
falar um pouco
- do meu entendimento relativamente à forma como as políticas 

públicas de ordenamento territorial influenciam o actual cenário
de ocupação humana do espaço rural;

- de como dependemos desses lugares da nossa História;

- de alguns exemplos de tentativas de os manter vivos e… por fim,

- deixar-vos uma nota sobre a possibilidade de encarar o

futuro…………… deste território interior



Estruturação do povoamento

A estruturação do povoamento, ao nível 
nacional, têm-se baseado em estratégias, de 
certa forma contraditórias, que afectam 
drasticamente as áreas rurais. 
Actualmente “lamenta-se” a desertificação do 
interior e do campo, sem assumir que a 
incapacidade de manter  habitados os lugares e 
aldeias da antiga estrutura rural deriva das 
políticas de ordenamento das últimas décadas



Concentração polarizada

- defende-se o reforço das cidades 
intermédias contra a concentração nos 
grandes centros, mas este desígnio faz 
aumentar o êxodo rural e atrai a 
população dos aglomerados mais frágeis 
das áreas de influência dessas cidades;



Viver em não lugares

- defende-se uma política de concentração 
de equipamentos e serviços nessas 
cidades, paralelamente ao melhoramento 
das acessibilidades, mas mantém-se a 
possibilidade de ocupar pequenos 
lugares, construir em franjas de 
aglomerados urbanos, viver na berma da 
estrada (nacional)…



Abandono dos “lugares”

- Como resultado, os pequenos 
aglomerados urbanos consolidados são 
preteridos, perdendo as suas 
características comunitárias, de colectivo, 
os espaços públicos esvaziam-se de 
função e significado…falta gente!



Descaracterização

O desenvolvimento faz-se assim sem percepção 
do espaço físico-humano, colocando em causa 
o MEIO onde a actividade do HOMEM sempre 
se desenvolveu.
A ocupação humana do espaço rural  entra 
assim num processo de marginalização e 
descaracterização, difícil de contrariar, 
desperdiçando-se as suas mais valias.



Espaços irresistíveis

- Em contrabalanço, quanto mais se 
abordam ao pormenor as estruturas 
urbanas que em tempos foram palco de 
batalhas, derrotas e conquistas, mais 
importante se torna aferir-lhe um 
significado presente, uma vivência que 
renove estes espaços centenários e que, 
nesse sentido, os proteja do acaso destas 
políticas. 



Como encarar essa protecção?
Intervir no presente terá sempre que respeitar a 
identidade dos lugares do passado, a sua 
condição de património que adquiriu o ónus da 
imortalidade. 

Mas isso não significa absoluta submissão, 
significa convivência, e conviver é sobretudo 
adquirir a capacidade de não hierarquizar, com 
o objectivo de enriquecer cada um que convive 
e, sobretudo, com o objectivo de poder 
continuar a fazer história.



O simbolismo que encontramos nos 
lugares do passado, quando a 
edificação atribuiu a magnífica 
capacidade de “ser lugar”, e que a 
partir de então passaram a transportar 
uma carga qualitativa inquestionável 
associada a uma presença intemporal, 
deve procurar-se nos lugares que se 
criam hoje, e esses lugares precisam 
de existir connosco.



Assumindo este pressuposto,
seguem-se algumas tentativas 
de continuar a fazer História 
sobre a História feita pelos 

nossos antepassados.



CASO1 - Requalificação de espaço 
público 









Tendo em conta  pressuposto do lugar…

A proposta visa criar 
condições para 
estabelecer 
percursos pedonais 
entre os vários 
elementos 
arquitectónicos e 
físicos existentes e 
minimizar impactos 
negativos de alguns 
elementos 
construídos, 
mantendo a 
“naturalidade” do 
espaço que os 
envolve e 
reforçando os 
elementos 
considerados mais 
importantes. 

Nesse sentido, estabeleceram-se os seguintes objectivos principais, no 
sentido de dar identidade e harmonia aos espaços:



1. Criar percurso pedonal
de acesso à igreja de St.ª
Rita a partir da Porta
Nova da Muralha que
evidencie a importância
do edifício e do conjunto
de sepulturas
encontradas na
sequência de escavação
arqueológica –
musealização do espaço;





Minimizar o impacto do edifício de infra-estruturas da EDP e criar 
percurso de acesso mais imediato entre ambas as Portas da Muralha;

Melhorar o acesso ao antigo cemitério impossibilitando a entrada de 
animais para o interior do recinto:



Impedir a contínua degradação da 
calçada medieval existente através da 
definição e contenção dos seus limites;

Definir percurso na zona de miradouro 
a Poente, limitando o acesso de 
pessoas à zona de escarpa;

Reforçar a direccionalidade do percurso 
existente entre o cemitério antigo e o 
atual cemitério e Igreja de St.ª Rita;



Colocar vegetação e coberto vegetal nas zonas que envolvem os 
afloramentos rochosos e muralha dando um tratamento mais 
adequado à envolvente de muralhas e evitando a deposição de 
resíduos 

Eliminar zonas áridas em terra batida com introdução de coberto 
vegetal adequado ao clima e às dificuldades de manutenção.



