e

Ostia, no século XVIII, foi possível conhecer melhor as casas
romanas que tinham sido soterradas pelas cinzas de vulcões.
Foi então que se constatou que as domus romanas eram
menores do que a descrição feita por Vitruvius.

Segundo Schoenauer (1984: 67), essa típica casa romana
é uma mescla entre a casa átrio etrusca e casa peristilo grega.
Possui dois pátios retangulares: o atrium, pequeno e de uso
público, e o peristilum, de dimensões maiores e usos mais
privados. O atrium é acessado pelo vestibulum e por uma
passagem (fauces). No mesmo eixo, o tablinum conduz ao
peristilum. Os exemplares remanescentes de Pompéia indi-
cam que a casa conta com apenas um piso.

Os pátios nas casas primitivas romanas, tipologicamente,
podem ser regulares ou irregulares, completos ou incomple-
tos. Em qualquer condição, os pátios são os “protagonistas
da composição”.

Eneida Kuchpil
Universidade Federal do Paraná, Curso de Arquitetura e Urbanismo. Curitiba. Paraná, Brasil
eneidakuchpil@uol.com.br

Palavras-chave casa pátio, Oscar Niemeyer, arquitetura residencial, arquitetura moderna
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3.2 A casa vitruviana
O texto de Vitruvio, quando aborda o átrio, trata princi-

palmente das proporções e da sua classificação: Toscano
(não tinha colunas), Corintio (suportado por colunata), Tetraes-
tilo (suportado por quatro colunas), Displuviate (os telhados
ao redor do pátio caem para fora do seu centro) e Testudinate
(ou fechado).

3.3 O pátio renascentista
A conformação da casas-pátio no Renascimento derivou

da interpretação de diversas fontes, muitas vezes imprecisas,
pois só com a arqueologia do século XVIII foi possível a defi-
nição mais clara da casa primitiva romana. Assim, a casa-
pátio renascentista foi discutida a partir do levantamento
métrico de ruínas existentes e do texto de Vitruvius, cujas
descrições não conferiam com as obras levantadas. Por não
ter desenhos e pelo fato do texto de Vitruvius ter sido escrito
em latim e grego, o tema permitiu diversas interpretações.

3.4 O pátio moderno
O uso do tipo pátio na arquitetura residencial modernista

foi uma das temáticas discutidas durante o CIAM de 1933.
Apesar dos argumentos de que os demais esquemas com-
positivos eram mais eficientes no que se refere à higiene e
proporcionavam uma configuração urbanística mais contem-
porânea o esquema tipológico pátio não foi abandonado,
sendo inclusive uma estratégia  de projeto recorrente no
modernismo internacional.

Essa permanência do tipo pátio, segundo Recasens
(1997: 6-10), decorre das investigações modernistas sobre a
razão de ser das formas antigas, para as quais o pátio é um
esquema tipológico com boas soluções e capaz de suportar
diferentes situações e intenções arquitetônicas.

Contudo, no Modernismo, o pátio nem sempre foi visto
como um esquema organizador da composição e, assim
como outros arranjos tipológicos, foi decomposto em partes,
para depois ser reconstituído novamente, o que resultou em
estratégias compositivas diversas. 

Moneo (1999) observa que Mies van der Rohe usou o
termo pátio mais como referência de um termo conhecido do
que por um desenvolvimento tipológico. O pátio resulta do modo
como o arquiteto materializa o espaço – um prisma decomposto
em planos que conduzem as visuais para o exterior, não sendo
este espaço externo o núcleo estruturante do edifício.

Dois esquemas principais são recorrentes na obra de
Mies. Um deles é constituído por um ou mais prismas, cuja
estrutura unidirecional favorece a relação entre exterior e
interior. Esses prismas se estendem até os limites do lote, e
os pátios são englobados por eles e pelos muros. O outro
esquema é constituído por um prisma de proporção quadrada
e o pátio é usado para favorecer a iluminação dos espaços
internos. O primeiro esquema, apesar de não representar
um desenvolvimento tipológico do pátio, acabou se consoli-
dando como uma transgressão do mesmo.

Na estruturação do pátio de Mies, a manipulação de pris-
mas é fundamental. Esse procedimento também remete às

plantas centrifugas de Wright, como nas casas da Pradaria e
nas casas  Usonianas, em que o arranjo de alas estreitas e
alongadas, apesar de não pátios, busca estabelecer uma
continuidade visual entre exterior e interior. Wright e Mies
buscam configurar “espaços intermediários” entre a casa e o
espaço aberto (Wright) ou a casa pátio (Mies), definidos pela
extensão dos muros e/ou planos de cobertura e de piso, que
remetem às antigas varandas. 

Outra leitura da casa pátio no modernismo é traçada a
partir da produção de Le Corbusier. Segundo Capitel (2005:
161) as villas corbusianas de dois andares, dispostas em ‘L’,
se transformam em arquétipo moderno do pátio. Nelas, nor-
malmente, dois blocos são dispostos perpendicularmente e
fechados por um muro, de modo a obter a configuração de
um paralelepípedo. O pátio moderno, um terraço criado e
sem galerias, conecta as salas diretamente ao céu aberto e
à paisagem e é capaz de proporcionar vistas como as suge-
ridas pelo pátio clássico e ainda vistas do entorno imediato. 

3.5 O pátio na arquitetura brasileira
Paralelamente aos reclames da modernidade internacional

no início do século, no Brasil, movimentos buscavam resgatar
os valores nacionais como condição para se estabelecer uma
identidade brasileira. No Rio de Janeiro, Lucio Costa se destaca,
tanto pelo seu envolvimento inicial com o neocolonial como por
sua posterior atitude conciliatória com o Modernismo, propondo
um “tradicionalismo revolucionário” (Segawa, 1999: 78).

O pátio nunca foi um esquema largamente adotado na
casa colonial brasileira. Mesmo não fazendo parte da tradição
luso-portuguesa, a presença de casas-pátio na arquitetura
moderna brasileira foi expressiva. A incorporação do pátio na
arquitetura residencial carioca pode ser explicada por diversas
motivações: o ensino da escola de Belas Artes com base em
procedimentos de cópia de modelos estilísticos, como os
“espanhóis”, em que o pátio cumpre importante papel na
composição; experiências internacionais modernas que incor-
poraram a solução servindo de referência aos arquitetos e a
adequação ao clima quente.

Oscar Niemeyer merece menção pelas suas casas com
terraços-pátios lecorbusianos. Destacando-se a Casa Rio de
Janeiro (1935), a casa Oscar Henrique Xavier (1936) e a
Casa do arquiteto (1942). 

A análise ajuda a evidenciar as diversas interpretações e,
conseqüentemente, as transgressões e precisar o que se
entende exatamente por pátio tradicional ou pátio clássico. Da
leitura de Vitruvius, passando pelas casas tradicionais desco-
bertas nas escavações do sec. XVIII e pelas diversas versões
renascentistas, é possível observar que o tipo pátio absorve
minimamente duas variações formais: dois vazios em seqüência,
definindo o átrio e o peristilo, cada um com uma função social;
e um único vazio central ordenando o conjunto edificado.

4. A Reinvenção da Casa Pátio Mediterrânica 
– As casas de Niemeyer
Desde o início de sua vida profissional, o tema da casa

foi uma constante na produção arquitetônica de Niemeyer. 

Fig. 1 - Residência 35
(http://arcoweb.com.br/projetodesign/artigos/artigo-niemeyer-jovem-
-o-amor-a-linha-reta-01-11-2008) Fig. 2 - Residência Henrique Xavier (Macedo, 2008: 60)
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A primeira, projetada para um cliente, em 1936, foi a pequena
residência de Henrique Xavier, no Rio de Janeiro. No longo
percurso profissional desenvolveu não somente uma diver-
sidade de soluções formais e espaciais, mas também uma
significativa variedade de escalas. Os extremos ficaram entre
o monumental e luxuoso Palácio da Alvorada, em Brasília,
primeira residência oficial desenhada para um presidente
brasileiro, e a casa do seu motorista na favela do Vidigal, no
Rio de Janeiro.

Oscar Niemeyer explorou as casas com terraços-pátios
lecorbusianos e também casas térreas com pátios que reme-
tem aos arranjos mais tradicionais, como na Casa João Lima
Pádua (1943), onde é possível observar o uso de um partido
compacto em “U”, de proporções quadradas, cuja volumetria
é “fechada” por planos ou falsos porticados configurando um
pátio interno.

