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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

 

1.1. Síntese e Justificação do Tema 

 

A problemática do Património no contexto internacional centrou-se nas últimas 

décadas, do século XX, na investigação sobre o património arquitectónico erudito e, 

numa dimensão reduzida sobre o património rural. No entanto, recentemente esta 

investigação tem alargado o seu âmbito para domínios como a identidade dos lugares 

e a preservação das memórias do território.  

 

No âmbito nacional os estudos desenvolvidos por Ernesto Veiga de Oliveira, Fernando 

Galhano, Benjamim Pereira, Orlando Ribeiro e o trabalho realizado, a partir da ideia 

original de Francisco Keil do Amaral – a “Arquitectura Popular em Portugal”, são ainda 

hoje obras de referência, na investigação do património rural. A urgência de reflexão 

sobre o futuro do património em espaço rural, surgiu da constatação de que zonas 

mais ou menos extensas no interior de Portugal têm vindo a entrar em declínio 

progressivo devido ao despovoamento e à desertificação a que estão sujeitas. O 

resultado das permanentes transformações económicas, sociais e tecnológicas 

observadas na sociedade actual, conduzem à rápida desactualização de produtos, 

serviços e práticas. As várias componentes urbanas, como as vias, as fábricas, os 

equipamentos ou edifícios, têm-se tornado obsoletos muito rapidamente, exigindo a 

sua célere substituição ou readaptação. 

 

A homogeneização da cultura e a transformação global socio-económica torna as 

estruturas vernáculas, em todo o mundo, muito vulneráveis, enfrentando sérios 

problemas em termos de obsolescência, perda de equilíbrio interno e desintegração. A 

importância que as áreas rurais tiveram no passado, alterou-se. Isto manifesta-se em 

três aspectos relacionados entre si: (1) a deterioração física devido à falta de 

manutenção e de reparação dos edifícios, conduzindo a problemas de segurança 

estrutural e de insalubridade, que afecta utilizadores e residentes; (2) o desajuste 

funcional devido a actividades que são realizadas e que são incompatíveis com a 

divisão interna do edifício, conduzindo a ineficiências sociais e económicas, bem como 

a alterações no estilo de vida; e, (3) a degradação cultural devido principalmente aos 

gostos sociais dominantes (agora aparentes também devido às influências dos dois 

primeiros pontos) e que conduzem a região e os edifícios existentes a serem vistos 

como vulgares e não sendo dignos de serem conservados. 
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A investigação incidiu, portanto, sobre o património construído “em risco” e analisou os 

aspectos construtivos, sociais e económicos do processo. Este procedimento consistiu 

na identificação dos valores intrínsecos que as regiões em análise apresentaram, 

classificando-as de modo a permitir opções fundamentadas sobre as metodologias de 

conservação que deverão ser aplicadas.  

 

O primeiro passo consistiu na determinação do valor intrínseco de uma potencial área 

a reabilitar. Os critérios de selecção definidos para as aldeias foram: a localização e a 

envolvente, o tipo e as condições de conservação dos edifícios e as condicionantes 

sobre as quais o seu desenvolvimento futuro irá ocorrer. Assim, como área de estudo 

escolheram-se as aldeias consideradas em situação de risco, em processo de 

desertificação e abandono – Castelo Mendo, Álvaro, Alpedrinha e S. Vicente da Beira 

– localizadas na região da Beira Interior e que, apesar de terem sido contempladas 

pelo Programa Operacional Regional do Centro, nomeadamente o Programa das 

Aldeias Históricas, como é o caso de Castelo Mendo, e o Programa das Aldeias do 

Xisto, como é o caso de Álvaro, continuam, mais umas do que outras, a necessitar de 

novos instrumentos que potenciem o seu desenvolvimento, Fig. 1.1. 

 

A partir das verificações e constatações anteriores considera-se o desenvolvimento de 

uma política de valorização e de reabilitação do património, inserida numa estratégia 

global de desenvolvimento local, como hipótese de solução, para contrariar a 

acelerada decadência destes territórios. Política essa que utiliza metodologias que 

incorporam a recuperação de saberes e tecnologias construtivas ancestrais e que 

desse modo envolvem sectores específicos da população, conjuntamente com a 

aplicação de novas técnicas e materiais amigos do ambiente. Também se promove o 

desenvolvimento de redes e infra-estruturas tecnológicas, que requalificam assim a 

base já instalada. Com o objectivo de melhorar o acesso à saúde e à educação e 

também facilitar a circulação de bens e materiais são também melhoradas as 

acessibilidades. Todas estas acções desenvolvem-se na perspectiva de uma 

abordagem sustentável na interacção entre ambiente – homem – lugar, mantendo um 

permanente diálogo que promove a participação das populações envolvidas. A 

adopção desta metodologia permite articular motivações, competências, capacidade 

de acção e de trabalho em rede, dos agentes e população locais, no sentido de 

identificar as soluções mais adequadas aos problemas específicos de cada área.  
 

No essencial, os valores que deviam ser preservados tornaram-se explícitos e, 

dependendo do modo como os edifícios específicos e o espaço urbano se relacionam,  
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(a) Portugal na Europa. (b) A Região Centro em Portugal 

Continental, NUTII. 
 
 
 

 
 
 
 

(c) A Beira Interior Norte, Beira 
Interior Sul, Cova da Beira e 
Pinhal Interior Sul na Região 
Centro. 

 (d) As freguesias das aldeias estudadas nos 
vários concelhos. 

 

 

Fig. 1.1. A localização dos quatro casos de estudo em Portugal Continental. 
Fonte: LVP – FAUTL 
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determinaram-se os necessários tratamentos técnicos que permitiram a 

sustentabilidade desses valores. A avaliação qualitativa urbana e arquitectónica teve 

como objectivo o apoio à tomada de decisão sobre o que foi preservado e o que foi 

substituído.  

 

1.2. Objectivos Gerais e Específicos 

 

Uma especial preocupação é o crescente despovoamento das aldeias havendo 

necessidade de fixar a população residente através da criação de condições para um 

desenvolvimento sustentável. Desta forma, tornou-se imperativo criar uma proposta de 

qualificação ambiental e de conservação / reabilitação do património que propôs um 

modelo de “aldeia” como um dos instrumentos para combater o reduzido grau de 

desenvolvimento da região, relativamente à capacidade tecnológica e de inovação, em 

que a qualidade e o conforto habitacional em conjunto com a aplicação de novas 

tecnologias na área da recuperação e de reabilitação, possam ser um factor de 

mudança e inversão da tendência actual. 

 

A reabilitação patrimonial é proposta como uma estratégia de desenvolvimento 

sustentável, numa área local e regional, intervindo em núcleos urbanos, como factor de 

apoio à tomada de decisão por parte dos órgãos autárquicos, definindo estratégias a 

adoptar para a recuperação, manutenção e desenvolvimento destas áreas. Ao 

participarem neste processo a identidade cultural das populações é mantida, com 

dinâmicas de desenvolvimento e de atracção, fazendo com que os seus elementos, 

que perderam o contacto com o meio rural, desenvolvam um maior interesse por o 

conhecer ou se identificarem com o território, visitando e/ou instalando-se nessas 

mesmas áreas, potenciando o desenvolvimento económico destas regiões e a 

manutenção da coesão social e cultural.  

 

Os aglomerados urbanos, em meio rural, constituem um potencial estratégico, que 

contempla, para além de um inesgotável valor patrimonial, um laboratório vivo de 

análise da importância da relação entre o construído e a paisagem natural, permitindo 

uma reflexão sobre os processos de intervenção que acentuam o conceito de paisagem 

cultural.  

 

Esta investigação tem como objectivos: (a) indicar as metodologias e as ferramentas 

para a gestão e transformação sustentável dos conjuntos construídos, salvaguardando 

e mantendo a herança cultural; (b) indicar as técnicas e os sistemas construtivos 
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compatíveis com o delicado equilíbrio do ambiente rural; (c) recuperar a experiência 

construtiva do passado utilizando materiais e tecnologias tradicionais, não excluindo a 

possibilidade de utilização de materiais inovadores, na condição destes terem um 

elevado nível de adaptação ao ambiente bem como às possibilidades de reciclagem; 

(d) criar uma base de dados útil para a compilação de um código de práticas para a 

administração e as comunidades locais, como suporte nas actividades de planeamento 

e zonamento em diferentes níveis territoriais; e, (e) a definição de planos de protecção 

e preservação do património cultural representado pelos edifícios e a paisagem cultural 

envolvente, na condição de terem um elevado nível de adaptação ao ambiente e com 

possibilidades de reciclagem. 

 

1.3. Metodologia da Investigação 

 

A protecção do património cultural português tornou-se um objecto de desejo de 

algumas instituições, grupos, associações e indivíduos, continuando a ser, 

simultaneamente, um tema apreciado e dissecado pelo discurso político de vertente 

cultural. Embora nos últimos anos se tenha feito um esforço notável no sentido de 

eliminar a deficiente organização do território nacional, os exemplos de planos de 

intervenção patrimonial, na área da conservação, reabilitação e desenvolvimento 

integrado, escasseiam e, se existem, tornam-se pouco eficazes.  

 

A variedade de formas e a incomensurável riqueza do património são objecto de 

modelos de acção muito formais e abstractos, com predominância da análise teórica e 

científica, relegando para segundo plano o factor humano que, nesta concepção deve 

guiar, justificar e determinar toda e qualquer proposta na estratégia de protecção e de 

valorização. Uma paisagem, um lugar, um simples edifício, possui uma história e 

identidade própria, em que os seus traços, os vestígios e as marcas resultam da acção 

do Homem, conferindo-lhes significado e identidade.  

 

É neste âmbito que surge o campo de investigação para o desenvolvimento de um 

novo processo operativo – o modelo de aldeia sustentável – para as intervenções de 

reabilitação patrimonial em todas as suas escalas e campos de acção, onde o 

património não esteja isolado no domínio das políticas culturais, ou seja, entendido 

como mero e exclusivo instrumento de potenciais indústrias do turismo. O estudo 

incide sobre o processo operativo de desenvolvimento do plano de aldeia, no qual a 

reabilitação do património adquire um papel central no contexto do modelo de “aldeia 

sustentável”.  
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O método utilizado no desenvolvimento desta investigação foi o hipotético-dedutivo 

(Karl Popper), segundo o qual, para um determinado problema se oferece uma 

eventual solução provisória, passando-se à critica da solução com vista à eliminação 

do erro, o que irá dar origem a novos problemas, renovando-se assim, a sequência 

contínua de abordagem, até se esgotarem “os caminhos do raciocínio”, [LAKATOS, 

2007]. 

 

A metodologia organizou-se enquanto processo de investigação teórico e, sobretudo, 

de investigação aplicada, em que os instrumentos de trabalho remetem à bibliografia, 

como instrumento de referência e de base metodológica, a estudos, a levantamentos e 

a trabalhos de campo que permitiram fazer uma análise, caracterização, avaliação e 

estudo comparativo. A primeira fase da investigação consistiu no levantamento e na 

pesquisa bibliográfica em fontes especializadas que abordassem a reflexão sobre os 

temas: Património, Arquitectura e Ambiente, Reabilitação e Desenvolvimento 

Sustentável. Com o objectivo de caracterizar o território em estudo, realizaram-se 

estudos e análises mais específicas através de leituras e trabalhos desenvolvidos no 

local, como os trabalhos de campo, as visitas de estudo e as jornadas técnicas. Nesta 

etapa, como arquitecta, utilizaram-se duas atitudes muito diferentes e opostas. Uma 

atitude dedutiva e cognitiva, e uma atitude indutiva e intuitiva. Enquanto a primeira é 

característica do método científico, a segunda é apanágio das artes. Por isso se pode 

afirmar que a arquitectura é uma arte que recorre à ciência. Assim, descreve-se o 

conjunto de estudos que permitiram, dar resposta à:  

 

(1) Fase de caracterização: (a) análise de fontes directas tais como 

manuscritos, documentos impressos, iconografias, estudos temáticos e bibliografia 

específica, fontes narrativas, fontes jurídicas (legislação), documentação gráfica 

(cartografias, fotografias, pinturas, desenhos), documentação geral e documentação 

local; (b) levantamento de testemunhos locais e recolha de fontes orais; (c) 

levantamento in situ do espaço urbano e do edificado, para os quatro casos 

estudados; (d) levantamento cartográfico actualizado das “Aldeias” e dos edifícios; (e) 

levantamento geográfico, demográfico e de dinâmicas socio-económicas, topográfico, 

geológico, fotográfico e gráfico, através do desenho; (f) identificação e registo das 

tecnologias e dos materiais utilizados na construção; (g) determinação das 

características estruturais, dos materiais utilizados, das tecnologias construtivas, dos 

estilos e correntes estéticas presentes, determinação do enquadramento histórico, da 

sua construção, análise comparada com edifícios contemporâneos ou análogos e 

datação; 
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(2) Fase de diagnóstico: (a) análise, avaliação e sistematização da informação 

recolhida; (b) identificação dos problemas, carências e fragilidades; (c) valorização das 

potencialidades, especificação dos factores de mudança e definição dos novos 

habitantes; (d) abordagem comparativa de experiências já realizadas de forma a 

determinar quais os factores de sucesso e insucesso em intervenções tão sensíveis 

como aquelas em que as populações são elemento determinante do êxito;  

(3) Fase de proposta: especificação do modelo de “Aldeia”, sua caracterização 

e definição de uma metodologia aplicável. 

 

Nesta investigação utilizou-se uma metodologia multidisciplinar que inclui a utilização 

de métodos quantitativos, como no caso do estudo demográfico e das tipologias. 

Contudo fundamentou-se, essencialmente, em métodos qualitativos, tais como a 

avaliação do estado de conservação. Recorreu-se à aplicação de indicadores, como 

instrumentos indispensáveis a todos os sectores da ciência, visto que permitem, de 

forma imediata, um determinado tipo de informação seja facilmente compreendido, 

transmitido ou disseminado. O critério de selecção dos indicadores exige que estes 

sejam: (a) representativos; (b) obtidos de fonte válida e fiável; (c) de interpretação 

fácil e evidente; (d) obtidos a partir de dados existentes ou fáceis de obter; (e) fáceis 

de actualizar; (f) comparáveis com os objectivos a atingir; (g) relevantes para o grupo 

alvo a que se destinam; (h) comparáveis com indicadores utilizados em situações 

semelhantes. Os indicadores aplicados na matriz de avaliação da qualidade do 

ambiente do aglomerado urbano foram agrupados em sete grandes temas: (1) 

qualidade ambiental; (2) utilização eficiente de recursos; (3) sistema de transporte e 

infra-estruturas; (4) economia; (5) comunidade e recursos humanos; (6) crime, saúde 

e segurança; (7) agentes de mudança, [VAZ, 2008]. Esta análise detalhada de toda a 

informação recolhida permitiu uma triagem coerente – diagnóstico - de todos os 

elementos relevantes para o projecto de reabilitação de cada aldeia, relativamente a 

prioridades, a tipos de intervenção, aos aspectos sociais, físicos, ambientais, entre 

outros. Na gestão desta informação foram utilizados Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG) georeferenciada. A solução de SIG, desenvolveu-se para integrar 

diferentes temas de informação, em que, a cada um destes temas, correspondeu um 

conjunto de dados caracterizados de acordo com diferentes práticas de processos da 

construção e do projecto e na perspectiva de integração com outros sistemas de 

informação. Toda a aplicação elaborou-se com a perspectiva de facilitar a 

disponibilização de dados, fiáveis e actualizados. A utilização deste sistema 

possibilitou e admite ainda, como sistema aberto: (a) integrar informação diversa, 

que corresponde a diferentes escalas; (b) projectar ampliações do sistema; (c) 



 8 

executar relatórios estatísticos e inventários; (d) saídas gráficas e conciliar toda a 

informação alfanumérica e digital. Para o levantamento dos edifícios dos 

aglomerados urbanos de Álvaro, Alpedrinha e São Vicente da Beira, utilizou-se outro 

sistema informático – WinREFRAN. Esta técnica de levantamento aplicada ao 

património construído permitiu: (a) rectificar os alçados, com o método da restituição 

fotogramétrica, que se baseia em pares de fotografias digitalizadas, tiradas 

paralelamente e com ligeira diferença de pontos de vista; (b) executar levantamentos 

planimétricos, rigorosos, de frentes de rua; (c) integrar diferentes tipos de 

informação: (1) caracterização relativamente ao estado de conservação, (2) ao 

registo e identificação das patologias e terapêuticas; (3) executar a carta de risco; (4) 

fazer uma descrição de trabalhos com as medições e orçamentos.  