Entendeu-se como fundamental introduzir 
poucos materiais, tornando a 
intervenção sintética e passível de ser lida 
como um todo, apesar da sua extensão e 
da diversidade de elementos. Considerou-
se ainda que esses materiais deveriam 
adaptar-se à imagem natural do local, 
por um lado, e por outro introduzir uma 
identidade suficientemente forte a um 
espaço cheio de carga religiosa e 
histórica. Como se descreve a seguir os 
materiais a utilizar são o granito, os 
saibros, o aço cortén, para além da 
estrutura verde.



CONSTRUIRPROJECTAR







CASO 2
Recuperação de 

edifício para 
Posto de Turismo

O edifício apresenta processos construtivos extremamente simples e sem 
qualquer estudo compositivo ou ornamental. Não aponta para uma filiação 
estilística ou para uma época determinada, obedecendo apenas à 
“necessidade” funcional. São edifícios que adquirem valor sobretudo pelo 
conjunto onde se inserem.





PRESSUPOSTO
Manter, no essencial, as características 
tipológicas e arquitectónicas da construção 
tradicional existente. 

COMO?
Significa que tudo o que tem condições de ser 
preservado, mesmo em mau estado de 
conservação, será restaurado, impondo-se a 
melhoria da imagem degradada do edifício e 
mantendo-se a sua inserção urbana, a sua 
relação com a rua bem como a sua volumetria, 
que se considera serem representativas da 
arquitectura tradicional local.



É intenção da proposta conjugar materiais e formas que 
introduzam uma nova imagem ao edifício, uma maior 
funcionalidade, mas respeitando o edifício tradicional, 
a sua simplicidade formal e utilização sintética de 
materiais.

Por outro lado, e tendo em conta que se trata de criar 
um equipamento público, vocacionado para a 
prestação de serviços de informação turística, optou-se 
por soluções construtivas mais nobres no interior, como 
é o caso do pavimento em soalho tradicional de madeira 
de carvalho, a colocação de pedras naturais,  de 
revestimentos em madeira, etc





Planta piso 0 Planta piso 1



Corte I.S. Corte escada

alçados



• ELEMENTOS ESTRUTURAIS - manutenção  da estrutura base de suporte, 
em granito (paredes e pilar central). Barrotes de madeira dão lugar a uma 
estrutura em perfis metálicos, em harmonia com a restante estrutura 
secundária. Desmonte dos troços empenados das paredes exteriores, 
procedendo-se posteriormente à sua reconstituição, mantendo os mesmos 
processos construtivos. 

• COBERTURA - isolada e impermeabilizada e revestida a telha de canudo. 

• CORES/TEXTURAS - criaram-se espaços internos luminosos, com uso 
genérico do branco de cal em contrate com paredes revestidas a madeira 
de carvalho  e paredes em granito à vista. 

• VÃOS EXTERIORES - madeira de carvalho bem seca, pintada a vermelho 
óxido de ferro.

• PAVIMENTOS - soalho tradicional

• INSTALAÇÃO SANITÁRIA - revestimento de parede e pavimento em 
mármore branco, por forma a atribuir maior luminosidade a este espaço de 
reduzidas dimensões.  







CASO 3
Recuperação de espaço urbano público

(espaço sobrante)



Espaço fronteiro ao adro da igreja matriz, situado num plano de cota inferior ao 
adro e descentralizado do eixo do edifício religioso. 

Este espaço, tangente a dois arruamentos, define-se planimetricamente por 
uma forma triangular que verticalmente é caracterizada por edifícios com altura 
média de dois pisos, onde se destaca a igreja.

No espaço interior às vias não existe qualquer pavimentação ou tratamento. 
Esta área é bastante rochosa e possui uma forte pendente, característica física 
que teve grande influência nas opções a tomar. 



A intervenção justifica-se pela urgência 
da dignificação deste espaço, 
assinalando-se, seguidamente, os 
principais objectivos a atingir com a levar 
a cabo:

• Criação de um espaço de descanso 
e lazer, mantendo os arruamentos 
existentes e diferenciando o carácter 
das áreas de pavimento automóvel e 
pavimento peão;

• Construir a diferença de cota entre os 
arruamentos, atribuindo-lhe 
funcionalidade, onde se destaca a 
manutenção dos acessos às 

garagens e pátios existentes;

• Criação de áreas permeáveis e semi-
permeáveis que garantam 
capacidade de infiltração das águas 
pluviais (uma vez que não existe 

rede pública;





• Criação de elemento 
excepcional, que atribua 
identidade ao local, 
devendo para isso dar 
especial atenção a 
elementos de carácter 
cénico para além da mera 
funcionalidade. 



Fase de construção



conjugação das técnicas 
construtivas

TRADICIONAIS VERSUS ACTUAIS



Obra concluída



Destaque do 
elemento 

simbólico do 
espaço