4.1 Ante projeto de Residência – Casa 35
Rio de Janeiro – Brasil, 1935
O ante projeto de residência datada de 1935 é o primeiro

projeto de Niemeyer como arquiteto. A falta de informações
quanto à localização, programa e cliente sugere que é uma
casa sem dono.

Foi projetada num lote urbano entre divisas, plano e com
cerca de 15x21 metros, orientado para leste. Dependências
sociais e de serviços ficam no térreo; as íntimas, no segundo
pavimento. O muro de pedra, em forma de ‘L”, articula a casa
com a rua e com o recuo lateral onde estão o acesso principal
e a garagem (Fig. 1). Ocupando quase todo alinhamento, o
muro esconde o pátio principal, suporta o terraço jardim e
forma dois lados da sala de estar. O acesso é direto à área
social. A primeira impressão é de um ambiente único, contínuo
e integrado de projeção quadrada, mas na verdade é com-
posto por duas partes: um “L” com vestíbulo e salas de estar
e jantar e um quadrado com o pátio. A continuidade é dada
pelo piso, em pedra, e pela transparência das esquadrias
das salas.  O partido remete à casa-pátio tradicional.

4.2 Residência Henrique Xavier
Rio de Janeiro – Brasil, 1936
O convívio com Le Corbusier durante sua segunda via-

gem ao Brasil em 1936 foi decisivo nos primeiros projetos da
carreira individual de Niemeyer, como a Casa Henrique Xavier.

A casa, construída em um lote de 10x25m, é predominan-
temente vertical, tendo quatro pavimentos – um cubo virtual
de quatro pisos, construído entre divisas sobre o pequeno lote.
A projeção do volume construido de 10x11m ocupa toda faixa
transversal central do terreno, os recuos de frente e fundos
são de 7m. Para Botey (1996: 20), a composiçao plástica está
rigorosamente inspirada na arquitetura e nas ideias de Le Cor-
busier, mas a composição espacial, com os suportes de planta
baixa, o grande balcão do segundo piso e o terraço jardim da
cobertura, já anunciam o que será o compromisso constante
de Niemeyer com o clima tropical do Brasil.

Ainda sobre a casa, Comas (1998: 46-57) considera que
Niemeyer faz da porosidade um tema básico da casa: não
se limitando ao andar térreo o vazado permeia os quatro
andares. O arquiteto alia as intenções da Cidade Contempo-
ranea de Corbusier com a tradição local da varanda, não
ignorando que ambos se remetem aos jardins suspensos da
Mesopotâmia. A casa é notável pela combinação de porosi-
dade com monumentalidade, a casa Henrique Xavier mostra
Niemeyer adotando claramente os pátios elevados de Cor-
busier (Fig. 2). 

4.3 Residência João Lima Pádua
Belo Horizonte – Brasil, 1943
A residência projetada na área central de Belo Horizonte

em 1943, conceitualmente, constitui um elo entre as pesqui-
sas nativistas da primeira etapa da obra de Oscar e as suas

obras da Pampulha. A casa é implantada em “U” num lote de
esquina bastante generoso, ocupando todo o lote e voltando
sua abertura para a rua (Fig. 3), com a privacidade garantida
pelo paisagismo de Burle-Marx e por uma parede de ele-
mentos vazados de concreto que conforma o pátio interno
para onde se voltam os ambientes.  O pátio interno, a azule-
jaria de feição tradicional emoldurada por mármore travertino
e principalmente o impluvium configurado por telhado cerâ-
mico em capa-canal conferem à obra o fundamento nativista,
contrastado pela laje de concreto sob as telhas, pela marquise
em “V” que marca a entrada principal e pelos panos de vidro
que abrem a casa para o jardim interno. Marcando a interpe-
netração de um pequeno volume destinado à garagem e con-
formando a entrada da casa, encontra-se uma marquise que
repete o tema do V, apoiando-se no plano da alvenaria e
num delicado pilar metálico.

4.4 Residência Federmann
Hertzlia – Israel, 1964
Em Israel, a casa Federman (1964) – que tem afinidade

com as casas-pátio projetadas por Le Corbusier para a Argélia
– está em balanço à beira de uma escarpa. A casa está, sem
dúvida, entre os projetos mais interessantes e poéticos do arqui-
teto. Reitera, em termos completamente modernos, o pátio
interno arquetípico e estende persianas gigantes, derivadas dos
brise soleil, como versões modernas dos antigos captadores de
brisa. Para criar um par de pátios (um fechado e outro aberto
para a vista acima da escarpa), os quartos se encaixam entre
duas paredes cegas laterais. Sobre estas foi projetada a cober-
tura da sala de estar, para sugar a brisa e oferecer a visão
noturna dos céus estrelados do deserto (Fig. 4). 

4.5 Residência do Vice-presidente da República 
Palácio Jaburu
Brasília – Brasil, 1973  
Na residência projetada com a liberdade plástica e  técnica

construtiva arrojada, o arquiteto tem uma preocupação com
a intimidade, projetando as salas voltadas para o interior do
pátio. A casa multiplica suas aberturas para o espaço privado
como na casa mediterrânea.

Niemeyer descreve no memorial do projeto: “Nosso
desejo é que esta residência tenha um aspeto bem brasileiro.
Não pela adoção de elementos da nossa arquitetura colonial
– que o progresso técnico e a própria indústria superaram –
mas pelo seu feitio derramado e acolhedor, pelas largas
varandas protegidas e o velho pátio interno tão peculiar às
antigas casas de fazenda (Fig. 5). Mas é nosso desejo igual-
mente, que ela sugira pelo arrojo da sua estrutura o nível
técnico do nosso país, as possibilidades do concreto armado
que marcam – principalmente no exterior – as características
de inovação e liberdade plástica da arquitetura brasileira.

Fig. 3 - Residência João Lima Pádua (Macedo, 2008: 352)
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Tudo isso explica os grandes espaços avarandados que
projetamos: a preocupação da intimidade, com as salas vol-
tadas para o interior; os quartos sem grandes aberturas, pro-
vidos de janelas de veneziana e vidro e, num contraste pro-
curado, as grandes superfícies envidraçadas ligando salas e
jardins e a estrutura cobrindo a casa como uma placa prote-
tora, mostrando com seus enormes vãos livres o progresso
de nossa técnica construtiva.

E podemos dizer que se trata de uma casa térrea como
nos sugeriram pois apesar de estar localizada 1m acima do
solo é nessa cota que chega o caminho de acesso e nela
que se situam quartos e salas, solução que os torna indevas-
sáveis de fora como se impunha, e o serviço – semi-enterrado
– sem contar no volume arquitetural.

Assim, o hall de entrada fica na cota +1, constituído por
uma larga galeria que, dentro de um esquema funcional, se
comunica com a biblioteca, as salas, quartos e serviços e, no
semi-enterrado, com as salas de jogos e o cinema. A mesma
preocupação de bom funcionamento se observa inclusive no
serviço, com a cozinha diretamente ligada aos salões de
refeições, ao hall de entrada, aos quartos e no andar inferior,
à despensa, frigorífico, lavanderia e alojamentos  de empre-
gados. Mas o centro da composição é o grande pátio interno.
Um pátio ajardinado que como um prolongamento das salas
se estenda alem da residência até a lagoa. Aí ficam a piscina,
e um pequeno embarcadouro. É o lugar de recreio propria-
mente dito.” (Niemeyer, 1973)

5. Considerações Finais
Segundo Niemeyer (1993: 19), “o ‘espaço arquitetural’ é

a própria arquitetura e para realizá-la nele interferimos externa
e internamente, integrando-a na paisagem e nos seus inte-
riores, como duas coisas que nascem juntas e harmoniosa-
mente se completam”. 

Apesar das transgressões e interpretações tipológicas, a
geometria do pátio social das casas analisadas evidencia a

herança clássica do arquiteto. Ainda que os pátios resultem
da investigação sobre a melhor disposição de volumes fun-
cionais sobre o terreno, os pátios sociais possuem dimensões
que não lhes atribuem um caráter residual e os mantêm como
centro compositivo ou visual do conjunto. 