 

Os Projectos de investigação em curso e / ou já concluídos que serviram de base ao 

presente estudo foram: 

 

(A)  “Património Rural em Portugal – Um Contributo para Desenvolvimento 

Sustentado do Interior Português” (2001-2004). Equipa: Coordenação 

Científica: Prof. Assoc. Margarida Moreira; Investigadores: Arq. Catarina 

Camarinhas, Arq. Luísa Reis Paulo, promotor: FAUTL;  

 

(B)  “Um Plano de Aldeia para Alpedrinha – Plano Estratégico para o 

Desenvolvimento do Turismo” (2003-2004). Projecto de Investigação 

desenvolvido no âmbito do protocolo realizado entre a RDPE e a FAUTL, 

através da Associação Francisco d’Ollanda. Equipa: Coordenação 

Científica: Prof. Cated. Maria Clara Mendes, Prof. Cated. Jorge de 

Novaes Bastos, Prof. Assoc. Maria Calado; Coordenação: Arq. Carlos 

Ferreira, Arq. Cristina Veríssimo, Arq. Luísa Reis Paulo; Consultores: 

Eng. Fernando Guterres, Arq. Isabel Rosa, Dr. José Luís Crespo e Arq. 

José Manuel Castanheira. Promotor: FAUTL e Associação Francisco 

d’Ollanda; 

 

(C) “Aldeias do Xisto – Avaliação e Estratégia para a sua Requalificação” 

(2004-2005), projecto de investigação no âmbito do Protocolo “Aldeias do 

Xisto” entre a Faculdade de Arquitectura e os Municípios de Castelo 

Branco, Fundão, Oleiros, Sertã, Vila Velha de Ródão. Equipa: 

Coordenação Científica: Prof. Assoc. Maria Calado; Coordenação 

Técnica: Arq. Luísa Reis Paulo; Promotor: LVP-FAUTL e CCDRC;  
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(D) “Requalificação do Património em contextos de elevado valor cultural e 

de frágil equilíbrio socio-económico: os territórios da Gardunha e do Tejo 

Internacional” (2007 - em curso). Projecto de Investigação desenvolvido 

no âmbito do protocolo realizado entre a FAUTL e o Município de Castelo 

Branco. Coordenação Científica: Prof. Assoc. Maria Calado; 

Coordenação Técnica: Arq. Luísa Reis Paulo; Promotor: LVP-FAUTL e 

CCDRC. 

 

O trabalho de campo incidiu sobre várias vertentes: (a) levantamento, análise e 

identificação do património cultural e natural; (b) levantamento urbano e dos edifícios; 

(c) inquérito à população; (d) recolha de informação e primeira sistematização do 

tratamentos de dados, de modo a apurar os próprios critérios do levantamento e da 

caracterização. Durante este período de investigação foram preenchidas fichas de 

caracterização correspondentes aos edifícios, ao espaço urbano, à população e, em 

simultâneo, procedeu-se ao levantamento gráfico, através de fotografias e de peças 

desenhadas, de todos os edifícios e do espaço público. Antecipadamente, estudaram-

se os vários planos existentes, no âmbito europeu, nacional, regional e local, com 

especial incidência para as políticas relacionadas com o desenvolvimento local, 

identificando o seu carácter, o território abrangido, os principais objectivos, as linhas 

de acção, os financiamentos e as entidades promotoras. 

 

No que se refere à metodologia e aos instrumentos de trabalho, há ainda a referir que 

se analisou e avaliou os planos de aldeia realizados pelas autarquias – “Plano de 

Recuperação de Fachadas da Aldeia Histórica de Castelo Mendo” e o “Plano da Aldeia 

do Xisto de Álvaro” – com o objectivo de actualizá-los, corrigi-los e adequá-los com o 

propósito de se proceder a uma requalificação dos planos, ou à realização de novos 

planos de aldeia. 

 

Este estudo foi estruturado em três partes, que formalmente se dividiram em sete 

capítulos: (i) a introdução; (ii) o núcleo central com a caracterização e a análise, o 

diagnóstico, a estratégia, as linhas de acção e as propostas os casos de estudo: 

Castelo Mendo, Álvaro, Alpedrinha e São Vicente da Beira; e (iii) a avaliação, a 

conclusão e as recomendações. Os exemplos em questão foram organizados segundo 

os temas e as secções: (a) o território e a dimensão natural, com a caracterização bio-

climática; (c) a história e o desenvolvimento local; (d) a população e a caracterização 

social, em termos demográficos e socio-económicos; (e) a morfologia urbana e o 
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espaço público, com a indicação das tipologias, estado de conservação; (f) a 

caracterização do edificado com a indicação das tipologias, estado de conservação; 

(g) a construção: materiais e técnicas; (h) o património, paisagem e vida local – 

classificação do património, outros bens e recursos culturais; (i) o diagnóstico e a 

avaliação; (j) a estratégia, as linhas de acção e as propostas.  
 

No Capítulo I – Introdução, pretende-se indicar uma descrição e justificação do tema, 

os objectivos gerais e específicos, hipótese e metodologia da investigação. A 

introdução ao tema, a sua organização bem como as restrições e limitações ao estudo 

encontram-se descritas neste primeiro capítulo. Enunciam-se os conceitos, apresenta-

se o modelo de “aldeia sustentada” e a metodologia utilizada no estudo de casos. 

Descreve-se os instrumentos de ordenamento e de gestão, nomeadamente o Plano de 

Aldeia, Plano de Intervenção em Espaço Rural, em contextos de elevado valor cultural 

e ambiental, e de frágil equilíbrio social e económico – a região das Beiras. O 

“Programa de Recuperação das Aldeias Históricas” e “Programa das Aldeias do Xisto” 

são aqui apresentados, enunciam-se os seus objectivos e indicam-se quais 

aglomerados urbanos que aderiram ao programa. Avaliou-se as acções de 

intervenção, os projectos, as obras executadas e os orçamentos. Apresenta-se a Rede 

das Aldeias do Xisto, os objectivos, os critérios de admissibilidade, e os projectos 

previstos na RAX. 

 

No Capítulo II – A Aldeia Histórica de Castelo Mendo, apresenta-se o “Plano da Aldeia 

Histórica de Castelo Mendo” – estudo para a revitalização da aldeia. Neste plano 

procurou-se conhecer o território, nas suas múltiplas dimensões, a sua população e 

todo o seu património cultural, construído e intangível. Diagnostica-se e avalia-se com 

a finalidade de se obter uma estratégia e linhas de acção. Neste capítulo faz-se 

referência ao Projecto de Recuperação de Fachadas para a Aldeia Histórica de 

Castelo Mendo, executado pela autarquia relativamente às suas acções de 

intervenção e ao processo de construção. 

 

No Capítulo III – A Aldeia do Xisto de Álvaro, analisa-se o “Plano da Aldeia do Xisto de 

Álvaro”, realizado pelo Gabinete Técnico de Oleiros (GTO), e apresenta-se um novo 

plano – “Projecto de Requalificação do Plano da Aldeia do Xisto de Álvaro”. Este 

projecto é desenvolvido através de uma análise e caracterização do território, nas suas 

múltiplas dimensões, da sua população e de todo o seu património cultural, material / 

construído e intangível, de forma a diagnosticar e perspectivar o futuro, ligando as 

aldeias e os seus produtos em rede – “Rede das Aldeias do Xisto”. 
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No Capítulo IV – A Vila de Alpedrinha, apresentação do projecto "Um Plano de Aldeia 

para Alpedrinha: Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Turismo"– o modelo de 

aldeia sustentável – o exercício e o método. Alpedrinha, situada no Concelho do 

Fundão, com o seu centro histórico de um inesgotável valor patrimonial, inserida na 

paisagem cultural da Serra da Gardunha, tornou-se um laboratório vivo de análise 

permitindo uma reflexão sobre os processos de intervenção que acentuam o conceito 

de Paisagem Cultural. 

 

No Capítulo V – A Vila de S. Vicente da Beira, aplicação do modelo de “aldeia 

sustentável” no plano de reabilitação para a Vila de São Vicente da Beira. No 

Concelho de Castelo Branco, esta vila, ancorada na Serra da Gardunha, apresenta um 

potencial estratégico para a aplicação do modelo de aldeia sustentável.  

 

No Capítulo VI – Avaliação de resultados, procedeu-se a uma avaliação dos 

Programas das Aldeias Históricas e das Aldeias do Xisto. A partir da análise da 

métrica na construção confirmaram-se os diversos períodos do crescimento das vilas 

de Alpedrinha e de São Vicente da Beira. Efectuou-se uma triagem das diferentes 

tipologias construtivas tradicionais presentes nas aldeias estudadas, na região da 

Beira Interior. Apresentação do Plano de Aldeia como instrumento de planeamento e a 

sua aplicação. A partir da qualificação e quantificação dos parâmetros, que estruturam 

a realidade presente e dos indicadores, que avaliaram a situação das aldeias, de 

forma global e abrangente, definiu-se uma síntese coerente de todos os elementos 

relevantes para o projecto a desenvolver e estabeleceram-se prioridades, tipos e 

escala de intervenção, nos aspectos socais e físicos, entre outros.  

 

No Capítulo VII – Conclusão e Recomendações, neste capítulo pretende-se formular 

uma conclusão propondo o modelo de aldeia sustentável como uma metodologia a 

aplicar onde a reabilitação do património é um factor de desenvolvimento local. 

Sabendo que o Plano de Aldeia deve constituir um instrumento operativo, no 

prosseguimento dos objectivos e metas, claramente estabelecidos, enuncia-se um 

conjunto de princípios e orientações de apoio à implementação do modelo de aldeia 

sustentável  

 

O processo proposto tende a dar resposta às questões mais recentes, levantadas pela 

reabilitação do património como factor de desenvolvimento local numa estratégia de 

desenvolvimento sustentável, e apresenta uma estrutura aberta, passível de 

adaptação à realidade de cada situação e à promoção da participação cívica da 
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população. O processo permite ainda a inclusão de toda a diversidade de assuntos 

que actualmente devem concorrer no desenvolvimento de acções de reabilitação do 

Património.  

 

1.4. Conceitos  

 

«… la notion de patrimoine historique désigne un fonds destiné à la 
jouissance d’une communauté élargie aux dimensions planétaires et 
constitué par l’accumulation continue d’une diversité d’objets que 
rassemble leur commune appartenance au passé : oeuvres et chefs-
d’oeuvre des beaux-arts et des arts appliqués, travaux et produits de 
tous les savoirs et savoir-faire des humains. Dans notre société 
errante, que ne cessent de transformer la mouvance et l’ubiquité de 
son présent, « patrimoine historique » est devenu un des maîtres 
mots. » [CHOAY, 1999] 

 

O conceito de Património, desde o início da segunda metade do século passado tende 

a expandir-se a toda a gama de manifestações culturais, onde o homem se revela nas 

suas actividades e na sua interacção com o meio natural. É um conceito de património 

que abrange não apenas monumentos, mas também conjuntos edificados, sítios, 

paisagens naturais e/ou culturais, ou ainda territórios na sua globalidade. Como 

memória colectiva, uma memória que, por ser singular e específica de cada país, 

região ou lugar, merece ser preservada e continuada. Num mundo globalizado, um 

país ou uma região afirma-se pela sua singularidade e diferença através do seu 

património.  

A Organização para a Educação, Ciência e Cultura das Nações Unidas (UNESCO) 

redigiu a “Convenção Geral para a Protecção do Património Mundial, Cultural e 

Natural”, em 1972. Este acordo estabeleceu o tipo de locais classificados como 

património natural ou cultural que pudessem ser inscritos na lista de Património 

Mundial, e criou o Fundo do Património Mundial e o Comité do Património Mundial. A 

Convenção estipula os deveres dos Estados-membros no que diz respeito à 

identificação dos locais potenciais e ao seu papel na protecção e preservação do 

Património Mundial, Cultural e Natural. Assim, definiram-se algumas categorias e 

critérios de selecção, para fins operacionais, de bens possuidores de valor cultural e 

ou natural:  

1. Definição de Património Cultural: monumento, conjunto de edifícios ou sítio de valor 

histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico e antropológico; Critérios para a 

inclusão de propriedades de interesse cultural na Lista de Património Cultural: (a) 

representar uma obra-prima de genialidade criativa do ponto de vista artístico e 
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humano; (b) demonstrar um importante intercâmbio de valores humanos num dado 

período ou numa zona cultural do mundo, progressos na arquitectura e tecnologia, 

artes monumentais, planeamento urbanístico e design paisagístico; (c) representar um 

testemunho único, ou pelo menos excepcional, de uma tradição cultural ou de uma 

civilização, ainda viva ou já desaparecida; (d) ser um exemplo extraordinário de um 

tipo de edifício, conjunto arquitectónico e tecnológico ou paisagem que ilustre uma ou 

várias fases significativas na história da Humanidade; (e) ser um exemplo 

extraordinário de ocupação humana tradicional ou utilização de terras que represente 

uma cultura ou culturas, especialmente quando se tornou vulnerável ao impacto de 

uma alteração irreversível; (f) ser directa ou tangivelmente associado a eventos ou 

tradições vivas, a ideias ou crenças ou a obras literárias ou artísticas de importância 

universal incalculável (um critério apenas utilizado em circunstâncias excepcionais e 

em conjunto com outros critérios).  

2. Definição de Património Natural: Património com características físicas, biológicas e 

geológicas extraordinárias; habitats de espécies animais ou vegetais em risco e áreas 

de grande valor do ponto de vista científico e estético ou do ponto de vista da 

conservação; Critérios para a inclusão de propriedades de interesse natural na Lista 

de Património Cultural: (a) ser um exemplo extraordinário, representativo dos 

principais períodos da história do planeta, incluindo o registo da vida, os importantes 

processos geológicos contínuos no desenvolvimento das formas terrestres ou 

importantes características geomórficas e fisiográficas; (b) ser exemplo extraordinário, 

representativo de importantes processos ecológicos e biológicos contínuos na 

evolução e desenvolvimento de ecossistemas terrestres, fluviais, costeiros e 

marítimos, bem como comunidades animais e vegetais; (c) conter fenómenos naturais 

fantásticos ou áreas de excepcional beleza natural e interesse estético; (d) conter 

habitats naturais de extrema importância para a conservação do local, da diversidade 

biológica, incluindo os que dizem respeito a espécies em risco de valor universal 

incalculável do ponto de vista da ciência ou da conservação. 

“Paisagem” designa uma parte do território, tal como é apreendida 
pelas populações, cujo carácter resulta da acção e da interacção de 
factores naturais e ou humanos.” [CEP, 2000, Decreto nº4/2005]  

 

A valorização da paisagem humanizada como recurso cultural tem sido referida em 

documentos de organismos internacionais e estruturada como orientação estratégica 

de visão integrada, no processo de desenvolvimento regional e local. Do mesmo 

modo, o património construído e o património intangível, 
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 “…práticas, representações, expressões, conhecimentos e aptidões – 
bem como os instrumentos, objectos, artefactos e espaços culturais que 
lhes estão associados – que as comunidades, os grupos e, sendo o 
caso, os indivíduos reconheçam como fazendo parte integrante do seu 
património cultural.” [UNESCO, 1989],  
 

são encarados como parte integrante e indissociável da paisagem. Qualquer iniciativa 

ou intervenção só pode ser bem sucedida se for implementada neste quadro de 

referências. Nesta abordagem, o lugar é entendido como um território cultural 

diversificado, quanto ao enquadramento, à implantação, às funcionalidades, os usos, 

os conteúdos, as tecnologias, os recursos e significado. Neste contexto, o património 

surge como recurso básico para um novo modelo de desenvolvimento local.  