A casa e o pátio formam um todo indissociável, em que o
pátio surge, não apenas como um vazio mas, como um ele-
mento unificador e ordenador da dinâmica das residências.
Como já analisado, o uso do tipo pátio, o isolamento da casa
em relação à rua, através de muros e do próprio volume edi-
ficado, e o emprego de grandes aberturas que ampliam os
limites espaciais entre interior e exterior são alguns dos atri-
butos físicos que conferem a princípio o caráter introverso às
casas estudadas, nas quais podemos observar a permanên-
cia das formas arquitetônicas clássicas – gregas e romanas.
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1. Introducción
El aún hoy denominado “Brasil de Los Pérez” se

 emplaza en la localidad fronteriza de Ayamonte (Huelva).
Más en concreto, se sitúa en la zona llana de San Fran-
cisco, espacio urbano de reducida dimensión entre las
cuestas de la Barranca y de la Villa, muy relacionada con
el río y con la actividad industrial ligada a él como fueron
los antiguos varaderos, astilleros de carpinteros de ribera
y fábricas de salazón. El edificio se ubica en la parcela
donde se hallaba el claustro del Convento de Francisca-
nos menores, fundado en 1527 por la esposa del marqués
D. Francisco de Zúñiga y Guzmán, de la casa de Béjar.  

En la actualidad, sólo queda del primitivo convento la
iglesia declarada Monumento Nacional en 1931, pues el
resto sufrió graves desperfectos como consecuencia del
terremoto de Lisboa de 1755. 

El antiguo claustro del convento ocupaba el lugar
donde posteriormente fue construido el Brasil, siendo
 demolido por orden municipal en 1873, tras ser declarado
en ruina. Aun de proporciones sensiblemente coincidentes
– salvo en el lindero norte –, no parece que el Brasil se
ejecutara sobre los muros del antiguo claustro, pues aun-
que la orden de demolición citada aludía al mantenimiento
de la primera planta del antiguo claustro, la  solicitud de li-
cencia municipal para ejecutar el Brasil cita textualmente
“para hacer de nueva planta un grupo de casas en los
 terrenos del derruido convento de San Francisco, con
arreglo al plano de fachada que se acompaña”1. 

El alzado que presenta al Paseo de San Francisco
posee una estructuración muy clara, simétrica, con el
 acceso principal en el eje y huecos pautados y alineados
en altura en ambas plantas. Históricamente fue la única
fachada del edificio, ya que poseía construcciones adosa-
das en el resto de linderos. Además, el edificio daba origi-
nariamente frente al río a través del citado Paseo, espacio
urbano tipo salón que poseía arbolado, bancos, y una
 relación directa y clara con el río, hoy reducido a una sim-
ple calle sin vistas al Guadiana tras la construcción de la
manzana de viviendas situada frente a la iglesia en los
años 60 del siglo pasado.  

El conjunto posee dos plantas de altura y es media-
nero en su lado Sur con la nave de la Iglesia citada, de
mayor altura. El resto de linderos estuvieron ocupados
antes de la intervención por diversas edificaciones, hasta
que se procedió a la apertura de una vía rodada de cierta
importancia en su lado Norte que proporciona acceso al-

ternativo a la C/ Galdames para llegar al centro de Aya-
monte. 

Esta apertura, además de convertir en fachada una
medianera histórica, permite asimismo el registro de la
medianera trasera, así como la posible apertura de
 huecos en estos dos testeros, pues la Normativa urba-
nística  prevee destinar el entorno a espacios libres. El
sistema estructural original era de muros de carga de fá-
brica de ladrillo, mampostería y adobe, enfoscados y pin-
tados. 

La estructura de la escalera del patio era de losa de
hormigón armado, al igual que la galería y los forjados en
general. Posiblemente estemos ante uno de los primeros
edificios realizados con estructura de hormigón armado en
la provincia de Huelva (Año 1913) (Fig.1).   

La palabra Brasil alude – en la jerga onubense – a la 
tipología usualmente conocida como corral o casa de
 vecinos, en la que diminutas estancias individuales se
agrupan en torno a un patio central en el que se desarrolla
gran parte de la vida diaria y en torno al cual se sitúan 
los  servicios sanitarios y las cocinas, igualmente comuni-
tarias2. 

Toda la actividad del edificio giraba alrededor de dicho
patio de forma cuadrada y grandes dimensiones que cum-
plía la triple función de dar luz a las estancias, proporcio-
nar acceso a la mayoría de ellas y como lugar de
encuentro y celebración de sus vecinos. El conjunto
consta de tres crujías paralelas a la fachada principal, dos
crujías laterales a ambos lados del patio, perpendiculares

Francisco Javier López Rivera
Profesor Asociado (Acreditado Titular). Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica. ETSA. 
Universidad de Sevilla
lrivera@us.es  

Palabras clave doméstico, habitar, patio, corral de vecinos

Fig. 1 - Vista aérea del estado previo

1 La documentación manejada fue facilitada personalmente al autor de este artículo por D. José Feu Pérez, heredero de Pérez Hermanos,
promotor del Brasil en 1913, tras adquirir cinco años antes por 3.000 pesetas al presbítero de Lepe D. Fernando del Molino y Nuñez lo que,
según relata la escritura, era un “edificio que fue Convento de San Francisco”. Asimismo, se encuentra conservada en los legajos 35 y 670
del Archivo Municipal de Ayamonte.
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a fachada, y dos crujías en la fachada posterior. Todas
ellas albergaron en sus orígenes 30 viviendas  – 15 en
cada planta  –, amén de 18 retretes independientes, 22 co-
cinas de carbón situadas en las galerías y un pozo central.
Tras sucesivas agrupaciones, el programa se redujo a 24
viviendas y un local destinado a bar. 

2. Situación en origen
Pero no todo era tan comunitario o democrático como

aparentaba ser en el habitar diario de sus moradores, pues
existía una evidente jerarquía en la aparente uniformidad,
claramente reflejada en las plantas de distribución del con-
junto. Las crujías paralelas a la única fachada del edificio
estaban ocupadas por los alojamientos destinados a los
promotores del Brasil, una familia de industriales dedica-
dos a la pesca y salazón. A diferencia del resto de minús-
culas estancias dispuestas en torno al gran patio central,
sin  cocina ni aseo y con sólo una habitación para estar 
y otra para dormir – esta última sin iluminación ni ventila-
ción  directas –, dichos alojamientos poseían una verdadera
condición de vivienda, no sólo por su gran superficie 
y  número de estancias – que incluían baño y cocina pro-
pios-, sino por sus condiciones de salubridad y vistas al río
(Fig. 2). 

No todas las diferencias acababan ahí. Estas vivien-
das poseían entrada independiente desde el corredor que
comunica la calle con el patio, de modo que sus morado-
res no se mezclaban con el resto de vecinos que debían
llegar hasta el patio para entrar en sus estancias, ni por
consiguiente, participaban de la vida comunitaria que gi-
raba a diario en torno a él. Asimismo, eran los únicos que
poseían acceso directo – mediante castillete individual –
a la gran terraza de cubierta, donde podían tender y secar
sus ropas, a diferencia del resto que debían hacerlo me-
diante grandes cuerdas comunitarias de lado a lado del
patio (Fig. 3). 

No hay que olvidar que la existencia de este edificio
está íntimamente ligada a las actividades económicas
donde el trabajo estuvo vinculado, en éste caso, con el

 oficio de las fábricas de conservas y de hielo situadas
muy próximas al edificio, siendo estos trabajadores los
habitantes de dicho inmueble. Ayamonte conoce, desde
el siglo XIX, una importante industria de transformaciones
alimenticias (conservas y salazones) que conformó una
importante élite económica, política y religiosa en la loca-
lidad, y que incluso dio nombre popular – con sus apelli-
dos – a los ejemplos de esta tipología promovidos y
construidos por dichas familias para dar humilde aloja-
miento a sus trabajadores (Los Pérez, los  Vázquez, los
Beas, etc.).

En el fondo, esta clara dualidad vivencial que poseía
el conjunto antes de su rehabilitación – que pasaré a ana-
lizar más adelante – sería el resultado, en cierto modo,
de lo ocurrido en los modos de vida de la sociedad del
siglo XVIII, momento a partir del cual se fomentaría en las
viviendas andaluzas una nueva forma de asomarse al 
espacio público. Hasta entonces las viviendas urbanas,
continuando la tradición árabe, se recluían tras tapias
 ciegas en un mundo interior de patios y jardines. Pero, a
partir de entonces, los modos de vida cambiaron y sus
 fachadas se horadaron para mirar a la calle y, cómo no,
para “ser mirados”. La fachada se había convertido en

Fig. 2 – Plantas de distribución original

Fig. 3 – Patio original (Silva)

2 En el trabajo titulado Estudio de las poblaciones españolas de 20.000 habitantes. Análisis de Ayamonte, Instituto de estudios de Adminis-
tración Local, Madrid, 1956, se refleja en el estudio tipológico la existencia en esos años de 74 casas de vecinos –10 de ellas sobrecargadas
– y 2 Brasiles, el que nos ocupa del paseo de San Francisco y el de la C/ Huelva N.º 89, ambos con representación planimétrica (Lámina
XXII).  Rafael Pérez Castillo, cronista local, en su obra Al vuelo de la cal, cita el Brasil de los Vázquez “cuya forma es la de un patio carcelario,
en aquel entonces en que tantas privaciones obligaban a pensar con escasez de libertades y mediatizaban los gustos”. Otro autor, el profesor
Jose Mª Valcuende del Río, señala que el Brasil respondería a la adquisición de sentido cultural y afectivo de las actividades realizadas por
los grupos humanos en un espacio concreto.
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una señal de prestigio, aún a costa de una pérdida de
 privacidad. Ver, pero sobre todo, “ser vistos”, era lo ver-
daderamente importante y constituía un plus en el  status
social de sus ocupantes.