 
“A paisagem é um elemento cultural que resulta da contemplação que 
se exerce sobre a realidade física e geográfica e não essa realidade em 
si mesmo. O que reforça a importância da acção humana na definição 
das paisagens como unidades que dão expressão ao território no seu 
todo. “ [FADIGAS, 2007] 

 
O conceito de reabilitação urbana tem a sua origem nas preocupações para com a 

salvaguarda do património cultural, e depende de dois factores: do alargamento do 

conceito de património passando a abranger não só os monumentos isolados como as 

construções mais modestas que “tenham adquirido significado cultural com o passar 

do tempo”, [Carta de Veneza, 1986] e do reconhecimento dos perigos que enfrentam 

as áreas antigas. A renovação urbana atinge sobretudo as intervenções de larga 

escala, com carácter de transformação integral implicando, por isso, uma mudança 

estrutural abrangendo três dimensões básicas: (1) a dimensão morfológica – alteração 

profunda da forma da cidade e da paisagem; (2) a dimensão funcional – a base 

económica e as funções a ela associadas podem desaparecer ou ser substituídas; e, 

(3) a dimensão social – verificando-se, geralmente, a substituição dos residentes ou 

utilizadores por outros com níveis de rendimento, instrução e estilo de vida diferentes. 

 

Em 1975 surgiu o conceito de conservação integrada, nuclear para a reabilitação 

urbana, ao defender os tecidos urbanos antigos dos perigos que os ameaçam, através 

da: 

“ (...) acção conjugada de técnicas de restauro e da procura das 
funções apropriadas (...). A conservação integrada deve ser, por 
conseguinte, um dos pressupostos importantes do planeamento urbano 
e regional. Convém notar que a conservação integrada não exclui a 
introdução de arquitectura contemporânea em áreas que contenham 
edifícios antigos, desde que o contexto existente, as proporções, as 
formas, a disposição dos volumes, e a escala sejam integralmente 
respeitados e sejam utilizados materiais tradicionais”. [CEPA,1975,art. 7] 

 



 15

Em 1976, a Comissão de Ministros do Conselho da Europa definiu, pela primeira vez, 

o conceito de reabilitação. A reabilitação foi estabelecida como a forma pela qual se 

procede à integração dos monumentos e edifícios antigos, em especial a habitação, no 

ambiente físico da sociedade actual, “ (...) através da renovação e adaptação da sua 

estrutura interna às necessidades da vida contemporânea, preservando ao mesmo 

tempo, cuidadosamente, os elementos de interesse cultural.” [CMCE, 1976, art. 2º] 

 

A reabilitação tem, por princípio, a conservação integrada de forma a constituir um dos 

aspectos fundamentais no planeamento regional e urbano, emergindo das 

preocupações ligadas ao património cultural, em que a reabilitação urbana pressupõe 

a preservação deste mesmo património. No entanto, o domínio dos princípios 

subjacentes à reabilitação urbana ampliou-se, passando a incluir, já nos finais dos 

anos setenta, outros princípios: (1) âmbito social – princípio da justiça social e da 

partilha por todos das mais valias geradas pelo processo; (2) democrático – princípio 

da descentralização e da participação da população em todas as fases do processo; e, 

(3) ambiental – preocupação com a qualidade do ambiente urbano e dos espaços 

públicos. 

 

Assim, reconhece-se que para o sucesso da reabilitação urbana não basta agir sobre 

os edifícios e espaços públicos, sendo necessária uma nova abordagem integrada que 

actue também a outros níveis. Desta forma, considera-se como reabilitação urbana, 

não só uma política cultural de protecção do património arquitectónico, mas acima de 

tudo uma política de qualificação do ambiente urbano e rural, através da qual se 

procede ao fomento do desenvolvimento económico, social e cultural. O âmbito de 

actuação da reabilitação urbana e da conservação integrada abrange, assim, todos os 

edifícios, antigos ou não, que contribuam para a qualidade do ambiente urbano e para 

a qualidade de vida. Para além de qualificar o ambiente urbano, a reabilitação passou 

a ser vista como meio de promover o desenvolvimento e a competitividade das áreas 

urbanas.  

 

A “Aldeia de Portugal”, conceito definido pela Associação de Turismo de Aldeia, é um 

aglomerado populacional inserido em meio rural, constituindo um espaço de relevante 

valor patrimonial com um carácter próprio, que se expressa na tradição das suas 

actividades e produtos, e cuja população se identifica com um projecto integrado de 

salvaguarda e rentabilização desses valores. [www.aldeiasdeportugal.com.pt] 
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O conceito de desenvolvimento sustentável é, usualmente, definido como um processo 

evolutivo que procura satisfazer as exigências da geração actual, sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras, para satisfazerem as suas próprias necessidades, 

possibilitando que no tempo presente e no futuro, a população humana atinja um nível 

satisfatório de crescimento social e económico, de realização humana e cultural, com 

um uso razoável dos recursos da Terra e preservando as espécies e os habitats 

naturais, com o equilíbrio harmonioso entre o crescimento económico e a Natureza. 

 

“…desenvolvimento sustentável vai ao encontro das necessidades 
das gerações presentes sem comprometer a capacidade de 
desenvolvimento próprio das gerações futuras (…) pode ser visto 
como o conjunto de programas de desenvolvimento que vão ao 
encontro dos objectivos de satisfação das necessidades humanas 
sem violar a capacidade de regeneração dos recursos naturais a 
longo prazo, nem os padrões de qualidade ambiental e de equidade 
social (…) deve reconhecer os factores sociais e ecológicos assim 
como os factores económicos, de base de recursos vivos e das 
vantagens e desvantagens de acções alternativas tanto a longo como 
a curto prazo (…) é compreendido como uma forma de mudança 
social que se acrescenta aos tradicionais objectivos de 
desenvolvimento, o objectivo da obtenção da sustentabilidade 
ecológica.” [Amado, 2005] 

 

A questão da sustentabilidade e a problemática associada à sua aplicação como 

modelo estratégico encontram-se intimamente relacionadas com um conjunto de 

características relacionadas com as formas de povoamento e os meios de 

subsistência. Um dos aspectos mais importantes é a função de escala – uma vila ou 

uma cidade de média dimensão têm índices de sustentabilidade superiores aos de 

uma grande cidade. A aplicação dos modelos baseia a sua metodologia no parâmetro 

da sustentabilidade, isto é, na gestão dos recursos endógenos considerando a sua 

natureza finita, reduzindo os índices de delapidação com o recurso à reutilização de 

meios e técnicas, maximizando os ciclos de reciclagem. As aldeias ou vilas, sendo 

aglomerados de reduzida dimensão, diminui de per si, o conjunto de recursos naturais, 

matérias-primas e energia, necessários para a sua manutenção, reduzindo 

globalmente a sua “pegada ecológica”. A gestão integrada dos recursos naturais, bem 

como a sustentabilidade, são conceitos que, de forma mais ou menos emergente, 

limitaram ao longo da história, a presença humana no território. São temas actuais e 

de importância renovada, face às solicitações macro-económicas, às preocupações 

ambientais, às transformações sociais decorrentes da globalização e da falência do 

modelo neo-liberal. 
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Um dos primeiros testemunhos na civilização ocidental, em relação à preocupação da 

relação da massa edificada – artificial – com o meio envolvente natural, surge nas 

recomendações do engenheiro militar romano do século I a.C. Marcus Vitruvius Pollio, 

genericamente conhecido por Vitrúvio, sobre a implantação, a orientação e a 

iluminação natural. A escolha do lugar, para a edificação de um novo núcleo urbano 

revestia-se da maior importância, considerando todas as componentes: (a) 

geográficas, incluindo preocupações estratégicas, geológicas, natureza dos solos, 

rede hidrográfica; (b) ambientais e meteorológicas, regime de ventos, exposição solar; 

e, (c) o ordenamento produtivo do próprio território envolvente. Neste processo 

centrado no Homem, a natureza era encarada como um manancial de recursos, com o 

objectivo de satisfazer as necessidades humanas, e a envolvente natural como actor 

secundário no processo. A multiplicação destes processos urbanos, durante a vigência 

do Império Romano por todo o espaço europeu e a bacia do Mediterrâneo, teve casos 

de “sucesso” e “insucesso”, sobretudo nas situações onde o cálculo inicial do potencial 

dos recursos não era compatível com um subsequente processo de crescimento 

urbano. A antiga colónia de Thamugadi, actualmente conhecida como Timgad, 

fundada pelo Imperador Trajano, no século Iº d.C., na costa Norte da actual Argélia, é 

um exemplo de “insucesso”. A pressão de crescimento urbano, a falência das rotas 

comerciais, devido à instabilidade política e o uso excessivo do solo agrícola, com o 

seu progressivo empobrecimento, a par da a alteração do clima no Norte de África, 

despoletaram um processo de desertificação generalizado, resultando na 

incapacidade desta unidade urbana se auto-sustentar, com um rápido e inexorável 

despovoamento que resultou no seu total abandono. 

 

No subsequente processo de evolução urbana no Ocidente, a forma de implantação 

no território e a dimensão física da cidade medieval, vieram a estabelecer-se como a 

escala de aglomerado no limite da sustentabilidade. No decorrer de um processo de 

retracção urbana, o mundo natural retomou os seus ciclos, reocupando o seu lugar. A 

Urbe Medieva, organicamente constituída e na continuidade do espaço vital, tinha o 

anel produtivo rural envolvente à massa edificada. Na relação entre a envolvente 

natural e artificial, o edificado e a paisagem, o fenómeno urbano medieval dá 

continuidade, de uma forma mais subtil à conformação do meio ambiente, da 

paisagem profundamente humanizada do território romanizado. A lógica operacional 

inerente nestas ocupações, até ao século XV e à consolidação dos novos estados 

centralizados, baseava-se na manutenção e não no crescimento programado da 

malha urbana, fenómeno desde já raro antes de 1400. A urbe do Renascimento, bem 

como o conhecimento humano, procura retomar os modelos Clássicos – a planificação 
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coordenada com os recursos, a abertura de novos mercados e o início do fenómeno 

da Globalização, levando a um progressivo crescimento da pressão sobre o meio 

ambiente e sobre os recursos naturais. 

 

No século XIX, atingiu-se um limite, com a impossibilidade das estruturas urbanas 

convencionais proporcionarem as condições de habitabilidade adequadas nas cidades 

industriais, com a extrema insalubridade e o problema da poluição. Este conjunto de 

factores condicionou o desenvolvimento de uma nova corrente de pensamento, a 

tendência Higienista. Um novo conceito de preservação da natureza e de habitar 

urbano, gerou o movimento da Cidade Bela. O desenho da cidade manteve-se no 

entanto, essencialmente fiel aos mesmos princípios da cidade pré-industrial. A 

natureza constituía-se como um recurso, um bem protegido, aguardando o momento 

para a sua apropriação, por parte do Homem, neste caso com o objectivo último de 

melhorar a sua qualidade de vida, saúde física e mental. Planificam-se cidades 

rodeadas ou centradas em parques, adopta-se a cultura do termalismo, os primeiros 

movimentos turísticos, sanatórios e turismo de saúde, o montanhismo e a busca do ar 

puro. 

 

No século XX, apesar da defesa do papel social da Arquitectura e do Urbanismo, o 

Movimento Moderno considerava a natureza numa relação figura-fundo entre o edifício 

e as zonas verdes, direcção conceptual apontada por Le Corbusier, pontuando as 

tipologias funcionais sobre um “tapete” verde – “la Ville Radieuse” – destinadas a 

proporcionar uma relação de bem estar dos habitantes com a cidade – como no caso 

de Chandigarh, na Índia. A luz e a ventilação natural desempenhavam um papel 

determinante na vida humana saudável, não existindo no entanto, uma reflexão sobre 

a gestão operacional e os custos em termos de recursos e esgotamento de matérias-

primas, nem o efeito negativo da tecnologia sobre o meio ambiente e os seres 

humanos. No pós 2ª Grande Guerra, no início do “optimismo” da era atómica, foram 

considerados uma série de cenários de investigação para a utilização civil e 

massificada da energia nuclear, com um incremento na exploração dos recursos 

mineiros, para a obtenção de combustível de fissão, tendo como objectivo último, a 

substituição das energias fósseis. O abandono da ideia da energia núclear como 

solução ideal veio incentivar a busca de outros meios e formas renováveis de energia 

– solar, eólica, térmica, marés, entre outras. Nesta época especial, de grande 

inovação tecnológica e científica, abrangendo todas as áreas do conhecimento, desde 

a medicina à exploração espacial, acreditou-se na infalibilidade da ciência como meio 

para a resolução de todo e qualquer problema, inclusive na arquitectura – por ex., a 
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cúpula geodésica proposta para a Exposição Mundial Nova Iorque por Richard 

Buckminster Fuller. No entanto o objectivo fundamental da sustentabilidade continuava 

por cumprir, sendo o meio natural e os seus recursos, analisados, quantificados e 

catalogados, com o objectivo de maximizar a sua capacidade de produção.  

 

A quebra de confiança na ciência como resposta universal aos problemas do homem, 

ocorrida antes do fim da década de 1960, bem como as transformações sociais e 

filosóficas que afectaram transversalmente as sociedades do mundo ocidental, 

despoletaram um florescimento do “ideal verde”, movimento enquadrado na natureza. 

Neste despontar ideológico, contribui a atitude reflectiva inspirada nas culturas e 

filosofias orientais, nas quais a harmonia com a natureza é considerada essencial para 

o bem-estar humano e o equilíbrio cósmico. A crise do Petróleo nos anos 70, com 

causas económicas, políticas e geo-estratégicas, originou uma segunda busca de 

alternativas às fontes energéticas de origem fóssil, reduzindo a dependência de 

recursos finitos, localizados em países remotos, surgindo uma convergência de 

interesses e preocupação entre a classe política, a sociedade, os ambientalistas, os 

filósofos e os pensadores alternativos. A Ecologia converteu-se num termo de uso 

comum, sobretudo nos meios de comunicação, despertando uma incipiente 

consciencialização social sobre a fragilidade do Planeta Terra. Com Paolo Soleri, 

surgiu o termo arcologia. Este teórico foi fundador da Arcosanti, uma comunidade 

sediada no deserto do Arizona, organizada em torno do uso da energia solar e do 

abandono do uso individual de veículos motorizados. Na mesma época, no Egipto, 

com Hassan Fathy – inspirando-se na arquitectura tradicional local, desenvolveu a 

concepção de novas cidades no deserto, utilizando a sombra, ruas sinuosas, pátios 

internos e terraços para dormir.  

 

Em 1992 surge um novo termo: a sustentabilidade, decorrente de uma nova 

consciência ambiental, que se definiu com a 1ª Cimeira Mundial subordinada ao tema 

do Meio Ambiente, realizada na cidade do Rio de Janeiro. O seu objectivo é delinear a 

as iniciativas de desenvolvimento e gestão baseadas em “Comunidades Humanas 

Sustentadas” – eco-comunidades, eco-cidades, eco-polis. A ecologia é uma entidade 

recente no âmbito do Planeamento Urbano e do Projecto, as cidades devem ser 

encaradas e analisadas como organismos artificiais, conjuntos de biótipos e 

ecossistemas construídos, concebidos para satisfazer as necessidades humanas – 

proporcionando ao mesmo tempo habitats para o desenvolvimento de outras espécies, 

muitas vezes privadas do seu meio pelo processo urbano, nas quais o impacto 

ambiental deve ser rigorosamente gerido. Para isso contribuíram os anos de 
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investigação tecnológica, que permitem fazer um uso mais racional das fontes de 

energia renováveis e não renováveis. A reciclagem de resíduos sólidos e líquidos, o 

recurso às energias alternativas ou a criação de microclimas, são realidades passíveis 

de aplicação em muitos sectores, por ex., em arquitectura e no design. A inovação 

tecnológica muito importante, numa relação espaço-tempo, nos campos da informática 

e nos meios de comunicação, possibilitando uma gestão mais lógica do tempo e do 

espaço, permitindo evitar viagens que anteriormente eram imprescindíveis, gastos 

desnecessários de tempo e combustível, diminuindo a contaminação do tráfico 

relativamente à poluição e ao stress.  