Con el paso de los años y la mejora en las condicio-
nes de vida de la población andaluza – y española en ge-
neral –, así como con el aumento del número de
miembros de la familia media española – debido al baby
boom de los años sesenta del pasado siglo –, los mora-
dores de las estancias interiores van abandonando el
Brasil, quedando ocupadas sólo las crujías de fachada
que albergaban las ‘verdaderas’ viviendas. Ello conduce
a un progresivo abandono y  posterior deterioro de la edi-
ficación en su conjunto, que  conduce a la ruina econó-
mica del edificio, según refleja un informe de 1996. La
propiedad encarga al año siguiente un proyecto de reha-
bilitación que nunca llegará a ejecutarse y, finalmente, en
el año 2000 se produce la compra del  edificio por parte
del Ayuntamiento para ser destinado a la promoción pú-
blica de viviendas3. 

3. Arquitectura y Vida. Estrategias 
de Re-habilitación y Re-definición de lo doméstico.
Llegado este punto, se nos plantea como arquitectos4

La oportunidad de escribir una nueva página en la  historia
de este lugar, habitado hasta entonces, como hemos
visto, por distintos colectivos (franciscanos y trabajado-
res) y en el que las distintas arquitecturas allí generadas
intentaron dar respuesta a las diversas necesidades
 habitacionales y vivenciales de esos colectivos y de las
épocas que les tocó vivir. Por esta razón, el factor
 humano, sus relaciones y modos de vida, estuvieron pre-
sentes como idea generadora desde el  inicio de la con-
cepción arquitectónica de la propuesta, por encima de la
definición formal de la misma.

Parte del éxito de la aventura radicó en una acertada
gestión municipal de todo el expediente, desde la rápida
adquisición para evitar con ello la ruina física del inmueble,
pasando por una correcta inclusión en el programas de

 vivienda pública de la administración autonómica, hasta
terminar con la certera selección de los actuales morado-
res, elegidos entre las familias que en su día habitaron el
inmueble y que eran plenamente conscientes del signifi-
cado y el valor de ‘lo común’. Un pueblo que pierde los
 testimonios de su pasado, pierde algo importante de 
sí mismo.

Para empezar, había que situar sobre el tablero las
nuevas circunstancias que rodeaban al inmueble, muchas
de ellas ya mencionadas: la nueva apertura del viario y la
demolición de edificaciones medianeras que añadían dos
nuevas posibles ‘fachadas’ a la única existente hasta la
fecha y que había dejado de presentar fachada al río Gua-
diana; el estado de ruina del edificio y su grado de protec-
ción estructural por normativa municipal; y, por último, la
necesidad de incluir un programa de 17 viviendas públicas
adaptado a la normativa autonómica.

Con todos estos mimbres, decidimos recuperar una
forma de habitar basada en la vida interior. La relación
entre la escasa dimensión en anchura del único corredor
de acceso (1,80m) y las generosas dimensiones en su-
perficie del patio central (300m2) ha contribuido a hacer
viable esta idea, buscando potenciar la sensación de sor-
presa ante ese vasto mundo interior, rico en vivencias co-
munitarias, que se produce tras atravesar el angosto
pasaje de entrada. Una forma de habitar que incluya un
amplio abanico de espacios: desde los más íntimos y pri-
vados hasta los públicos, pasando por los diversos gra-
dos intermedios, haciendo especial hincapié en los de
tipo comunitario.

Ante la posibilidad de convertir en nuevas fachadas
las antiguas medianeras, y frente a la tentación de hora-
dar  dichos muros con un sinfín de huecos hacia los nue-
vos espacios públicos creados, se opta por emplear una
estrategia que retoma la tradición árabe: Negarse en
cierto modo hacia la calle y volcarse hacia el interior, más
luminoso y silencioso, hasta convertir al patio en el
 verdadero corazón y motor de toda la vida del conjunto.
Los huecos abiertos en las nuevas fachadas se reducen

Fig. 4 – Alzado norte a nueva vía rodada (Fernando Alda)

3 El informe, al que acompañan fotografías, es redactado por el técnico municipal D. José M. Domínguez López y el proyecto no ejecutado lo firma
D. José A. López Martínez. En la escritura de compraventa se fija un precio de 24.000.000 de pesetas (144.243 Euros), y en ella se manifestaba
que el objeto de la compra era la rehabilitación del edificio, que se acogería al Programa de Actuaciones Singulares del Tercer Plan Andaluz de
Vivienda y Suelo de la Junta de Andalucía.
4 El equipo de arquitectos que redacta los proyectos y dirige las obras entre 2002 y 2006 es el formado por María González García, Juan J. López
de la Cruz, Ramón Pico Valimaña y el autor de este artículo.
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al mínimo y sirven para iluminar y ventilar dormitorios –
no estancias – , quedando siempre vinculadas éstas a lo
que suceda en el patio. Incluso en el alzado Norte, los
únicos cinco huecos practicados se engloban en un único
marco común que prolonga y traslada al espacio público
de la nueva via  rodada la exacta dimensión del patio in-
terior (Fig. 4). 

Determinadas estrategias y elementos arquitectónicos
deben contribuir a lo anunciado y así, las galerías que cir-
cundan el patio – de mayor anchura que las originales –
actuarán como colchón entre lo comunitario y lo privado,
y como lugares privilegiados para contemplar el escenario
de la vida diaria en el patio. La posición de los pilares que
las soportan ayuda a delimitar dos espacios en la anchura
de las mismas: uno exterior junto al patio, estrictamente
de tránsito, y otro de estancia, íntimamente relacionado
con las viviendas, como prolongación de las mismas,
 siguiendo el modo en que tradicionalmente han sido ocu-
padas las aceras en las calurosas noches veraniegas de
nuestras latitudes.

Funcionalmente, se refuerza el papel del patio al
 proyectar desde él los accesos a todas y cada una de las
viviendas. Se suprime así la jerarquía social existente en
origen, por la cual las viviendas situadas en las crujías de
fachada y destinadas a personal de dirección de las fábri-
cas, no participaban ni del acceso ni de la vida del patio,
vinculándose directamente a la calle. Tras la intervención,
todos los habitantes del nuevo Brasil han de recorrer el
 corredor, llegar hasta el patio y participar en cierto modo
de la vida comunitaria antes de penetrar en el mundo pri-
vado de sus viviendas. 

Las viviendas poseen un doble acceso desde la
 galería, por cocina y por salón, que permanecen comuni-
cados en su interior. Entre ambos, se sitúa un  elemento
que pautará las cuatro fachadas del patio y que supone
una de las pocas concesiones formales de la  propuesta.
Se trata de unas cajas-mueble que conforman las enci-
meras de las cocinas y que atraviesan la fachada evo-
cando la disposición de los pequeños armarios que
existían en las galerías y que servían de cocinas y aseos
comunitarios. Pintadas en diferente color, sobre ellas se
coloca el número de gobierno de cada vivienda, configu-
rándose como uno de los escasos elementos de carácter
individual de la promoción (Fig. 5). 

Por último, y en un ámbito de relevancia menor, se
 habilita un acceso comunitario a la azotea-tendedero a tra-
vés de una nueva escalera pública, pero de una importan-
cia secundaria respecto a la gran escalera situada en eje
central de la composición y por la que se accede a todas
las viviendas situadas en planta alta.

Fig. 5 – Esquemas cajas-cocinas (Estudio Sol89)

5 Durante una serie de décadas la sociedad pensó que no era posible. Baste un dato escalofriante: Entre 1955 y 1970, y sólo en la ciudad de
Sevilla, fueron destruidos más de 500 edificios catalogados – bien fuesen modernistas, regionalistas o racionalistas –, a razón de uno cada diez
días durante quince años seguidos.