 

Em resposta às questões de sustentabilidade, introduziu-se a noção de “Capital”, um 

capital a transferir de geração em geração que tem três componentes: (1) o “Capital 

Artificial”, que compreende os edifícios e as infra-estruturas; (2) o “Capital Humano”, 

que integra a ciência, o conhecimento e as técnicas; e, (3) o “Capital Natural”, que 

inclui o ar, a água e a diversidade biológica. Actualmente, existem, duas “correntes” de 

sustentabilidade: (a) “sustentabilidade débil”, que propõe ao preservar o valor de 

capital global, um dos seus componentes, capital natural, pode-se gastar sempre que 

se incremente outro componente, capital artificial, e na mesma medida. Muitos 

políticos e homens de negócio aderem a este ponto de vista, e (b) a “sustentabilidade 

forte” argumenta que as consequências da delapidação do capital natural poderão ser 

irreversíveis, como a extinção de espécies e a desflorestação. O alcance do seu 

impacto a longo prazo sobre a vida humana e a biodiversidade são grandes 

incógnitas. Este ponto de vista é seguido por cientistas e ecologistas. A eco-

arquitectura define o desenvolvimento de comunidades humanas multi-dimensionais 

sustentáveis no seio de ambientes edificados harmónicos e equilibrados. O eco-

urbanismo / arquitectura ecológica tem-se vindo a converter num conceito básico e 

essencial para toda a área da arquitectura e planeamento urbano realmente 

consciente com os problemas sociais e ambientais do mundo. A resposta do 

arquitecto, perante este facto, deve ser positiva e unificadora, deve ser a ponte entre 

as necessidades humanas, a cultura e a ecologia.  

 

1.5. O Modelo de “Aldeia Sustentável” 

 

Presentemente, o arquitecto tem um papel fundamental na sociedade e começa já a 

tomar consciência do problema ecológico. No entanto, em relação ao património 

construído, as metodologias de reabilitação correntes negligenciam as suas 

consequências no edifício e sua envolvente, relativamente ao seu passado e ao seu 
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futuro, deixando-se ofuscar pelas vantagens do presente imediato – construção nova. 

Com o intuito de melhorar o edifício em todas as suas condicionantes, físicas, 

técnicas, funcionais, estéticas e de durabilidade, a reabilitação incide 

fundamentalmente no património construído e nas suas formas, componentes, e 

materiais como potenciais recursos. 

 

Ao definir o papel do arquitecto no processo da construção e do projecto e ao 

estabelecer os factores que influenciam a forma arquitectónica, Andrea Deplazes e de 

Christoph Elsener descrevem qual é a atitude do arquitecto que lhe torna possível 

estabelecer os elos entre o planeamento de um projecto e a sua realização, a 

competência para criar coerência entre o conteúdo e o sujeito. Durante o 

desenvolvimento de um projecto isto reflecte-se na clarificação e desenvolvimento dos 

objectivos do desenho e é posteriormente na implementação física que se torna muito 

mais claramente definido. A arquitectura possui um vocabulário material – módulos, 

uma gramática construtiva – elementos, e uma sintaxe estrutural – estruturas, e estes 

são os pré-requisitos fundamentais, uma espécie de “mecânicas da arquitectura”. Isto 

também inclui as bases técnicas e estruturais que definem um conjunto de regras e 

regulamentos de princípios construtivos e o conhecimento que pode ser apreendido. 

Estes são totalmente independentes de qualquer desenho particular ou projecto de 

construção. Embora estas ferramentas sejam lógicas em si próprias, elas permanecem 

fragmentadas, não relacionadas, e portanto “sem sentido”, enquanto não são 

incorporadas num projecto. Apenas conjugadas com um conceito podem num vigoroso 

processo de desenho, assegurar quais as técnicas, inicialmente isoladas e os 

fragmentos estruturais que de uma só vez são organizados para preencher um corpo 

arquitectónico finalizado. As partes e o todo complementam-se e influenciam-se 

mutuamente. Isto é a passagem da construção para a arquitectura, da assemblagem 

para a tectónica, ver Fig.1.2. 

 

Todos os materiais têm uma forma, independentemente da existência de uma vontade 

de lhes dar forma. Um artefacto levanta a questão de como é que ele adquiriu a sua 

forma. Pode-se distinguir duas abordagens para responder a esta questão: (a) quais 

os agentes externos que afectaram o desenvolvimento da forma. Esta questão sugere 

diferentes factores, isto é, aspectos geográficos e culturais, assim como factores que 

estão ligados à mentalidade e à história de um determinado povo, e que não 

influenciam a forma intencionalmente; e, (b) qual o critério que determina a forma. Esta 

questão foca-se na intenção de um conjunto de critérios cuidadosamente escolhidos 

pelo projectista.  
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Fig. 1.2. O modelo da construção e do projecto em Arquitectura. 
Fonte: DEPLAZES, Andrea - Constructing Architecture Materials Processes Structures; 2º ed.. DARCH 
ETH Swiss Federal Institute of Tecnology Zurich.2008. 
 

 

Apesar de tudo, a forma é o resultado de uma complexa interacção de diversos 

factores. Somente essa interacção de factores permite uma composição sensível. No 

entanto a composição não tem um resultado inevitável. Dentro dos limites de uma 

solução lógica existirão sempre diversas opções, [DEPLAZES, 2008]. Kenneth 

Frampton defende que o construído ganha invariavelmente existência a partir da 

articulação, em constante evolução, de três factores importantes, convergentes e que 

influenciam bastante a composição: o topos, o tipos e a tectónica, [FRAMPTON, 

1985].  

 

A partir dos pressupostos definidos anteriormente, desenvolveu-se este estudo que 

consiste numa proposta de metodologia de intervenção da reabilitação do património 

como factor de desenvolvimento local e está enquadrado numa estratégia de 

expansão regional, nacional, ibérica e europeia. O modelo apresentado – a Aldeia 

Sustentável – foi elaborado numa perspectiva do processo da construção e do 

projecto, onde a problemática do património não esteja isolada no domínio das 
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políticas culturais e/ ou entendida como mero e exclusivo instrumento de potenciais 

indústrias do turismo. Este modelo de investigação aplicada assenta na observação, 

comparação e avaliação de dados realizados em experiências anteriores, 

nomeadamente a Aldeia Histórica de Castelo Mendo e a Aldeia do Xisto de Álvaro. 

Após a análise dos casos de estudo anteriormente referidos e da avaliação das boas 

práticas neles introduzidos foram desenvolvidos os planos de reabilitação para a Vila 

de Alpedrinha e para a Vila de São Vicente da Beira, segundo o modelo de “aldeia 

sustentável”. O método aqui utilizado, como interacção entre lugar, programa e 

construção, tem por objectivo impulsionar e melhorar o plano – Plano de Aldeia – 

enquanto instrumento operativo de planeamento e gestão de novas experiências de 

desenvolvimento local e regional, com base nos recursos patrimoniais dos territórios 

culturais. Num contexto de sustentabilidade a reabilitação urbana é um processo de 

desenvolvimento local, com a finalidade de melhorar a qualidade de vida das 

comunidades, e para tal, deverá revitalizar e manter, bem vivo, o legado do passado, 

de modo a assentar nele a construção do seu próprio futuro.  

 

1.6. O Património e os Instrumentos de Gestão em Espaço Rural. 

 

A revitalização de núcleos rurais constitui um tema complexo uma vez que envolve 

espaços em regressão populacional, onde a oportunidade de modernização e 

investimento é muito reduzida. O ordenamento do espaço rural tem sido condicionado 

ao desenvolvimento dos espaços urbanos e às políticas de ordenamento aplicadas no 

meio urbano, e, neste âmbito, absorve, na sua quase totalidade, as acções e 

intenções de desenvolvimento. Em 1986, após a entrada de Portugal na Comunidade 

Europeia começou-se a sentir uma preocupação com as comunidades rurais, devido a 

políticas comunitárias que apelavam ao desenvolvimento deste território, embora 

numa perspectiva de desenvolvimento agrícola. 

 
“O principal estrangulamento ao desenvolvimento deste vasto território 
reside na carência, quantitativa e qualitativa, de activos e no elevado grau 
de envelhecimento da população. A par dos problemas estruturais (...) 
existem algumas potencialidades, a valorizar num contexto de 
urbanização, rejuvenescimento e níveis demográficos moderados, em 
equilíbrio com as potencialidades.” [GASPAR, 1994] 
 

Vários programas de apoio aos núcleos rurais foram criados com o objectivo de 

promover o seu desenvolvimento de forma a reduzir as assimetrias entre o litoral e o 

interior do país. As políticas sectoriais nacionais e comunitárias, nomeadamente o – 

Plano Anual de Cooperação (PAC), do Instituto Português de Apoio ao 

Desenvolvimento (IPAD), além das iniciativas comunitárias como o Programa de 
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Cooperação Inter-regional (INTERREG), e o Ligação entre Acções de 

Desenvolvimento da Economia Rural (LEADER), são também instrumentos de 

ordenamento do território. O facto da região das Beiras ser vizinha de Espanha impõe 

que os vectores estratégicos do seu desenvolvimento sejam a cooperação 

transfronteiriça, criando sinergias e complementaridades nos dois lados da fronteira. O 

Projecto de Cooperação Transnacional Aldeias de Tradição surgiu em 2002, no âmbito 

do Programa LEADER +, com o objectivo de reforçar a promoção e a valorização do 

turismo das aldeias tradicionais e alargar a rede que as representava para as 

promover conferindo-lhes maior visibilidade e dinamismo. Este projecto estruturou-se 

como parte integrante de um plano estratégico de promoção transnacional do Turismo 

das Aldeias dos GAL (Grupos de Acção Local). 

 

As políticas de ordenamento aplicadas ao espaço rural têm como objectivo diversificar 

as actividades e as funções do território rural, garantindo a melhoria da qualidade de 

vida no mesmo. Neste contexto surgiu o conceito de reabilitação rural que se traduziu 

em políticas, como meio de resposta aos problemas que afectam o mundo rural, no 

sentido de recuperar, revitalizar, requalificar e renovar os espaços ricos em património 

cultural – com história e tradição e parte da memória e identidade de uma 

comunidade, criando facilidades sociais como forma de contrariar as tendências para o 

envelhecimento das populações e o abandono das povoações. O Decreto-Lei nº. 

380/99, de 22 de Setembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei nº. 310/2003, de 

10 de Dezembro, introduziu um novo conceito de Plano de Pormenor, denominado 

Plano de Pormenor de Modalidade Simplificada (PPMS). Estes planos caracterizam-se 

por terem uma tramitação em termos de procedimento mais célere, ao serem 

encurtados os prazos de determinadas fases da tramitação e ao não estarem sujeitos 

ao procedimento de concertação, podendo o Município, sempre que o entenda 

necessário, recorrer a reuniões de concertação. Neste âmbito, a DGOTDU 

desenvolveu uma proposta de portaria, nos termos do disposto no nº 4 do artº.92º,do 

referido D.R. que corresponde ao Projecto de Intervenção em Espaço Rural (PIER). 

Surgiram, ainda, neste contexto, outros tipos de PPMS: (a) Plano de Edificação em 

Área Dotada de Rede Viária; (b) Planos de Conservação, Reconstrução e 

Reabilitação; (c) Plano de Alinhamento e Cércea; e, (d) o Projecto Urbano. 

 

O recurso à figura do Plano de Edificação em Área Dotada de Rede Viária aplica-se 

em áreas de solo urbano, urbanizado, ou cuja urbanização seja possível esboçar, em 

núcleos de pequena complexidade urbanística, quer pela variedade e intensidade de 
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usos e funções previstos, quer pelos fluxos gerados, para os quais a caracterização 

dos volumes a edificar constitua condição necessária para a gestão coerente da área.  

 

Os Planos de Conservação, Reconstrução ou de Reabilitação, aplicam-se em áreas 

degradadas do tecido urbano consolidado, zonas históricas ou outras áreas 

urbanizadas que necessitem de acções de intervenção, com carácter urgente, de 

revitalização, requalificação e reabilitação desses espaços. Em termos de conteúdo 

material estes instrumentos obrigam a exigências acrescidas, nomeadamente no 

levantamento e caracterização do existente e na pormenorização dos elementos 

arquitectónicos. 

 

O Plano de Alinhamento e Cércea, com o objectivo de integrar, de forma coerente e 

harmoniosa, os elementos arquitectónicos de um conjunto edificado – construção nova 

com o espaço público envolvente – regula o uso e a ocupação de uma área urbana, 

em solo urbanizado, claramente delimitada e identificada, em planta de localização. 

Esta figura do Plano integra e compatibiliza, funcional e esteticamente, os elementos 

do construído com os do espaço público, dispondo designadamente, sobre: (a) os 

elementos com valor arquitectónico a manter ou a preservar; (b) o estudo prévio de 

projecto ao nível da arquitectura dos edifícios e do interior dos quarteirões; (c) a 

articulação do edificado com o espaço público, indicando os materiais utilizados nas 

vias de circulação, a localização e o dimensionamento do estacionamento, e a 

sinalética; (d) as redes de infra-estruturas eléctricas, de abastecimento de água e 

esgotos; (e) o projecto paisagístico das áreas verdes e dos espaços públicos; (f) o 

mobiliário urbano, o tipo de letra dos anúncios e a localização de contentores de 

recolha de lixo. Relativamente aos instrumentos de planeamento, os princípios 

urbanísticos a adoptar devem respeitar as disposições estabelecidas pelo Plano 

Director Municipal (PDM) ou pelo Plano de Urbanização (PU), em vigor, enquadrando-

se, desta forma, no procedimento sujeito a registo. Na Beira Interior ocorreram várias 

acções de intervenção em aglomerados rurais, entre as quais destacamos o programa 

das ”Aldeias Históricas” e o das “Aldeias do Xisto”. O Programa de Recuperação das 

Aldeias Históricas de Portugal (1995 – 2002), apoiado pela Secretaria de Estado do 

Turismo, localizado na Beira Interior, foi promovido pela CCDRC em parceria com a 

Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN), o Instituto Português 

do Património Arquitectónico (IPPAR), a Direcção Geral de Turismo (DGT) e a Junta 

Autónoma das Estradas (JAE) e integrado na Promoção do Potencial de 

Desenvolvimento Regional (PPDR). Este projecto de rede, ligado à arquitectura militar 

(exceptuando Piódão), tinha como objectivo principal a revitalização económica de 
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aglomerados urbanos, mediante a execução de um plano global de intervenção, onde 

se projectavam cenários de atracção e fixação de populações, a melhoria das 

condições de vida – habitação, equipamentos colectivos, unidades económicas, e a 

possibilidade de potenciar actividades tradicionais complementares à agricultura. No 

Programa das Aldeias do Xisto (2000 – 2006), promovido pela CCDRC, no âmbito do 

III Quadro Comunitário de Apoio, um dos principais objectivos foi criar, na sua área de 

intervenção, uma marca que identifique e promova o território, passando pela 

requalificação das Aldeias do Xisto, e a recuperação das suas tradições.  