Fig. 6 – Alvaro Siza. Viviendas Bouça en Oporto, 1973-77

4. Conclusiones
La cuestión fundamental que subyace en el fondo de

todo este discurso es la  posibilidad real de desarrollar – o
no – una vida contemporánea en el soporte arquitectónico
de un corral de vecinos histórico, entendiendo como tal
una estructura tipológica concreta en la cual un número
determinado de alojamientos privados se sitúan en torno
a un espacio central comunitario5. En el caso que nos
ocupa, modestamente consideramos que el experimento
está resultando exitoso, y por ello convendría analizar las
razones que lo hacen posible. 

Una de ellas ya comentada es, sin duda, la elección
acertada de los inquilinos. El tamaño medio de la pobla-
ción ayamontina – rondando los 20.000 habitantes – y el
carácter familiar y reducido de este barrio de San Fran-
cisco también ayudan. Pero cada día creo más firmemente
en la fuerza que la arquitectura – entendida como soporte
físico para el desarrollo de la vida – va produciendo sobre
las costumbres y los modos de habitar de las generaciones
que las ocupan. Es decir, quiero entender que la sociedad
no se ha vuelto individualista por el paso de los años y el
cambio en sus modos de vida, sino que la aparición en los
barrios periféricos de nuestras ciudades de determinadas
tipologías plurifamiliares – ciertamente autistas con el es-
pacio comunitario –, ha generado en parte esa individuali-
dad en la sociedad. Si la sociedad en su conjunto – y los
arquitectos en particular – somos capaces de proporcionar
soportes arquitectónicos que incluyan espacios que
 fomenten un grado adecuado de sociabilidad, genera -
remos nuevos valores en la sociedad contemporánea.
Estoy convencido de que, en este caso y como bien dice
el refrán, el hábito hace al monje (Fig. 6).

Todas estas cuestiones ya fueron tratadas a comien-
zos de los años 60 por el arquitecto y profesor italiano Aldo
Rossi que, junto con otros compatriotas como Gregotti,
 Aymonino, Tentori o Zanuso, habían iniciado una labor te-
órica en Milán como editores de la revista Casabella y que
marcaron el comienzo de la Tendenza. Rossi consideró
que la arquitectura debía estar al servicio de la sociedad,
no tanto en contacto con otras actividades artísticas, sino
más en relación con las ciencias o las  humanidades y, en
su obra L’architettura della cittá (1966), estableció las
bases sobre las que se construiría la nueva ciudad de fi-
nales del siglo XX, entendiendo la misma como una es-
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tructura mayor generada a partir de unidades más peque-
ñas. En España encontró ejemplos de ciudades que corro-
boraban sus teorías – Barcelona, Santiago o finalmente
Sevilla –, lugar donde sus teorías influyeron muchísimo en
un grupo de jóvenes profesores de la Escuela de Arquitec-
tura. Aquí re-descubre el espacio público y le interesa so-
bremanera la forma en que la ciudad vive la calle, es decir,
la relación directa entre vida cotidiana y espacio público.
Lo que entusiasmó a Rossi en su visita de abril de 1975 a
Sevilla – coincidiendo con la feria –, fue la superposición
de estratos históricos unidos por la memoria colectiva, allí
donde lo humano construye la ciudad. Y más allá de los
monumentos mundialmente conocidos (Giralda, Alcázar,
Catedral), fueron los pasajes y corrales de vecinos los que
causaron en él mayor admiración.6

Podríamos concluir afirmando que el papel otorgado a
las nuevas fachadas y al patio ha acabado por democrati-
zar el habitar del nuevo corral de vecinos, de modo que no
existan privilegios de miradas exteriores, accesos indepen-
dientes o restringidos y servicios higiénicos privativos.
Sobre el nuevo escenario de la vida del patio se desarro-
llará una nueva cotidianeidad sin jerarquías, de miradas
cruzadas, cotilleos y vivencias en común; de fiestas prima-
verales y largas noches de verano, que contribuyan a ma-
tizar el excesivo individualismo de la sociedad
contemporánea. De hecho, el damero de piedra artificial
utilizado como solería recuerda la tarima de un escenario,
las galerías perimetrales podrían asemejarse a los palcos,
mientras que el peto inclinado que lo remata en cubierta
intenta concentrar todas las miradas en él (Fig. 7).  

Las viviendas proyectadas en esta ocasión no se
 convierten en representaciones del status social de sus
moradores, ni deben ser pretendidamente diferenciadas en
colores o texturas de sus vecinas, continuando con el
 frecuente proceso de individualización que nos invade des-
tinado a mostrar a todo aquel que pase por la zona cual es
“mi” vivienda. Los propios vecinos se encargarán en este
caso de mantener la unidad cromática y estilística del
patio, de raíz mucho más comunitaria que una simple
 fachada a la calle, evitando falsos personalismos. 
Y es que, en realidad, estamos condenados a entendernos.

5. Epílogo
En contadas ocasiones es posible re-visitar una obra

de vivienda pública pasados algunos años desde su finali-
zación, sin volver al estudio compungido y decepcionado
por las rápidas y radicales transformaciones sobre el
 diseño original efectuadas por sus moradores. De hecho,
algún compañero de forma sarcástica, ha tildado a estas
intervenciones de vivienda pública como “arquitectura
 efímera”. No es el caso que nos ocupa del Brasil. La labor
diaria de sus “nuevos” moradores y, sin tratar de ser
 modesto, la ausencia de errores en la arquitectura que so-
porta el nuevo re-habitar, han posibilitado que el palpitar
de la vida vuelva a colonizar ese mundo interior con la
misma fuerza que antaño.

Si cuando comenzamos nuestra tarea nos impactaron
unas maravillosas fotografías del Brasil en plena ocupa-
ción, que contrastaban con la decadencia y ruina con la
que lo conocimos, y en las que se le veía lleno de color,
de vegetación, y con el patio inundado por la ropa tendida,
supone una enorme satisfacción volver al lugar pasada
casi una década de nuestra labor y re-visionar con nuestro
propio objetivo imágenes reales tan sugerentes y llenas de
vida – aunque otra vida, sin duda –, como  las que allí se
pueden observar a diario.  

Quizás el secreto radique en que, en el caso relatado,
la arquitectura no ha pretendido erigirse en protagonista
absoluta y ha dado un paso atrás en favor de otras disci-
plinas como puedan ser la antropología, la historia, la
 arqueología o la sociología, sin las cuales es difícil enten-
der, actuar y acertar en un tema tan complejo como es la
organización del espacio doméstico en el ámbito
 mediterráneo.
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Fig. 7 – Patio tras la rehabilitación (Fernando Alda)

6 Los profesores que acompañaron a Rossi ese año en Sevilla fueron Paco Torres, Paco Barrionuevo, Antonio Barrionuevo y Guillermo Vázquez
Consuegra. Un año más tarde, Sevilla acogerá el II Seminario Internacional de Arquitectura, bajo el nombre de Transformaciones e intervenciones
en una ciudad mediterránea: Sevilla. Tras ello, Rossi recibirá el encargo del proyecto para actuar sobre el Corral del Conde, en la C/ Santiago,
que no llegará a materializarse. De él dirá: “la arquitectura de la casa (del patio), podría ser considerada una analogía de la forma de la ciudad.”
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“Los tiempos en que el barro era el material de
 construcción de los pobres ya han pasado. 
Hoy se construyen con él casas para gente rica. 
Pero por desgracia, el Estado sigue sin encontrar barro
para la construcción de viviendas sociales”

Elie Mouyal, Arquiteto, Marrakech (Vegesack, 2003)

A construção em taipa evidencia a utilização de um
 material abundante no território e de uma técnica tradicional
repetida, sem mutações, desde um passado ancestral.

Será talvez das técnicas construtivas mais antigas e mais
divulgadas pelo mundo e que ainda hoje se realiza da mesma
forma que no passado. O material terra encontra-se normal-
mente no local da obra e nela se desenvolveu a construção
executada pelos próprios utentes, com a ajuda de um mestre.

Custos mínimos do material e técnicas rudimentares
 responderam, em conjunto, à necessidade de construção das
populações pobres e sem recurso a tecnologias complexas.

No passado, a taipa não foi uma escolha mas sim uma
resultante conjuntural, económica e cultural do mundo rural.
Na contemporaneidade, a taipa não é mais a tecnologia das
“massas”, mas uma opção das minorias.

“Além das vantagens em termos políticos e económicos,
sociais, técnicos e ecológicos, o material ‘terra’ tem um inte-
resse cultural e arquitetónico. A diversidade das arquiteturas
de terra e dos seus modos de construção possíveis é uma
aposta contra o imperialismo cultural e o regresso às normas
de caráter uniforme e incaracterístico do “estilo internacional”
ao qual nos é difícil escapar, de há uns anos a esta parte.
Assim, o recurso às arquiteturas de terra poderia facilitar uma
reinserção vital da arquitetura em várias tradições culturais
e populares, próprias das comunidades, e reconciliar-nos
enfim com o sentido e o uso da engenharia local, recriando
ao mesmo tempo uma coerência dinâmica e um laço contí-
nuo entre a história, a atualidade e o futuro” (Dethier, 1986)

Esta referência de Jean Dethier para ilustrar a retoma da
tradição como forma de dar continuidade à situação que se
vivia na Europa na segunda metade do século XX, na intro-
dução à exposição Arquitetura de Terra – ou o Futuro de uma
Tradição Milenar, veio dar um grande impulso ao olhar
 retrospetivo de uma geração que procurava interpretar um
presente cheio de interrogações.

No início dos anos 1990, curiosamente, na década em
que se realizou em Portugal a 7.ª Conferência Internacional
da Terra, uma nova geração de projetistas é motivada pela
consciência da arquitetura popular e das suas técnicas tradi-
cionais de construção.

Nessa altura era já natural encontrar os primeiros exem-
plos de habitações unifamiliares (da classe média urbana),
construídas de raiz com recurso à técnica da taipa, projeta-
das por uma geração com uma elevada consciência das
 técnicas tradicionais de construção.

Nesses últimos anos do século XX são as novas gera-
ções de arquitetos, engenheiros e construtores a motivar e a
serem mutuamente influenciados para a reaprendizagem e
reutilização da técnica tradicional da taipa, tanto em obras
novas como, e especialmente, na reabilitação de ruínas ou
casas abandonadas, também elas construídas em taipa há
muitas dezenas de anos.

A fusão dos conhecimentos das técnicas tradicionais com
o desenvolvimento de práticas construtivas apoiadas em
novas experiências tecnológicas permitiu abrir um caminho
de otimismo e de esperança para uma prática profissional
mais próxima das populações e dos mestres construtores e,
portanto, uma praxis mais madura que  absorve a cultura
local, a defende e a faz perdurar no futuro.

Uma nova geração de projetistas, moldada com referên-
cias às técnicas tradicionais, elege a taipa como forma de dar
continuidade à tradição através de um futuro mais utópico e
mais sustentável. 

Filipe Jorge
Argumentum Edições, Rua Antero de Figueiredo, 4-C – 1700-041 Lisboa, Portugal 
filipejorge@argumentum.pt

Palavras-chave taipa, arquitetura, tradição   , contemporâneidade

Fig. 1 - Ateliê Alexandre Bastos – exterior Fig. 2 - Ateliê Alexandre Bastos – interior
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Nessa geração sobressai o Arquiteto  Alexandre Bastos,
cuja prática profissional é um manifesto no uso e apologia da
taipa, como opção construtiva resultante da escolha refletida
e esclarecida.

Essa escolha enraíza-se numa larga experiência que tra-
duz opções ecológicas, criativas e conceptuais.

A taipa é escolhida como técnica construtiva, tradicional
numa região, entendida com rigor tecnológico e versatilidade
sustentável e usada com maturidade conceptual e assente
na liberdade da sua expressão plástica plural.

Alexandre Bastos, arquiteto que se fixa na região de
Odemira em 1984, estava certamente longe de pensar que
em 1993, ao projetar e construir o seu próprio ateliê, estava
a iniciar um percurso profissional de dezenas de obras em
taipa (AA.VV., 2005).

Alexandre Bastos vinha dos seus primeiros cinco anos
de atividade profissional que houvera cumprido na compa-

Fig. 3 - Moradia no Carvalhal/Troviscais

fazer o efémero, e ainda outra utopia, aproveitar o mesmo
material a zero euros, fazendo-o renascer.” (Bastos, 2013)

Alexandre Bastos segue o seu caminho sempre apoiado na
permanente investigação das tecnologias que os mestres lhe
revelam no exercício da construção das suas obras e, por outro
lado, na constante inquietação da sua prática profissional, ques-
tionando a forma de conceptualizar os seus projetos e a coe-
rência de exprimir reflexões teóricas inerentes ao ato de projetar.

Impulsionado pela vontade de trabalhar por conta própria,
empreende o projeto e concretiza a obra do seu próprio ateliê
que constrói com os mestres taipeiros com quem desenvol-
veu o seu conhecimento técnico. O edifício Ateliê é uma obra
paradigmática, tanto na sua carreira, como no panorama da
contemporaneidade em terra em Portugal.

Desde logo, pela opção deliberada na técnica construtiva
(que à época era difícil de licenciar) e depois pela objetividade
do seu programa: um ateliê de pintura, fotografia e arquitetura,

nhia de bons arquitetos dessa época. A par disso, no seu
background, estava a vivência/frequência do Curso de Pin-
tura que frequentara antes de Arquitetura.

À sua boa formação académica juntava-se uma particu-
lar atenção e sensibilidade à arquitetura popular e um certo
conhecimento do terreno.

Já em Odemira, a consciência da cultura local robustece-
se com o convívio com os melhores mestres taipeiros da re-
gião que eram os últimos portadores da sabedoria tradicional
da construção com terra.

“Ao contrário de outrora, hoje constrói-se em terra por
opção e não por necessidade. Esta diferença marca o sentido
da utopia, tanto mais que a taipa, as paredes (normalmente
apenas as exteriores) representam 10% a 14% da totalidade
da obra, e como o seu custo é metade de uma obra conven-
cional (não tem pilares, sapatas, vigas de fundação, lintel nor-
mal, parede dupla de tijolo com isolante, nem caleiras para as
humidade, nem reboco porventura em uma das faces da pa-
rede), fica claro de ver que o modo convencional demoraria
muito mais tempo e acarretava mais custos. (!)

Nunca os arquitetos, ligados à terra, pensaram tanto na
construção e na sua destruição.

Ora a tradição indica-nos que as casas nascem, vivem e
morrem. Esta utopia da construção permanente, ser efémera
(ou poder ser), ou ser eterna, modifica o conceito de cons-
trução e sobretudo o de arquitetura. Significa outra utopia, a
liberdade plena e a grande mobilidade da taipa, de a modifi-
car para as gerações vindouras, e com um material eterno,

espaço de duplo pé-direito e mezanino, integrando laboratório
e um quarto para alojamento ocasional (Figs. 1 e 2).

Obra totalmente construída em taipa à vista, estabelece
uma extraordinária relação com o exterior através do seu vão
em arco que banha de luz o espaço destinado à Pintura e
pela janela que parece incluir um tanque situado no exterior,
com a magia do plano de água no espaço interior do edifício.

De forma semelhante, na moradia do Carvalhal / Trovis-
cais, se estabelece uma relação com o exterior de forma
 ousada e imaginativa, promovendo a fluidez entre espaços
dentro / fora e a valorização de cada um em particular,
 recriando as suas escalas (Fig. 3).

Sempre que pode, Alexandre Bastos incorpora sugestões
figurativas e intervenções plásticas nas componentes arqui-
tetónicas dos edifícios, seja pelo recorte pictórico dos rebocos
caiados sobre taipa (Fig. 4), seja pela incorporação de fres-
cos pintados em rebocos, no ateliê, ou pela própria combina-
ção de texturas dos materiais, como é o caso na moradia
Zambujeira Velha de Santa Maria, e de baixos-relevos nas
paredes, como é o caso do Mercado de São Luís, também
na região de Odemira.

Noutros casos, a originalidade conceptual surge pela des-
colagem dos elementos estruturais das componentes arquite-
tónicas, como na casa da Caldeirinha / Troviscais, onde um
potente arco de tijoleira se emancipa de paredes e coberturas,
traduzindo-se por uma poética desconstrutivista que marca a
imagem e a organização do espaço  interior entre zonas de co-
zinha e sala, fundidas mas separadas (Figs. 5 e 6).
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Por vezes é a tipologia da encomenda, como é o caso
da moradia em Troviscais de Wally Makepeace, que per-
mite a conceção de espaços volumetricamente indepen-
dentes mas coadjuvantes, que assim ganha uma
incontornável identidade (Fig. 6).