 

1.7. Os Programas das Aldeias 

 

1.7.1. O Programa das Aldeias Históricas (PAH) 

O Programa de Recuperação das Aldeias Históricas constitui uma das intervenções 

mais emblemáticas no património rural do interior do país. A partir da identificação de 

um conjunto dos melhores exemplos simbólicos nas nossas memórias enquanto 

património construído, os ambientes de vida, o capital de culturas partilháveis, este 

Programa veio mostrar que há lugar no País para uma política activa de qualificação 

do "mundo rural", recuperando as aldeias enquanto conjuntos simbólicos e materiais, 

através da valorização dos seus edifícios, dos seus monumentos, dos seus espaços – 

praças e largos. No início, um conjunto de planos de intervenção foi implementado, 

com a realização de obras públicas, recuperação de fachadas e de coberturas das 

habitações, arranjos urbanísticos, melhoria das acessibilidades, beneficiação de 

monumentos. Na fase de concretização em que o Programa actualmente se encontra, 

tornou-se fundamental juntar-lhe duas novas dimensões: (1) a animação socio-

económica, envolvendo actores locais através de associações de desenvolvimento 

local existentes, em que cada Aldeia dispõe de um plano de animação para 

concretizar; e, (2) a promoção turística no mercado nacional e internacional que se 

inicia por requerer uma fase avançada de concretização dos trabalhos materiais. 

 

As Aldeias Históricas encontram-se hoje recuperadas, com infra-estruturas adaptadas 

à sua mais valia paisagística e arquitectónica, os monumentos renovados e com novos 

serviços de acolhimento para quem as visita. O Programa das Aldeias Históricas 

constituiu um exemplo significativo de junção de um voluntarismo activo, 

comprometido com os valores intangíveis, e com a capacidade de realização de 

acções materiais, segundo modalidades inovadoras. No entanto, o cerne do desafio é 

superar os efeitos negativos de degradação e desertificação, contribuindo para a 

reafirmação da identidade do interior, para o reforço da auto-estima das populações e 
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para a valorização do significado destas Aldeias no conjunto do País e, fora do País, 

promovendo-as como lugar de visita em circuitos turísticos qualificados. O objectivo 

principal é transformar estes aglomerados em locais “visitáveis” e fazer deles lugares 

“habitáveis”, objectivo que, para ser alcançado, requer a sua dinamização cultural e 

socio-económica, tendo em atenção os seus residentes. Um capital importante 

centrado nas Aldeias Históricas foi gerado – criou-se uma imagem e interpretou-se 

uma vontade. No entanto, existem grandes desafios: (a) valorizar o conjunto – a rede, 

constituída pelas doze Aldeias; (b) estabelecer serviços, actividades e itinerários; e, (c) 

diversificar os motivos de atracção.  

 

Por acção da tutela governamental, foi delegado na CCDRC o papel de coordenar o 

referido Programa de Recuperação das Aldeias Históricas que consistia, 

essencialmente, numa tentativa de superar os efeitos negativos da degradação das 

construções e despovoamento, contribuindo para reafirmar a identidade do interior, 

reforçando também a auto-estima das populações em doze localidades beirãs – 

Almeida, Belmonte, Castelo Mendo, Castelo Novo, Castelo Rodrigo, Idanha-a-Velha, 

Linhares da Beira, Marialva, Monsanto, Piódão, Sortelha e Trancoso, ver Fig.1.3. A 

valorização das características patrimoniais e dos elementos de interesse histórico-

cultural específicos das aldeias e dos lugares turísticos contribui para melhorar os 

padrões de vida e modernizar os serviços de apoio económico e social, com uma 

maior capacidade de fixar a população e incentivar novas actividades complementares 

nos ofícios tradicionais, reactivando profissões em extinção. 

 

Através da identificação de um conjunto dos melhores exemplos simbólicos daquilo 

que são as nossas mais profundas e remotas raízes rurais – enquanto património 

construído, ambientes de vida, capital de culturas partilháveis pelas memórias 

individuais e colectivas – o Programa estudou, inicialmente, numa primeira fase, um 

total de dez localidades da zona raiana da Beira Interior. A sua recuperação visou 

intervenções de carácter infra-estrutural – recuperação de fachadas, que incluíam as 

coberturas, arranjos urbanos e melhoria de acessibilidades, o reforço das bases 

empresariais regionais e locais, o combate ao desemprego, a promoção do ambiente e 

o melhoramento da qualidade de vida. Os objectivos primordiais foram a valorização 

do património histórico-cultural, o incentivo de actividades complementares da 

agricultura, a reactivação de profissões em declínio, a fixação de pessoas e a atracção 

do turismo. 
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1.7.2. As Aldeias Históricas  

Em 1995, através de uma acção piloto na Região Centro, iniciou-se este programa, 

envolvendo a recuperação de dez aldeias do interior, que realizaram um papel 

histórico de relevo e que estavam em progressivo abandono. Este programa teve 

como objectivo principal, reduzir problemas como o enfraquecimento gradual da 

capacidade produtiva, assim como o seu envelhecimento e desertificação 

populacional. Das dez aldeias mencionadas anteriormente e descritas nos respectivos 

Quadros do Anexo I, só a Aldeia de Castelo Mendo está representada neste capítulo, 

no Quadro 1.1.  

 

A escolha destas dez aldeias foi feita com base em cinco critérios: (1) a existência de 

um património arquitectónico, arqueológico ou ambiental classificado; (2) uma unidade 

formal do tecido urbano e construído; (3) um interesse histórico-cultural; (4) uma 

integração em percursos turísticos ou culturais temáticos; e, (5) um elevado índice de 

desertificação e carência de infra-estruturas turísticas. Este programa propôs, de uma 

forma integrada, dar resposta aos problemas do mundo rural do interior do País, de 

forma a recuperar, reanimar e reorganizar espaços ricos em património, cultura e 

tradição para retardar o abandono das povoações e as tendências de envelhecimento 

das populações. Posteriormente, foram incluídas neste programa, numa segunda fase, 

as aldeias de Belmonte e Trancoso. Algumas regiões do interior de Portugal 

conhecem problemas de enfraquecimento gradual da sua capacidade produtiva e de 

envelhecimento e desertificação populacional. A Recuperação das Aldeias Históricas 

propôs-se concorrer para atenuar aqueles problemas e contribuir para vencer um dos 

principais desafios que o País tem enfrentado – o reforço da coesão económica e 

social. As aldeias seleccionadas possuem um património histórico único, autênticos 

conjuntos monumentais que interessam preservar e valorizar. A intervenção pretendeu 

favorecer, de modo relevante, a melhoria da qualidade de vida das populações e dos 

seus níveis de rendimento, bem como produzir um impacto, de natureza estrutural e 

durável na região, através de investimentos em infra-estruturas, na recuperação de 

património, na promoção e divulgação, e na animação das economias locais. As 

dimensões fundamentais de intervenção são: (i) o desenvolvimento social e 

económico; (ii) a dinamização do potencial turístico-cultural; (iii) a preservação da 

memória através da valorização do legado histórico; e, (iv) a participação dos 

intervenientes públicos e privados destes locais, em parceria com os diferentes níveis 

da Administração, para a integração e articulação de recursos territorialmente 

dispersos.  
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Fig. 1.3. Programa das Aldeias Históricas – Aldeia de Castelo Mendo. 
Fonte: LVP – FAUTL 
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Em relação aos investimentos, este programa repartiu-se em três fases distintas: (a) a 

primeira fase, entre 1995/1999 – 26.453.471 €; (b) a segunda fase, que compreende 

os anos 2000/2002 – 8.937.297 €; e, (c) a terceira fase, entre 2002/2006, com 

extensão a 2008, para a qual foi aprovado um orçamento no valor de 17.750.000 €. 

Neste momento encontram-se aplicados 86% desta última verba. As intervenções 

efectivas deste Programa, para cada uma das aldeias contempladas, foram as 

descritas nos Quadros 1.2. a 1.4. Para as dez Aldeias Históricas foram realizadas as 

seguintes intervenções comuns: (1) o posto de turismo; (2) as infra-estruturas técnicas; 

(3) as fachadas e coberturas; (4) os arranjos urbanísticos, sendo as entidades 

responsáveis os Municípios e o IPPAR. 

 

A aldeia de Castelo Mendo (Concelho de Almeida) é um aglomerado de grande valor 

histórico, urbanístico e paisagístico, circundado por muralhas medievais adaptadas à 

topografia do terreno, cuja porta principal é flanqueada por duas torres. Dadas as 

características desta povoação, toda a sua revitalização passou por uma perspectiva 

de conjunto, encarando o seu espaço amuralhado como um "objecto" único para 

possibilitar o desenvolvimento de actividades turísticas e de dinamização sócio-

cultural, no contexto de um roteiro alargado das fortalezas do Concelho de Almeida. O 

programa desenvolveu-se nas seguintes acções: (a) a Igreja de Santa Maria; (b) a 

Igreja de S. Vicente; e, (c) o estábulo comunitário. 

 

1.7.3. O Programa das Aldeias do Xisto (PAX) 

A partir de 2001, o Programa das Aldeias do Xisto (PAX) implementado pela CCDRC, 

com o apoio de fundos comunitários através do Programa Operacional da Região 

Centro (Medida 2.6, componente FEDER), promoveu a Acção Integrada de Base 

Territorial do Pinhal Interior (AIBT-PI), do Programa Operacional da Região Centro, 

apoiando estratégias e acções de desenvolvimento integrado no contexto regional e 

local. Esta acção – AIBT-PI, abrange um território de 510 mil hectares em vinte e um 

Concelhos, beneficiando uma população de 180 mil habitantes. A valorização das 

Aldeias do Xisto e do território em que se enquadram passa, quer pela definição e 

aplicação de estratégias de desenvolvimento local, quer pela organização e aferição 

de critérios comuns, num território tão vasto e diverso, cheio de potencialidades mas, 

ao mesmo tempo, tão carente e periférico. A AIBT-PI definiu três linhas estratégicas de 

desenvolvimento: (1) a constituição de uma rede das Aldeias do Xisto; (2) uma rede 

das Praias Fluviais; e, (3) uma rede de percursos do Pinhal Interior. A aplicação no 

terreno destas três linhas tem vindo a ser gerida numa perspectiva integrada, isto é, 
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Quadro 1.1. Castelo Mendo. Programa das Aldeias Históricas. 

Localização 

Freguesia: Castelo Mendo | Concelho: Almeida | Distrito: Guarda | NUT: III. 

Com um horizonte paisagístico, sobre um maciço de granito, a 700m de altitude, é 

circundada a Este e a Sul pelo rio Côa. Situada a 20Km de Almeida. 

Síntese fichas 

População da freguesia: 134 hab. 

Equipamentos colectivos: 

- escola básica | equipamento religioso (Igrejas, cemitério); junta de freguesia | 

correio | café; núcleo museológico | exposições; loja (venda de produtos locais | 

artesanato); forno comunitário; alpendres da feira. 

Colectividades locais: 

- associação de Desenvolvimento de Castelo Mendo. 

Estrutura urbana: preserva o casco medieval. Possui dois núcleos distintos: 

1- castelo | muralha | casa da Câmara | cadeia; 

2- traçado irregular | Ig. S. Pedro e de S. Vicente | Lg. S. Vicente | Praça Pelourinho. 

Valores 
Patrimoniais 

Património natural: 

- agreste e recortado | vales cavados. 

Património edificado: 

Valores arqueológicos | históricos | militares: 

- castro da Idade do Bronze; troços de calçada romana | vestígios de um oppidum; 

Castelo Romano-gótico | muralhas; Pelourinho (símbolo jurídico-administrativo); 

Igreja de S. Maria do Castelo (românica); Igreja de S. Pedro (séc XIV) – retábulo em 

talha dourada; Igreja de S. Vicente (séc. XIII, intervencionada no séc. XVI e XVII; 

Calvário | cruzeiro; Chafariz d'el-Rei (séc. XVI) | Fonte Velha (de mergulho, 

medieval); Fonte Estufa (séc. XIII) | Fonte Nova (séc. XIV); Casa da Câmara e da 

Cadeia (séc. XVII); Casa Quinhentista (rua Direita) | Casas Manuelinas. 

Património intangível: 

Festividades: 

- feira medieval (Páscoa)- carta de feira concedida por D. Sancho II. 

- festas e romarias: Nª Senhora de Fátima (13 Maio). 

Gastronomia:  

- cabrito assado | enchidos | queijo | mel. 

Actividade 
Económica 

Agricultura de subsistência; 

Pecuária | criação de gado ovino e caprino. 

Projectos de 
interesse (1995 – 
2002) 

- infra-estruturas básicas; 

- valorização do património; 

- recuperação de fachadas; 

- acções de animação; e, 

- publicações. 

Montante global 
de investimento 1 358 219.00 € 

Fonte: INE e CCDRC 
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 Quadro 1.2. Investimento e projectos executados (euros). 

 

 
 

 

  Fonte: CCDRC 
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 Quadro 1.2. Investimento e projectos executados (euros). (conclusão). 

 

 
 

 

 Fonte: CCDRC 
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         Quadro 1.3. Investimento realizado nas Aldeias Históricas (euros). 

 
           Fonte: CCDRC 

         Quadro 1.4. Investimento realizado por tipo de intervenção (euros). 

 
           Fonte: CCDRC 

não podem ser independentes umas das outras, mas devem interligar-se criando 

dinâmicas que afirmem o Pinhal Interior no seu conjunto. Uma unidade só é possível 

numa perspectiva de funcionamento integrado “em rede”. A origem das Aldeias do 

Xisto provém de uma característica geológica comum – o facto de uma rocha 

metamórfica, o xisto, ser um elemento identificador, logo unificador, do território. As 

aldeias constituem um elemento representativo da organização socio-económica deste 

território, na perspectiva de que o objectivo principal do PAX é a constituição de uma 

Rede de Aldeias do Xisto (RAX). Esta deverá criar e afirmar uma marca de identidade 

para o território, estruturada num sentido de corpo entre as comunidades abrangidas, 

potenciando a sua articulação e consequente efeito de escala. A dimensão e a 

importância desta intervenção requerem um compromisso de financiamento para o 
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PAX que corresponde a cerca de 50% do investimento total promovido no âmbito da 

AIBT-PI (8.100.000€), ver Quadro 1.5. 

 

1.7.4. As Aldeias do Xisto 

As vinte e quatro aldeias identificadas, no final, como beneficiárias do Programa das 

Aldeias do Xisto (PAX) e espalhadas por catorze concelhos do Pinhal Interior são: (a) 

Arganil: (1) Benfeita; (b) Castelo Branco: (2) Sarzedas, (3) Martim Branco; (c) Fundão: 

(4) Janeiro-de-Cima; (5) Barroca (d) Góis: (6) Aigra Nova, (7) Aigra Velha, (8) 

Comareira e (9) Pena; (e) Lousã: (10) Candal, (11) Casal Novo, (12) Cerdeira, (13) 

Chiqueiro, (14) Talasnal (f) Miranda do Corvo: (15) Gondramaz; (g) Oleiros: (16) 

Álvaro; (h) Pampilhosa da Serra: (17) Fajão; (18) Janeiro de Baixo; (i) Penela: (19) 

Ferraria de São João; (j) Proença-a-Nova: (20) Figueira; (k) Sertã: (21) Pedrógão 

Pequeno; (l) Vila de Rei: (22) Água Formosa; (m) Vila Velha de Ródão: (23) Foz do 

Cobrão; e, (n) Figueiró dos Vinhos: (24) Casal de São Simão, ver Fig. 1.4. Os 

respectivos Municípios organizaram a “candidatura” destas aldeias ao programa e 

financiamento, através da elaboração de Planos de Aldeia por uma equipa técnica 

local para o efeito. Estes Planos de Aldeia foram aprovados pela CCDRC. O estudo 

detalhado de todas as intervenções no modelo da aldeia, da sua envolvente e da 

população, está centrado nas pessoas. Embora exista uma estratégia de 

desenvolvimento prioritariamente alicerçada no aproveitamento turístico do território, o 

objectivo final é a melhoria das condições de vida das populações residentes, com a 

criação de emprego e a qualificação dos recursos humanos, por forma a permitir o 

surgimento de uma nova base económica. Esta estratégia tem as seguintes linhas de 

acção: (a) a intervenção nas infra-estruturas básicas; (b) a beneficiação de espaços 

públicos; (c) a intervenção nos imóveis públicos; e, (d) a ajuda aos particulares, nos 

apoio das obras de beneficiação a nível das fachadas e das coberturas. 