Das cinco obras apresentadas e que foram aleatoria-
mente selecionadas de um conjunto de várias dezenas de
habitações em taipa que Alexandre Bastos projetou e cons-
truiu ao longo de cerca de 25 anos de intensa e dedicada ati-
vidade, torna-se muito evidente que a escolha dessa técnica
de construção é uma opção determinada, refletida e escla-
recida que dá suporte à continuidade de uma tradição cons-
trutiva e a uma originalidade arquitetónica, própria de quem
fez um percurso profissional tão próprio e tão coerente.

Alexandre Bastos trilha um caminho de fusão arquiteto
/ pintor, enriquecendo as suas obras do contributo técnico
e artístico que protagoniza e que amplifica a qualidade do
objeto arquitetónico, bem vincada na originalidade e matu-
ridade conceptual assente na liberdade da sua expressão
plástica plural.

Alexandre é um exemplo de como um arquiteto com for-
mação de artista plástico pode introduzir mais-valias no pro-
cesso de conceção arquitetónica.

Por outro lado, o seu apreço pela arquitetura popular, o seu

entendimento dos seus modelos e um profundo conhecimento
das características construtivas, permite-lhe um enraizamento
cultural da prática projetual, bem expresso nas soluções en-
contradas no compromisso entre tradição e modernidade.

As suas obras constituem bons exemplos de diversidade
tipológica e valorização estética do emprego da taipa como
processo construtivo e como material bastante expressivo
em cor, textura e modelação formal.

Como confessa o autor, “A taipa dá-nos uma possibili-
dade criativa, tanto como na pintura!” (Bastos, 2013)
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Fig. 6 - Casa Wally Makepeace, Troviscais

Fig. 5 - Casa na Caldeirinha

Fig. 4 - Moradia em Zambujeira Velha de Santa Maria
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1. Âmbito / Objeto
Porque pensamos que a arquitetura, por várias razões

que têm muito a ver com o modo como é feita a sua materia-
lização, mas também com as diversas relações que estabe-
lece com todo o ambiente onde se insere, mais ainda do que
as outras manifestações culturais, é sempre o reflexo da so-
ciedade e das suas contradições? Muita, ou quase toda, a ar-
quitetura a que nos referimos como tradicional nesta margem
europeia do Mediterrâneo é o testemunho de uma sociedade
predominantemente rural que, social, económica e cultural-
mente morreu entre nós há pelo menos sessenta anos.

Assim, e porque todo esse enquadramento se modifi-
cou muito nas últimas décadas, pensar o que poderá ser
entendido como uma arquitetura tradicional, hoje, coloca-
nos perante o desafio de entendermos aquilo que significa
a necessidade de nos adaptarmos a uma sociedade cada
vez mais líquida, de mudanças cada vez mais rápidas,
inesperadas, não poucas vezes absurdas. Ou seja a ne-
cessidade de questionarmos aquilo que entendemos como
tradição, confrontando-o com aquilo que se nos coloca
como o necessário desafio à inovação.

Como nos lembra Innerarity (2011), na sociedade con-
temporânea o novo não pode ser a reposição do antigo,
mas sim algo de radicalmente desconhecido e por isso
também, inseguro.

2. Tradição e inovação
Uma das dúvidas que nos fica quando nos referimos à

arquitetura tradicional é se aquilo que hoje nos liga a essa
arquitetura não é antes de mais uma apróximação nostál-
gica feita de imagens e memórias que a maior parte de nós
nunca vivenciámos.

Aliás essa foi, quase sempre, a primeira aproximação
feita ao tradicional: a atração das imagens e as razões es-
téticas que a coerência de paisagens, naturais ou construí-
das, dos materiais, das formas e dos modos de vida
sempre atraiu a atenção de quem vem de fora. 

Mas essa é também uma abordagem que nos leva facil-
mente a promover um gosto pelo visual e pelo pitoresco que
nos parece redutor e muito pouco interessante pois que nos
afasta de uma compreensão global do tradicional.

Não nos podemos esquecer que as origens da
 arquitetura tradicional ou vernácula são sempre múltiplas,
com razões muito diversas e sedimentadas em tempos lon-
gos que se foram interligando e constituindo em identidades
culturais mas também sociais, muito diretamente ligados ao
território e às suas, também múltiplas, características: geo-
gráficas, ambientais e, seguramente culturais.

Tem sido a continuada mudança de muitas destas
 características a causadora da alteração das condições em
que a arquitetura tradicional continua a ter razões para existir.

Mas tem sido também ela a estar na origem de produtos e
subprodutos, alguns completamente travestidos, nos antípo-
das daquilo que sempre foi a íntegra coerência do tradicional.

Esquecemos quase sempre que essa mudança é o re-
sultado de uma outra transformação bem mais profunda,
perversa até nas suas consequências, e que está na ori-
gem das novas oportunidades permitidas pelos novos
meios de comunicação.

É que os mesmos meios que permitem a comunicação
universal e instantânea são os que geraram uma sociedade
de comunidades sem sentido do lugar, desterritorializadas,
com novas dimensões do tempo e da distância, onde a vida
é cada vez mais imaginada. 

Tudo conceitos que estão no oposto dos da cultura e
da sociedade tradicional cuja existência depende dos am-
bientes e territórios envolventes (environment). Territórios
de onde estas comunidades extraem, não só os materiais,
como os modos de viver, os produtos e a razão para a lo-
calização da construção, para a escolha dos sítios, e tam-
bém para a distribuição da população.

Os edificios tradicionais são artefactos, pois a tradição
é baseada na prática e na experiência. Feita de soluções
que se foram sedimentando, por vezes intuitivas, muitas
vezes ensaiadas e abandonadas, até se constituirem como
modelos que, ajustados às necessidades e ao meio, se
mantiveram praticamente inalterados durante longos perío-
dos de tempo.

José Manuel Pedreirinho1 e Ana Paula Batista2

(1) jmpedreirinho@gmail.com (2) abatista.arq@gmail.com

Palavras-chave tradicional, rural, sociedade, património

Fig. 1 - (revista Panorama)
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3. Arquitetura tradicional e sociedade
Como nos lembrava Victor Palla já em 1949, tradição

tem a ver com princípios e não com elementos formais
(Palla, 1949).

E também é bom que se perceba que nada tem a ver
com tradicionalismo, muito menos com o patriotismo com
que muitas vezes se procurou confundir.

Tem, isso sim, a ver com cultura e com a necessidade
de a entendermos na complexidade das suas múltiplas
componentes. É também por isso que, ontem como hoje,
muitas vezes se tem dito que não podemos projetar a partir
do tradicional, ou do vernáculo, nem na manutenção dos
seus modelos, pois aquilo que durante muito tempo era
uma continuação da tradição é hoje cada vez mais o resul-
tado de uma “complexa cadeia de acontecimentos”.

Cadeia de acontecimentos onde, morta a sociedade
que lhe servia de suporte e lhe assegurava esse enquadra-

mento cultural, a arquitetura tradicional vem sendo trans-
formada num produto comercial e de consumo.

Hoje, talvez mais do que nunca, esta sociedade de ima-
gens em que vivemos, uma sociedade que se constrói cul-
turalmente e naquilo que é a formação dos gostos daquilo
a que Appadurai (2004) designou de ‘paisagens mediáti-
cas’, uma das várias ‘paisagens’ com as quais ele caracte-
riza a sociedade contemporânea.

Seguramente não andaremos já muito longe do que
Hannah Arendt considerava ser uma sociedade sem de-
sejo de cultura, substituído por um cada vez maior desejo
de entretenimento (Arendt, 1972). O consumidor é assim
transformado, quer pelos fluxos mediáticos, quer pela
 publicidade comercial, e levado à apropriação e ao con-
sumo que, segundo ela, assim condenam à ruína esses
mesmos ‘produtos’, um dos quais é, justamente, a arqui-
tetura tradicional.

Fig. 2 - Da construção de uma imagem idealizada da beleza da vida e das pessoas no mundo rural do Estado Novo … (revista
Panorama)
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Uma arquitetura para a qual se procuram encontrar so-
luções onde possam coexistir a arquitetura tradicional e a
sociedade contemporânea, um exercício que, tal como
muitos outros, procura conciliar o melhor de dois mundos:
o sossego do campo com as novas necessidades urbanói-
des. A tranquilidade e o silêncio com o acesso a todas as
formas de comunicação. 

Os animais pastando na paisagem mas sem os mos-
quitos, sempre incomodativos, nem os cheiros menos pró-
prios. Simultaneamente asséptico e genuíno. Mesmo
quando feito sob a designação do chamado turismo cultu-
ral, usado como uma espécie de adjetivo-certificado de
qualidade por si só capaz de assegurar a solução de todos
os problemas. 