 

1.7.5. A Rede das Aldeias do Xisto (RAX) 

O programa RAX pretendeu fomentar o reforço da identidade do Pinhal Interior, 

procurando dar resposta aos problemas que afligem o mundo rural do interior do País, 

tentando contrariar as tendências para o envelhecimento das populações e o 

abandono das povoações. O objectivo foi transformar as povoações em pólos de 

atracção turística que permitissem a criação de uma nova base económica passando 

pela recuperação das tradições culturais, pela valorização do património arquitectónico 

e ambiental, e pela dinamização das artes e ofícios tradicionais, envolvendo a 

participação activa dos habitantes, associações locais e autarquias. 
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  Quadro 1.5. Álvaro. Aldeias do Xisto – Valores dos investimentos (euro). 

Fonte: Aldeias do Xisto, revista de acompanhamento do “Programa das Aldeias do Xisto” da Acção 
Integrada de Base Territorial do Pinhal Interior do “Programa Operacional da Região Centro”, CCDRC, 
nº5, 2004 
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Fig. 1.4. Rede das Aldeias do Xisto – Aldeia de Álvaro. 
Fonte: CCDRC 
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Numa primeira fase, esta rede será um conjunto de aldeias que se interligam em rede, 

no âmbito territorial da Região Centro. Posteriormente, num diálogo institucional inter-

regional, a Rede de Aldeias do Xisto terá um âmbito territorial mais vasto, desde que 

sejam salvaguardados os objectivos que presidiram à sua constituição. Além de 

melhorar a qualidade de vida dos residentes, elevou a sua auto-estima e promoveu a 

preservação de um património cultural que, pelo seu valor e singularidade, é um 

recurso no processo de desenvolvimento local e deve constituir uma “marca”. Esta 

“marca” afirma a identidade regional, caracterizada pela escala (número de aldeias), 

pela qualidade da sua apresentação (qualidade de vida dos seus habitantes) e pela 

capacidade e qualidade de recepção de visitantes, com uma certificação periódica de 

qualidade das aldeias que se apresentam ao mundo exterior. Um dos meios para 

concretizar estes objectivos de qualidade foi possibilitar às aldeias abrangidas pela 

rede, o acesso a esquemas de financiamento que melhorassem sucessivamente as 

mesmas divulgando-as e promovendo-as à escala nacional e global.  

 

As aldeias que se candidatam à rede deverão cumprir os seguintes critérios de 

admissibilidade: (a) delimitação – a área a designar como Aldeia do Xisto deverá 

corresponder a uma unidade operativa, com perímetro delimitado de acordo com o 

disposto no nº 4 do artigo 3º do D.L. 73/73, de 28 de Fevereiro, que define a 

obrigatoriedade dos projectos serem executados por arquitectos; (b) regulamentação – 

a aldeia deverá possuir um Regulamento Municipal com a apreciação favorável do 

grupo de trabalho das Aldeias do Xisto, autarquias e CCDRC e, posteriormente, 

aprovado em Assembleia Municipal, as disposições de salvaguarda deverão integrar o 

regulamento do Plano Director Municipal; (c) ocupação humana – o aglomerado deverá 

ter uma população residente permanente mínima, que nunca poderá corresponder a 

uma utilização do edificado residencial inferior a 25%, e independentemente da 

tipologia de classificação, os edifícios particulares com serviços de alojamento e 

comércio, não poderá ser superior a 50% do conjunto de imóveis; (d) infra-estruturas e 

serviços públicos básicos em funcionamento satisfatório – rede de abastecimento 

pública de águas, rede de saneamento e sistema de tratamento para as águas 

residuais, rede eléctrica de iluminação pública, sistema de recolha de resíduos sólidos 

domésticos; (e) arquitectura – o aglomerado deverá possuir um conjunto significativo de 

construções tradicionais, ou seja, uma clara integração na paisagem, unidade formal no 

tecido urbano e na volumetria das construções, técnicas de construção e paleta de 

cores dos revestimentos exteriores. A maioria das construções deve ter xisto à vista, 

ser prevista a possibilidade de implantação de equipamentos turísticos, a uniformização 

do mobiliário urbano e sinalética, a capacidade técnica e financeira do Município ser 
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suficiente para a requalificação total da aldeia; (f) os materiais – no conjunto dos 

edifícios deverá ser perfeitamente perceptível a utilização maioritária do xisto, paredes 

exteriores, muros, telhas cerâmicas, e a utilização de madeiras de espécies florestais 

autóctones nos elementos exteriores das construções, caixilharias, estrutura da 

cobertura, varandas, passadiços; (g) as actividades económica e cultural – deverá ser 

contemplado uma actividade económica sedeada no aglomerado, bar ou café, 

restaurante, alojamento turístico qualificado e devidamente licenciado em função da 

sua categoria, uma loja de venda de produtos locais, mostras de actividades 

relacionadas com o linho, a lã, bordados, escultura, mobiliário, mel, pão, castanhas, 

doçaria, feiras e romarias, etnografia, folclore, lendas, costumes e tradições, museus 

privados e rurais; (h) uma actividade lúdico-desportiva – serão contemplados percursos 

e actividades ao ar livre que sirvam de atracção turística, nomeadamente percursos 

pedonais, de bicicleta de todo-o-terreno, cavalo, burro, temáticos, panorâmicos, 

cinegéticos, gastronómicos, parques temáticos, desportos radicais e desportos de 

aventura, caça e pesca; (i) a informação – elementos informativos que a aldeia deverá 

possuir, placas de identificação, painel informativo sobre a aldeia e a sua envolvente e 

sobre a RAX, um animador de aldeia com formação adequada; e, (j) divulgação e 

promoção – a entidade promotora da candidatura tem que assumir o compromisso de 

total empenho na divulgação e promoção da rede. A formalização de candidatura à 

RAX deverá ser apresentada pelo Município que tutelar a aldeia e sob a forma de um 

plano que evidencie uma clara estratégia de actuação. 

 

A RAX previu os seguintes projectos: (a) estabelecimento de uma rede de percursos 

activos pedestres, BTT, TT, rodoviários e culturais, arqueologia, arquitectura 

tradicional, numa perspectiva integrada que promova a globalidade da região, 

incluindo o estabelecimento de “estradas panorâmicas” devidamente apoiadas por 

infra-estruturas, fontes, locais de lazer, leitores de paisagem, miradouros, sinalização; 

(b) requalificação ou estabelecimento de novas praias fluviais, numa óptica de 

valorização da rede hidrográfica e dos planos de água; (c) requalificação de um 

conjunto de aldeias serranas, com a recuperação de coberturas e fachadas, 

revitalização de espaços sociais, instalação de mobiliário urbano, recuperação de 

pavimentos de rua e calçadas, utilização de infra-estruturas com redes básicas que 

sustente uma rede de sítios de interesse turístico; e, (d) estabelecimento de uma 

proposta museológica constituída por iniciativas temáticas, desenvolvidas em 

conjunto, ou em elementos isolados, do restauro de património classificado à 

recuperação / reconversão de construções de apoio à actividade agrícola, dispersos 

pelo território e preservados no local, [CCDRC, 2001-2006].  
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Ao longo dos últimos anos, os vinte e três núcleos foram alvo de um programa de 

requalificação que permitiu às aldeias adquirir um potencial humano de 

desenvolvimento, transformando-as em pólos de atracção turística suficientemente 

dinâmicos que permitiram a criação de uma nova base económica. Esta base passa 

pela recuperação das tradições, pela valorização do património arquitectónico 

construído, pela dinamização das artes e dos ofícios tradicionais e a defesa e 

preservação da paisagem em que se enquadram. Este importante trabalho, promovido 

pela CCDRC potenciou o seu objectivo principal: melhorar a qualidade de vida das 

populações das aldeias, elevando os seus níveis de auto-estima, qualificando o seu 

tecido social e agregando-as num processo participativo de desenvolvimento solidário 

que é, antes de mais, o seu. A partilha de um desígnio comum e de uma ideia de 

território com futuro tem vindo a unir inúmeros agentes, institucionais e privados, 

desde os Municípios e as Regiões de Turismo, até às unidades de alojamento, às 

empresas de animação, aos restaurantes, aos artesãos e outros agentes individuais 

que partilham uma mesma rede de afectos. As Aldeias do Xisto são hoje o reflexo de 

um território profundamente consciente do seu valor e daquilo que tem para oferecer – 

experiências únicas onde a descoberta nunca cessa. 

 

A integração das aldeias na actual RAX só foi possível devido ao cumprimento de 

critérios muito estritos. Para as aldeias terem a capacidade de responder aos 

requisitos do Programa das Aldeias do Xisto, a colaboração do LVP-FAUTL foi aceite 

com entusiasmo. Nesta estratégia, o Município de Oleiros, tendo como objectivo 

principal a "preservação de uma antiga Vila que em tempos terá sido sede de 

Concelho, que tem hoje o seu valor intrínseco nos edifícios religiosos que se estendem 

por toda a aldeia", escolheu a Aldeia de Álvaro. Um conjunto de características e de 

várias condições foram os critérios da escolha: (a) "...localização, potencialidades e 

peculiar desenvolvimento urbanístico no terreno"; (b) enquadramento privilegiado na 

paisagem, sobre o Rio Zêzere; e, (c) existência de factores de interesse, como a praia 

fluvial e os percursos pedonais. Na Rede das Aldeias do Xisto, o Plano de Aldeia de 

Álvaro foi elaborado de modo a enquadrar os projectos de requalificação de edifícios e 

espaços públicos, hierarquizando, configurando as prioridades e as propostas de 

intervenção (Espaços Públicos, Infra-estruturas e Imóveis), acompanhadas do 

respectivo processo de orçamentação. O Plano analisou estruturadamente os 

seguintes temas: (a) o enquadramento regional; (b) a rede viária; (c) a freguesia de 

Álvaro; (d) os planos de ordenamento; (e) a análise urbana; (f) a análise habitacional; 

(g) as referências bibliográficas; (h) as propostas de intervenção; e, (i) os orçamentos. 
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CAPÍTULO II – A ALDEIA HISTÓRICA: CASTELO MENDO  
 

2.1. O Território e a Dimensão Natural 

 

A aldeia de Castelo Mendo situa-se no Distrito da Guarda, na zona sudoeste do 

Concelho de Almeida, distando aproximadamente 19km desta vila. O Concelho de 

Almeida integra vinte e nove freguesias (Ade, Aldeia Nova, Almeida, Amoreira, 

Azinhal, Cabreira, Castelo Bom, Castelo Mendo, Freineda, Freixo, Junça, Leomil, 

Malhada Sorda, Malpartida, Mesquitela, Mido, Miuzela, Monte Perobolço, Nave de 

Haver, Naves, Parada, Peva, Porto de Ovelha, São Pedro de Rio Seco, Senouras, 

Vale de Coelha, Vale da Mula, Vale Verde e Vilar Formoso). A aldeia ocupa uma área 

aproximada de 7km2, encontrando-se implantada sobre um maciço granítico a 756m 

de altitude. Quase inacessível dos lados Nascente, Sul e Poente, a aldeia domina uma 

paisagem agreste e recortada, de vales cavados. A leste circunda-a o rio Côa e a sul o 

ribeiro de Cadelos. A localidade tem como principais eixos viários de acesso o 

Itinerário Principal 5 e a Estrada Nacional 16 que sai da cidade da Guarda em direcção 

a Vilar Formoso, sendo também servida por transportes ferroviários, nomeadamente 

pela Linha da Beira Alta (Vilar Formoso), estando o apeadeiro localizado a cerca de 

3,5km da aldeia, ver Figs. 2.1. e 2.2. 

 

A área geográfica em que se insere o Concelho de Almeida pode considerar-se um 

território de transição entre as altas serras do maciço central, a Oeste (ainda sob 

influência de condições de carácter atlântico), o quente e mediterrânico ambiente 

duriense (a Norte) e o frio e agreste planalto beirão raiano, fazendo parte de uma 

região que alguns autores designam por Beira Interior ou Raia Central (inserindo-se, 

em particular, na chamada Beira Transmontana ou região de Riba-Côa). A integração 

do Concelho de Almeida nesta referida zona Raiana é caracterizada pela sua feição 

continental e pela natureza pobre dos solos graníticos onde, no que respeita à 

agricultura, predominam os sistemas cerealíferos de sequeiro em rotações longas. No 

entanto, a partir do núcleo das aldeias assiste-se a uma diversificação da agricultura 

com o cultivo de olivais e vinhas. No entanto,  generalizada ocorrência de monólitos de 

granito dificulta a exploração agrícola na maioria dos terrenos, tornando mesmo alguns 

deles impossíveis de trabalhar, o que, pode, explicar a elevada expressão visual das 

áreas sem cultivo. 

 

Relativamente às zonas de ocupação florestal, assumem especial relevo espécies 

vegetais como o sobreiro (Quercus suber), a azinheira (Quercus ilex), o carvalho 
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(b) A Beira Interior Norte na Região 

Centro, NUTIII. 

 
 

(a) A Região Centro em Portugal 
Continental, NUTII. 

(c) A Concelho de Almeida na Beira 
Interior Norte. 

 
(d) A freguesia de Castelo Mendo no Concelho de Almeida. 

Fig. 2.1. Castelo Mendo. Localização na Região Centro de Portugal. 
Fonte: INE  
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(a) Ortofotomapa. 

 

 
(b) Mapa da rede viária. 

 

 

Fig. 2.2. Castelo Mendo. Localização. 
Fonte: GoogleEarth, www.dgotdu.pt 

N 
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negral (Quecus pyrenaica) – formando bosquetes ou integrando renques arbóreos na 

margem dos prados/lameiros, normalmente associados ao freixo-de-folha-estreita 

(Fraxinus angustifolia) – e o pinheiro bravo (Pinus pinaster). Apesar do carvalho e do 

freixo desempenharem um importante papel na estrutura da paisagem, caracterizada 

pela presença do castanheiro (Castanea sativa) no extremo sudoeste, considera-se 

que o Concelho de Almeida é, no seu conjunto, um território bastante desarborizado. 

Nesta zona, os níveis de altitude, crescem de nordeste para sudoeste, desde o vale 

encaixado do Côa, até às altas serras do limite ocidental do concelho da Guarda, que 

ultrapassam os 1000m. Existe uma vasta zona interior de planalto (“Almeida” é uma 

palavra de origem árabe “Tal meida” que significa “a mesa”), com altitudes que rondam 

os 750 / 800m, entalhada pelo vale do Côa e por alguns dos seus afluentes. O ponto 

mais alto é atingido na Cabeça Alta, a 1287m de altitude, ver Fig. 2.3. (b). 

 

Este território é principalmente granítico, existindo, no entanto, no extremo sudoeste e 

a Norte do Concelho de Pinhel, terrenos de xisto de extensão considerável. O xisto 

ocorre ainda de forma dispersa na zona em estudo, tornando-se a sua presença 

aparente sobretudo pela alteração provocada no tipo de vegetação, na morfologia e no  

aspecto dos campos. Um pouco a Sul de Azêvo, no Concelho de Pinhel, surgem 

repentinamente terras argilosas e avermelhadas, acompanhadas por manchas de 

esteva (Cistus ladanifer), indicando-nos imediatamente a passagem do granito para o 

xisto. Ainda antes de Azêvo emerge uma crista quartzítica, na transição novamente 

para o granito. Na maior parte dos casos, a paisagem granítica é barroquenta, estando 

abundantemente revestida por monólitos dispersos ou amontoados. Em certas 

situações, como no vale do Côa, próximo de Cidadelhe, o próprio vale é definido por 

enormes maciços rochosos, assumindo frequentemente a forma de imponentes 

escarpas. No limite sudeste do Concelho de Almeida evidencia-se um substrato de 

génese sedimentar, ver Fig. 2.3. (a). 

 

Nesta área geográfica observa-se uma apreciável variação da quantidade de 

precipitação, sendo esta mais escassa nas zonas interiores e / ou afastadas dos 

maciços montanhosos e bastante mais significativa na área de influência directa da 

Serra da Estrela, no extremo sudoeste do Concelho da Guarda. Verifica-se um 

aumento de pluviosidade de nordeste para sudoeste, existindo, no entanto, uma 

pequena área de maior precipitação no extremo sudeste do Concelho de Almeida – 

fenómeno que eventualmente se deverá à influência exercida pela proximidade da 

Serra da Malcata, ver Fig. 2.3. (c). O teor de humidade atmosférica é relativamente 

elevado, variando pouco em toda a extensão do território em estudo, ver Fig. 2.3. (d).  
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(a) Características geológicas. 

 

 

 

 

(b) Hipsometria. 

 

 

 

 

 

 

 

(c) Pluviosidade. 

 

(d) Humidade do ar. 

 

 

 

Fig. 2.3. Distrito da Guarda. Características ambientais. 
Fonte: www.snig.igeoe.pt 
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No que respeita à temperatura, verifica-se a existência de uma zona bastante quente 

no prolongamento para Norte do Concelho de Pinhel, de uma zona fria condicionada 

pelo efeito orográfico e de uma vasta zona interior amena e fresca. No entanto, torna-

se necessário esclarecer que as amplitudes térmicas (diárias e anuais) são 

consideráveis, sobretudo no Concelho de Almeida, em que os vales encaixados dos 

cursos de água denotam condições microclimáticas próprias e que, de uma maneira 

geral, nos Concelhos de Almeida e de Pinhel se caracteriza por uma considerável 

secura, ver Fig. 2.4. Baseados nos indicadores geoclimáticos e biológicos foram 

definidas cinco zonas naturais distintas para a área em estudo, salientando a 

existência de variações locais mais ou menos pronunciadas relacionados com a 

existência de vales profundos e / ou abrigados, a variada exposição das encostas, as 

características litológicas e com o tipo e magnitude da intervenção humana.  

 

A Zona Duriense, delgada e de reduzida superfície, corresponde aos vales apertados 

do Côa e dos seus principais afluentes. O ambiente natural assume, desta forma uma 

maior presença em relação ao ambiente humanizado. Trata-se de uma área bem 

demarcada cujo enquadramento geográfico gera condições completamente diferentes 

do resto do território. Desenvolve-se sob a influência de um clima claramente 

mediterrânico, quente e seco, ver Fig. 2.5. A Zona de Policultura Submediterrânica 

configura uma paisagem eminentemente agrícola, ainda a baixa altitude. Predominam 

os pomares, nos quais se inclui, de forma dispersa, a amendoeira (Prunus dulcis) e a 

vinha, embora existam com alguma expressão o pinhal, o centeio, os prados e, 

sobretudo junto às linhas de água, a horticultura. O sobreiro, o carvalho-negral, e o 
freixo-de-folha estreita são frequentes, enquanto que o castanheiro é mais raro, Fig. 

2.6.  

 

O Planalto Beirão abrange praticamente todo o Concelho de Almeida e a metade 

oriental do de Pinhel. Trata-se de um território granítico, entre os 700 e os 800m de 

altitude, em grande parte desarborizado, no qual chove pouco e pontuam o giestal e 

as culturas arvenses de sequeiro. Corresponde ao prolongamento para Sul da “Terra 

Fria”, da área geográfica de Castelo Rodrigo (Concelhos de Vila Nova de Foz Côa e 

Figueira de Castelo Rodrigo). A Zona Serrana encontra-se quase toda acima dos 

800m e, na sua porção sudoeste, está mesmo acima dos 1000m. O clima é frio e 

chuvoso, com o relevo muito acidentado, as serras elevadas e as encostas íngremes, 

separadas por vales profundos e férteis, nos quais correm linhas de água. Nesses 

vales desenvolvem-se condições microclimáticas que possibilitam uma maior 
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(a) Temperatura. 

 

(b) Freguesia de Castelo Mendo. 

 
Fig. 2.4. Almeida. Características ambientais. 
Fonte: INE; www.snig.igeoe.pt 

 

Fig. 2.5. Distrito da Guarda. Delimitação das zonas naturais. 
Fonte: FAUTL (Projecto de Investigação do Património Rural em Portugal) 
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variedade de vegetação e de utilização agrícola. Por oposição ao Planalto Beirão, aqui 

o meio florestal tem elevada expressão e variedade, soutos, pinhais, carvalhais. Os 

matos também abundam sobretudo devido aos incêndios florestais. 

 

Finalmente, a Zona de Transição é um território caracterizado por diversas influências 

ambientais, bastante chuvoso, sensivelmente plano e granítico. Apresenta notável 

diversidade agrícola e florestal, na qual se interpenetram pequenos campos cultivados 

(sobretudo na área de influência das aldeias), manchas de pinhal e de carvalhal, de 

castanheiros, de áreas arbustivas e alguns cursos de água. Do ponto de vista 

estritamente natural é caracterizada pela significativa frequência da ocorrência de 

caldoneira (Echinospartum lusitanicum), que chega a cobrir algumas encostas em 

povoamentos extremos, identificável devido à forma arredondada, amoitada das 

próprias plantas e à diferente tonalidade (verde claro) que confere aos locais onde se 

desenvolve. Na ausência de influência humana, poderíamos esperar encontrar na 

Zona Duriense um bosque de tipo mediterrânico, no qual pontuariam árvores de maior 

porte como a azinheira, o sobreiro, o carvalho-cerquinho (Quercus faginea) e o 

oxicedro (Juniperus oxycedrus) e as pequenas árvores ou grandes arbustos como a 

zelha (Acer monspessulanum) e a cornalheira (Pistacia terebinthus). 

 

Esta formação seria mais ou menos fechada se o permitissem os abundantes 

afloramentos rochosos, sobretudo no vale do Côa, embora muito diferente do bosque 

climático. Por comparação com o Planalto Beirão, este estaria coberto de bosques 

multi-específicos nos quais se integrariam sobretudo a azinheira, o carvalho-negral e o 

freixo-de-folha-estreita, estando o sobreiro também presente embora de forma 

minoritária. Em determinados locais, respondendo às variações das condições do 

ambiente, poderiam ocorrer manchas de bosque constituídas apenas por uma ou duas 

das espécies anteriormente referidas, sendo natural que, nas áreas de fronteira com a 

Zona Duriense, as quercíneas perenifólias fossem dominantes e que surgisse também 

o oxicedro e outros elementos próprios da vegetação duriense. A Zona de Policultura 

Mediterrânica apresentaria uma versão empobrecida do coberto vegetal tipicamente 

duriense. O sobreiro e a azinheira teriam um papel de destaque e, desta vez, o 

carvalho-negral seria minoritário. Na Zona de Transição, a Norte, existiria uma 

predominância dos dois carvalhos mediterrânicos de folha persistente atrás referidos 

e, à medida que se caminharia para Sul, a paisagem seria dominada pelo freixo, 

castanheiro e Quercus pyrenaica, ver Fig. 2.6. (b).  
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(a) Carvalhal. (b) Souto de castanheiros. 

 
(c) Castelo Mendo. 

 

 

Fig. 2.6. Conselho de Almeida. Características ambientais. 
Fonte: www.snig.igeoe.pt 
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A Zona Serrana é detentora de uma mancha ecológica de considerável variedade, 

como consequência do relevo, da variação altimétrica e do efeito que ambos os 

factores exercem nas condições climáticas. No fundo das encostas, sob condições de 

maior insolação e de um regime térmico mais favorável, desenvolver-se-ia uma flora 

de tipo mediterrânico que, com a altitude, daria lugar a outra de carácter mais 

atlântico, de que seriam exemplo os carvalhais de Quercus pyrenaica (que integrariam 

o castanheiro e poderiam incluir, em determinadas situações, o carvalho-roble 

(Quercus robur) ou a azinheira). Nas zonas mais altas, o carvalhal poderia dar lugar a 

um vidoal de Betula pubescens ou a uma mistura de ambas as formações. 

 

2.2. História e Desenvolvimento Local 

 

A evolução histórica de Castelo de Mendo, localizada em zona de fronteira encontra-

se profundamente ligada à vocação militar de defesa e consolidação do território 

nacional, facto que leva a compreender a dualidade de vivências, quer referentes ao 

passado, quer ao presente, num contraste entre a pujança e o poder alcançados 

noutros tempos e o actual estado de abandono e despovoamento. No entanto, ao 

longo dos séculos, o local foi conhecendo ocupações diversas: um castro neolítico – 

na muralha encontra-se vestígios e nas encostas do monte sobre o qual os romanos 

edificaram uma importante fortaleza, estratégica na ocupação militar e administrativa. 

Na via militar de ligação a Almeida e na estrada que ligava a Guarda a Castelo Bom 

subsistem ainda alguns troços. Posteriormente, presume-se que passaram por Castelo 

Mendo os Vândalos que destruíram a fortaleza e os Alanos que a teriam restaurado.  

 

Com as invasões Bárbaras e, posteriormente, Muçulmanas, a povoação terá ficado em 

ruínas, motivo pelo qual se supõe que D. Sancho I terá determinado a reconstrução do 

castelo. De facto, a tradição historiográfica apontou uma presumível intervenção em 

fins do séc. XII, quando D. Sancho I, ao ter encontrado a povoação arruinada, teria 

ordenado a reedificação do castelo, concedendo-lhe carta de foral em 1186. Em Março 

de 1229, D. Sancho II terá renovado o Foral de Castelo Mendo, nomeando como 

Alcaide D. Mendo Mendes que estará, possivelmente, na origem do topónimo da 

aldeia, ver Fig. 2.7. (a). Evidenciando a necessidade de povoar a zona do castelo, 

ordenou o seu reforço e ampliação e instituiu a realização do mercado, concedendo 

Carta de Feira à povoação. Nesta Carta ficou estabelecida a realização da feira, com 

duração de oito dias, pela Páscoa, S. João e S. Miguel, assim como um mercado de 

pão, carne e peixe. A feira, distinguindo-se do mercado, é considerada a primeira feira 

oficial do Reino, desconhecendo-se, no entanto, o local exacto da sua localização. 
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Várias fontes apontam como possível localização a Rua da Praça, junto à Porta da 

Guarda. Em Dezembro de 1281, D. Dinis tornou a feira franca, tendo esta uma 

periodicidade anual e uma duração de quinze dias, decorrendo entre finais de Abril e 

princípios de Maio, ver Fig. 2.7. (c). Supõe-se que, nesta data de confirmação do foral, 

poderá ter ocorrido uma transferência do local da feira para a Devesa (zona exterior do 

segundo núcleo amuralhado), ficando assim os alpendres isentos de impostos por não 

entrarem no espaço urbano, tal como é referido nos forais, usos e costumes. 

 

“Em 1281, El-Rei D. Dinis confirmou o foral e, uma vez mais, a tradição historiográfica 

atribui a este monarca a renovação das estruturas defensivas, talvez a edificação da 

torre de menagem e, em particular, a construção da segunda cintura muralhada.” 

[CONCEIÇÃO, 2000], ver Fig. 2.7. (b). Em 1285, o monarca remodelou o castelo e 

ampliou de novo a cerca das muralhas e, em 1295, concedeu de novo foral a Castelo 

Mendo, ampliando os privilégios já concedidos. Desta forma, apesar das divergentes 

posições relativamente às origens históricas de Castelo Mendo, diversos estudos 

apresentam referências a D. Dinis. Durante o reinado de D. Dinis, a assinatura de um 

dos mais importantes tratados da história portuguesa resultou num afastamento da 

linha fronteiriça e das zonas de tensão, vindo, o Tratado de Alcanices, a influenciar a 

vivência da população e, consequentemente, a expansão urbana de Castelo Mendo, 

que, desempenhara importante papel na defesa do território nacional.  

 

Em 12 de Setembro de 1297, na povoação fronteiriça espanhola, perto de Miranda do 

Douro, foi assinado, entre Portugal (D. Dinis) e Castela (D. Fernando IV), o Tratado de 

Alcanices, documento que definiu os limites definitivos do território português, 

estabelecendo também os casamentos de D. Fernando IV com D. Constança, filha de 

D. Diniz, e do futuro rei D. Afonso IV com a irmã do rei castelhano, D. Beatriz. Durante 

a crise de 1383-85, D. João de Castela, casado com D. Beatriz, filha de D. Fernando, 

terá passado por Castelo Mendo quando invadiu Portugal. Com efeito, esta fortificação 

desempenhou um papel de assinalada importância durante a época medieval.  

 

A localização junto da fronteira com Castela, permitia uma situação económica 

favorável, resultado do desenvolvimento do comércio local e instalação de nobres e de 

uma classe burguesa constituída, principalmente, por judeus. Castelo Mendo 

desempenhou um importante papel na defesa e consolidação do território nacional, 

nos conflitos com Castela, na época medieval, no séc. XVII com as Guerras da 

Restauração e, no século XIX, com as Invasões Francesas. A fortificação demonstrou 

também a dimensão da sua importância durante as Lutas Liberais. Em 1387, na 
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tentativa de superar e reparar os castelos da raia, D. João I criou um couto de 

homiziados em Castelo Mendo, impondo a definição política para a raia, a defesa e o 

povoamento, medida que poderemos interpretar enquanto forma de colmatar 

dificuldades de povoamento e consequente preenchimento da área urbana.  

 

Os cronistas apontam para uma intervenção no último quartel do séc. XIV (quando D. 

Fernando ordena um novo restauro das muralhas), facto que se poderá considerar 

singular, senão mesmo algo contraditório. Em Junho de 1510, D. Manuel outorgou 

novo foral à povoação, na sequência do qual se supõe ter sido colocado um raro 

pelourinho de “gaiola” na praça junto à Igreja de S. Pedro, ver Fig. 2.7. (d). Durante as 

Guerras da Restauração, em 1640, é feita uma renovação das estruturas defensivas, 

intervenção marcada pela construção do baluarte junto à Porta Falsa do castelo. 

 

As Memórias Paroquiais de 1758, elaboradas na sequência do terramoto de 1755, 

referem a existência de muros fortes e de oito torres arruinadas. No reinado de D. 

Maria I foi criada, em 1782, a primeira escola oficial. No séc. XIX, a estrutura defensiva 

entrou em processo de ruína com as Invasões Francesas e as Lutas Liberais, sendo a 

zona do castelo transformada em cemitério. Em Outubro de 1855, data de grandes 

reformas administrativas no País, Castelo Mendo deixa de ser sede de concelho, e a 

aldeia, bem como as freguesias que então o constituíam (Azinhal, Peva, Freixo, 

Mesquitela, Ade, Monte Perobolso, Cabreira, Amoreira, Leomil, Mido, Senouras, 

Aldeia Nova), são integradas no Concelho do Sabugal. Mais tarde, em 1870, passou a 

pertencer ao Concelho de Almeida. Em 1949 terá ruído o arco da Porta do Castelo e, 

em 1979, foi elaborado um estudo de recuperação urbana e arquitectónica.  

 

Actualmente, após a intervenção do Programa das Aldeias Históricas, Castelo Mendo 

poderá começar a despertar de um longo período durante o qual o tempo parece ter 

parado. Marcado pela vivência predominantemente rural, o quotidiano da aldeia é 

agora quebrado pontualmente pela presença de turistas, interessados em conhecer a 

povoação que desempenhou um papel relevante na história da defesa e consolidação 

do território português. No entanto, o dia-a-dia da população (reduzida e bastante 

envelhecida) reparte-se pelas actividades agrícolas de subsistência e pela pastorícia. 