Problemas esses que se colocam exatamente em as-
petos culturais como a necessidade de apoio às comuni-
dades, ou na sensibilização do público, alguns dos temas
já referidos na Carta sobre o Património Construído Ver-
náculo, aprovada na reunião do ICOMOS, no México, em
1999, mas sobre os quais tudo parece estar ainda por
fazer.

Para o comprovar basta andarmos um pouco pelo
nosso país para nos confrontarmos com excelentes exem-
plos de quase tudo que há a fazer neste campo. Ou vermos
algumas das imagens do excelente trabalho publicado por
Duarte Belo (2012), onde somos confrontados com ima-
gens contemporâneas feitas nos mesmos locais fotografa-
dos entre as décadas de 1930 e 1960 por um dos pioneiros
destas andanças, Orlando Ribeiro. Ou a “metáfora da ru-
ralidade” analisada por Álvaro Domingues (2012) na sua
‘Vida no campo’.

O abandono, por vergonha, de um passado que se
quer esquecer; o desprezo pelas origens; a fascinação do
novo, seja novo-rico ou simplesmente a-novidade-do-que-
está-na-moda; o desprezo pelo saber-fazer do trabalho do
artesão; ou o desconhecimento dos materiais naturais, são
outros tantos exemplos dessa sensibilização do público
que deveria ser um dos caminhos para a manutenção de
uma arquitetura tradicional a cuja destruição temos assis-
tido ao longo das últimas décadas.

O que nos parece essencial para a manutenção desta
arquitetura é que, ou ela tem ainda um enquadramento e
um suporte social que a justifique, ou apenas pode ser en-
tendida como peça de um qualquer museu, chamemos-lhe
eco-museu ou outra coisa qualquer.

4. O que fazer, hoje
É um facto que, apesar de todos estes aspetos de uma

globalização cultural onde nos vamos submergindo, esta-
mos muito longe de uma qualquer homogenização cultural. 

O que podemos, e devemos, aproveitar desses ainda
numerosos testemunhos de arquitetura tradicional são
todos os muitos ensinamentos que nos deixou de manei-
ras de viver, sensibilidades, tempos e ritmos que já não
são os nossos.

Testemunhos que se podem traduzir na recuperação
de técnicas e materiais tradicionais que nos permitem en-
tender aspetos importantes desses modos de saber-fazer.
Ensinamento do trabalho de mestres e artesãos já desapa-
recidos que nos permite melhor entender a história dessas
populações. Testemunhos que, para além da atração esté-
tica, desde sempre um dos mais importantes instrumentos
de sedução desses conjuntos, pouco mais nos podem aju-
dar no seu entendimento, nem nos permitem considerar es-
tarmos por isso, ou com isso, a fazer uma arquitetura
tradicional. 

Estamos simplesmente a reutilizar, otimizando, even-
tualmente, técnicas tradicionais.

Parece-nos que só uma abordagem destas arquiteturas
enquanto testemunho patrimonial, com os instrumentos e
lógicas de intervenção existentes ou outros que se mos-
trem necessários implementar, poderá permitir a sua sal-
vaguarda enquanto testemunhos de uma sociedade que já
não existe. Património, no sentido que ele nos remete para
um testemunho de memórias de um viver-outro e nunca
como um modelo mais ou menos folclórico de um exotismo
de formas de vida já desaparecidas. É por isso que consi-
deramos que estas exigem a definição de decisões que,
sendo culturais, terão de ser sobretudo políticas, e não
podem nunca ter como objetivo uma qualquer mera renta-
bilização puramente económica.

Podemos e devemos, seguramente, estudar formas de
rentabilizar (leia-se de reutilizar) este património, mas só
se tivermos também em conta as estruturas socioeconómi-
cas, muito mais amplas, onde ele se insere. Devemos ter
o maior cuidado no modo como o fazemos pois não poderá
seguramente ser para uma prática de simples aproveita-
mento de paisagens interessantes ou de construções
 ‘típicas’ para uma qualquer rentabilização como espaços
de lazer daqueles que foram criados como resposta a es-
paços de trabalho.

Fig. 3 - … passou-se à miniaturização não menos idealizada, mas que ocupa menos espaço, e pode ser vista em qualquer sala
 (urbana). (coleções Philae)
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Tal como já foi há muito referido por Grassi (1979), tam-
bém aqui consideramos que intervir no tradicional ou é um
problema técnico ou é um problema de projeto, e quase
todos os problemas de que temos vindo a falar são clara-
mente problemas de projeto, ou antes, da falta de uma es-
tratégia que o oriente, e esse é também um problema.

Não estamos com isto a dizer que a arquitetura tradi-
cional não deva ser mantida. Mas enquanto testemunho
patrimonial deve ser objeto de uma seleção e de um traba-
lho de conservação dos exemplares mais significativos. 

Não defendemos, bem pelo contrário, qualquer prática
descontrolada como as que têm levado à destruição
 absurda e acultural de conjuntos extraordinários. Conjuntos
que, numa visão abrangente como a que defendemos, são
os elementos fundamentais por aquilo que neles se
 exprime de relação social, de relação com o território, com
as estruturas económicas, etc., etc.

De facto, apesar de existirem casos isolados de grande
qualidade, é nos aglomerados urbanos e nos conjuntos edi-
ficados que melhor podemos ter noção de estar ou não a
ganhar este combate, como aliás tem repetidamente sido
defendido nos documentos do ICOMOS.

E essa é uma constatação que, pelos exemplos até
agora ensaiados entre nós, de que os mais conhecidos são
seguramente os programas das Aldeias Históricas ou das
Aldeias de Xisto, não nos pode deixar tranquilos. Basta fa-
zermos algumas contas entre os significativos investimen-
tos feitos e os pequenos resultados obtidos. Senão veja-se,
o Programa das Aldeias de Xisto teve, entre 2000 e 2006,
10,63 milhões de euros de orçamento (Carvalho 2005) mas
a população permanente mantém-se em muitas dessas al-
deias em um ou dois habitantes. No caso da aldeia de Gon-
dramaz (Miranda do Corvo), por exemplo, com quatro
habitantes e 11 pessoas que ali têm residências secundá-
rias, segundo um inquérito feito (Carvalho, 2012), entre
todos, apenas um tem menos de 40 anos.

Se quisermos continuar a acreditar que o objetivo
dessas intervenções não está nas fotografias que ali pos-
samos fazer, mas sim no Homem, esse continua, apesar
de todas as obras feitas, bastante ausente desses aglo-
merados. Acontece que sem ele não haverá arquitetura
tradicional.

Por isso entendemos que falta sobretudo uma orienta-
ção política capaz de definir orientações estratégicas que
vão para além de práticas pontuais que apenas procuram

a rentabilização do pitoresco, e que se quantifica em nú-
mero de visitantes, tal como na Disneylândia! Um pitoresco
que se integra bem nesta sociedade de imagens, ou melhor
de paisagens mediáticas, mas que não nos parece que
possa ser o caminho.

Temos apostado num desenvolvimento apenas anco-
rado na procura de um produto final apetecível, esque-
cendo ou tendo pouco em conta a resposta às
necessidades reais, que passam, nesta lógica economi-
cista em que vivemos, naturalmente, pela criação de for-
mas de financiamento ajustáveis às necessidades, mas
cujo âmbito de intervenção está muito para além delas.

Uma lógica que em vez de procurar o seu valor cultural,
apostou na sua “rentabilização” visual, e que é denunciada
nos próprios inquéritos à (escassa) população – neste caso
da aldeia de Piódão, considerada aldeia histórica, onde o
investimento, segundo dados de 2002, foi de 5,5 milhões –
que se queixa que, apesar das 71 intervenções feitas, “o
esforço de investimento do Programa foi orientado no sen-
tido de privilegiar os visitantes, relegando para segundo
plano quem vive diariamente na aldeia” (Carvalho, 2011).

Esse é o problema base que se põe atualmente pe-
rante o aproveitamento turístico do edificado vernáculo,
para o qual se continuam a criar programas de financia-
mento, mas para os quais sistematicamente se esquecem
todas as outras necessidades, a começar pelo papel cen-
tral que, individual e coletivamente, tem de ser desempe-
nhado pelo Homem. Se é que com essas intervenções se
quer de facto ainda salvaguardar uma arquitetura e sobre-
tudo uma cultura tradicional ou vernácula.
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Fig. 4 - Agora a realidade exterior já nada tem a ver com a
interior, e a população autóctone também pode fazer as vezes dos
turistas, pois apenas a imagem interessa. Um mundo perfeito!
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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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