A falta de população jovem poderá justificar o facto da aldeia não tirar o devido 

proveito do factor turístico, contrariamente ao que já acontece em algumas aldeias 

próximas, nomeadamente ao nível da restauração e turismo rural, ver Fig. 2.7. (e). 
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(a) El-Rei D. Sancho II. (b) El-Rei D. Dinis. 

  
(c) Alpendre da Feira. (d) Pelourinho, em “gaiola”. 

 
(e) Vista aérea. 

Fig. 2.7. Castelo Mendo. Registos históricos. 
Fonte: FAUTL (Projecto de Investigação do Património Rural em Portugal) 
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2.3. População e Caracterização Social 

 

Após uma breve reflexão sobre a intervenção do “Programa de Recuperação das 

Aldeias Históricas de Portugal”, em particular em Castelo Mendo, surgiu a 

necessidade de analisar mais profundamente as eventuais consequências que o 

Programa possa ter trazido para esta localidade, procurando entender de que forma 

terá ou não contribuído para resolver os seus problemas, ou até mesmo para delinear 

percursos futuros. Considerando estes objectivos, procedeu-se a uma caracterização 

demográfica e do edificado das freguesias constituintes do Concelho de Almeida, com 

base em técnicas de infografia e tratamento estatístico. Partindo dos resultados dos 

Censos de 1981, 1991 e 2001, disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística 

(INE), pretendeu-se comparar alguns indicadores referentes ao edificado (época de 

construção, uso predominante e tipo de ocupação) e à demografia (taxa de variação 

da população, estrutura etária e indicador da dimensão média da família) dentro do 

Concelho, tentando analisar as tendências recentes de evolução da aldeia de Castelo 

Mendo, única freguesia do Concelho que, com a vila de Almeida – sede de Concelho e 

localidade de maior dimensão (vila), sofreu a intervenção do “Programa de 

Recuperação das Aldeias Históricas de Portugal”, em comparação com as restantes 

freguesias. Além da análise ao nível do concelho, procedeu-se também ao tratamento 

estatístico dos resultados dos Censos de 1991 e de 2001 para as subsecções que 

constituem a freguesia de Castelo Mendo. 

 

A referida freguesia é constituída por três subsecções – Castelo Mendo, Paraísal e a 

área residual resultante da subtracção das áreas de Castelo Mendo e de Paraísal à 

área total da freguesia, ver Fig. 2.4.(b), facto que permite uma análise ainda mais 

rigorosa da realidade e, consequentemente, uma previsão mais concreta das 

tendências de evolução e perspectivas de futuro da localidade, dados essenciais para 

a identificação de eventuais problemas e elaboração de possíveis propostas de 

solução. Esta análise é composta pela caracterização demográfica e do edificado das 

freguesias do Concelho de Almeida, seguida de uma outra caracterização, também 

referente ao edificado (tipo de ocupação) e à demografia (taxa de variação da 

população, estrutura etária, indicador da dimensão média da família, níveis de ensino 

e sectores de actividade) das subsecções constituintes da freguesia de Castelo 

Mendo. No período anterior a 1919, Castelo Mendo é a freguesia do Concelho da 

Almeida com maior percentagem de edifícios construídos. As freguesias de Castelo 

Bom, Freineda, Freixo, Junça, Nave de Haver e Vilar Formoso têm percentagens 

próximas de zero, ver Quadro 2.1. Entre 1946 e 1970, as freguesias de Nave de Haver  
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Quadro 2.1. Concelho de Almeida – época de construção entre 1919 e 2001. 

FREGUESIAS Edifícios Anterior 
a 1919 % 1919/ 

1945 % 1946/ 
1970 % 1971/ 

1990 % 1991/ 
2001 % 

Ade 105 30 28,6 26 24,8 26 24,8 20 19,0 3 2,9 
Aldeia Nova 48 15 31,3 2 4,2 6 12,5 20 41,7 5 10,4
Almeida 599 19 3,2 32 5,3 138 23,0 300 50,1 110 18,4
Amoreira 131 7 5,3 10 7,6 46 35,1 45 34,4 23 17,6
Azinhal 78 14 17,9 18 23,1 17 21,8 20 25,6 9 11,5
Cabreira 85 3 3,5 5 5,9 13 15,3 29 34,1 35 41,2
Castelo Bom 187 0 0,0 16 8,6 41 21,9 70 37,4 60 32,1
Castelo 
Mendo 115 64 55,7 6 5,2 10 8,7 31 27,0 4 3,5 

Freineda 211 1 0,5 13 6,2 63 29,9 89 42,2 45 21,3
Freixo 149 1 0,7 7 4,7 34 22,8 81 54,4 26 17,4
Junça 112 1 0,9 3 2,7 32 28,6 69 61,6 7 6,3 
Leomil 126 4 3,2 0 0,0 45 35,7 66 52,4 11 8,7 
Malhada Sorda 509 55 10,8 102 20,0 124 24,4 155 30,5 73 14,3
Malpartida 171 81 47,4 22 12,9 23 13,5 40 23,4 5 2,9 
Mesquitela 76 5 6,6 11 14,5 18 23,7 25 32,9 17 22,4
Mido 73 1 1,4 12 16,4 22 30,1 30 41,1 8 11,0
Miuzela 334 76 22,8 40 12,0 71 21,3 138 41,3 9 2,7 
Monte 
Perobolço 115 23 20,0 24 20,9 16 13,9 44 38,3 8 7,0 

Nave de Haver 430 1 0,2 11 2,6 197 45,8 209 48,6 12 2,8 
Naves 56 20 35,7 5 8,9 7 12,5 17 30,4 7 12,5
Parada 188 16 8,5 57 30,3 42 22,3 55 29,3 18 9,6 
Peva 95 18 18,9 3 3,2 11 11,6 46 48,4 17 17,9
Porto de 
Ovelha 178 17 9,6 30 16,9 85 47,8 38 21,3 8 4,5 

S.Pedro de Rio 
Seco 189 3 1,6 7 3,7 34 18,0 88 46,6 57 30,2

Senouras 54 2 3,7 3 5,6 9 16,7 28 51,9 12 22,2
Vale de Coelha 44 1 2,3 1 2,3 6 13,6 30 68,2 6 13,6
Vale da Mula 180 25 13,9 22 12,2 15 8,3 81 45,0 37 20,6
Vale Verde 120 9 7,5 5 4,2 29 24,2 66 55,0 11 9,2 
Vilar Formoso 1119 10 0,9 63 5,6 252 22,5 642 57,4 152 13,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Concelho de Almeida.  (b) Freg. de Castelo Mendo. 

Fig. 2.8. Conselho de Almeida. Épocas de construção civil entre 1919 e 2001. 
Fonte: INE 
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e Porto de Ovelha apresentam a maior percentagem de edifícios construídos. Castelo 

Mendo e Vale da Mula destacam-se como freguesias onde existiram menores 

percentagens de edifícios construídos no período considerado – 8,7% e 8,3%, 

respectivamente. No período de 1971 a 1990, Junça e Vale da Coelha são as 

freguesias com maior percentagem de edifícios construídos. Castelo Mendo enquadra-

se no grupo das freguesias com a mais baixa percentagem de edifícios construídos 

neste período. Entre 1991 e 2001, Cabreira, Castelo Bom e São Pedro do Rio Seco 

foram as freguesias do Concelho de Almeida onde se registou a maior percentagem 

de edifícios construídos. Castelo Mendo e Ade foram as freguesias onde se verifica 

menor percentagem de edifícios construídos – em Castelo Mendo construíram-se 

apenas quatro edifícios. O Concelho de Almeida apresenta um número significativo de 

edifícios construídos antes de 1919, representando uma percentagem de 

aproximadamente 9% da totalidade de edifícios construídos. No caso específico da 

freguesia de Castelo Mendo, a maior percentagem de edifícios construídos regista-se 

antes de 1919. Entre as duas Grandes Guerras, registou-se uma menor percentagem 

de edifícios construídos e entre 1946 e 1990 assistiu-se a um ligeiro aumento desta 

percentagem, ver Fig. 2.8. 

 

O uso predominante dos edifícios no concelho é exclusivamente residencial. Das 29 

freguesias do Concelho de Almeida, 24 registam percentagens superiores a 90% e 

destas, 8 registam percentagens de 100%, ver Quadro 2.2. Castelo Bom é a freguesia 

onde existe a menor percentagem de edifícios de uso exclusivamente residencial. 

Almeida, enquanto sede de concelho, é a freguesia onde existe menor percentagem 

de edifícios exclusivamente residenciais, apresentando mais edifícios principalmente 

não residenciais. Na maioria das freguesias do Concelho de Almeida não existem 

edifícios com uso principalmente não residencial. Na freguesia em estudo 97% dos 

edifícios são de uso exclusivamente residencial, ver Fig. 2.9. 

 

No Concelho de Almeida, 49% dos alojamentos são ocupados para residência 

habitual, 45,9% dos alojamentos são ocupados para uso sazonal ou secundário e 

5,1% dos alojamentos estão vagos. De forma geral, neste concelho os alojamentos 

são predominantemente ocupados para residência habitual. No entanto, o peso dos 

alojamentos ocupados para uso sazonal ou secundário assume grande relevância, 

havendo mesmo dez freguesias onde este tipo de ocupação regista uma percentagem 

superior à dos alojamentos ocupados para residência habitual – Ade, Cabreira, 

Castelo Bom, Leomil, Mesquitela, Monte Perobolço, Parada, Porto de Ovelha, São 
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Quadro 2.2. Concelho de Almeida. Uso predominante do edificado em 2001. 

FREGUESIAS Edifícios Excl  
Resid % Princ Resid % Princ Não 

Resid % 

Ade 105 105 100,0 0 0,0 0 0,0 
Aldeia Nova 48 47 97,9 0 0,0 1 2,1 
Almeida 599 490 81,8 52 8,7 57 9,5 
Amoreira 131 128 97,7 3 2,3 0 0,0 
Azinhal 78 78 100,0 0 0,0 0 0,0 
Cabreira 85 85 100,0 0 0,0 0 0,0 
Castelo Bom 187 97 51,9 88 47,1 2 1,1 
Castelo Mendo 115 112 97,4 2 1,7 1 0,9 
Freineda 211 211 100,0 0 0,0 0 0,0 
Freixo 149 138 92,6 9 6,0 2 1,3 
Junça 112 110 98,2 0 0,0 2 1,8 
Leomil 126 126 100,0 0 0,0 0 0,0 
Malhada Sorda 509 502 98,6 7 1,4 0 0,0 
Malpartida 171 169 98,8 2 1,2 0 0,0 
Mesquitela 76 75 98,7 1 1,3 0 0,0 
Mido 73 46 63,0 23 31,5 4 5,5 
Miuzela 334 277 82,9 13 3,9 44 13,2 
Monte Perobolço 115 115 100,0 0 0,0 0 0,0 
Nave de Haver 430 418 97,2 12 2,8 0 0,0 
Naves 56 56 100,0 0 0,0 0 0,0 
Parada 188 186 98,9 2 1,1 0 0,0 
Peva 95 93 97,9 2 2,1 0 0,0 
Porto de Ovelha 178 178 100,0 0 0,0 0 0,0 
S. Pedro de Rio Seco 189 185 97,9 4 2,1 0 0,0 
Senouras 54 53 98,1 1 1,9 0 0,0 
Vale de Coelha 44 43 97,7 1 2,3 0 0,0 
Vale da Mula 180 178 98,9 2 1,1 0 0,0 
Vale Verde 120 111 92,5 8 6,7 1 0,8 
Vilar Formoso 1119 1003 89,6 100 8,9 16 1,4  

 

 

 

 

 

 
 

(a) Conselho de Almeida. 

  
(b) Freg. de Castelo 

                Mendo. 
 

 

Fig. 2.9. Conselho de Almeida. Uso predominante do edificado em 2001. 
Fonte: INE 
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Pedro do Rio Seco e Vale da Coelha. O número de alojamentos vagos tem maior 

percentagem na freguesia de Azinhal, ver Quadro 2.3. A freguesia de Castelo Mendo 

confirma a tendência do Concelho de Almeida. Deste modo, 55,7% dos alojamentos 

são utilizados como residência permanente, 43,5% são ocupados para uso sazonal ou 

secundário e, segundo os dados disponibilizados pelos Censos de 2001, existia 

apenas um único alojamento vago em Castelo Mendo, sendo uma das freguesias do 

Concelho de Almeida com menor percentagem de edifícios vagos, ver Fig. 2.10. 

 

De 1981 a 1991, nas freguesias de Almeida, Freixo, Senouras, Vale da Coelha e Vilar 

Formoso, registou-se um ligeiro crescimento de população, verificando-se o valor mais 

elevado na freguesia do Freixo. Aldeia Nova, Mesquitela, Monte Perobolço e Porto de 

Ovelha foram as freguesias onde se observou uma maior perda de população, com 

um decréscimo de 10% em relação à década anterior. As percentagens mais baixas 

foram registadas nas freguesias de Almeida, Amoreira e Castelo Bom e, na freguesia 

de Castelo Mendo regista-se uma percentagem ligeiramente inferior à média do 

concelho, Quadro 2.4. Relativamente à estrutura etária no Concelho de Almeida, a 

maioria da população residente – 43% – enquadra-se na faixa etária dos 25 aos 64 

anos. No entanto, a percentagem de população residente com mais de 65 anos – 

aproximadamente 40% – é bastante elevada, em contraste com uma percentagem 

muito reduzida das classes etárias mais jovens. Em Castelo Mendo, a população tem 

uma estrutura nitidamente envelhecida – a percentagem de população residente com 

mais de 65 anos supera qualquer das faixas etárias mais novas. Em todo o Concelho 

de Almeida, a percentagem de população residente na faixa etária dos 0 aos 14 anos 

é bastante reduzida. As freguesias que apresentam maior percentagem de população 

nesta faixa etária são: Almeida, Vilar Formoso e Miuzela, ver Quadro 2.5. 

 

Importa realçar que as freguesias que apresentam maiores percentagens de 

população residente entre os 0 e os 14 anos estão próximas da fronteira. Vale da 

Coelha é a freguesia do Concelho de Almeida com maior percentagem de população 

residente entre os 25 e os 64 anos. Comparativamente com outras freguesias de 

Almeida, Castelo Mendo encontra-se abaixo da média no que respeita à percentagem 

de população mais jovem. Em valor percentual, Porto de Ovelha, com 62,7%, é a 

freguesia com maior percentagem de população residente de mais de 65 anos, sendo 

uma das freguesias mais envelhecidas do concelho. Vilar Formoso é a freguesia com 

menor percentagem de população residente com mais de 65 anos. A freguesia de 

Mido apresenta o valor mais baixo de indicador da dimensão média de família.  
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Quadro 2.3. Concelho de Almeida. Tipo de ocupação do edificado em 2001. 

FREGUESIAS Aloj. Famil. – 
Total 

Aloj. Ocup.– 
Resid. Perm.. % 

Aloj. Ocup.– Uso 
Saz. ou 

Secundário 
% Alojamentos 

vagos % 

Ade 105 45 42,9 60 57,1 0 0,0 
Aldeia Nova 50 29 58,0 21 42,0 0 0,0 
Almeida 705 517 73,3 159 22,6 29 4,1 
Amoreira 135 76 56,3 47 34,8 12 8,9 
Azinhal 78 33 42,3 18 23,1 27 34,6 
Cabreira 85 36 42,4 49 57,6 0 0,0 
Castelo Bom 187 82 43,9 96 51,3 9 4,8 
Castelo Mendo 115 64 55,7 50 43,5 1 0,9 
Freineda 212 126 59,4 85 40,1 1 0,5 
Freixo 151 90 59,6 41 27,2 20 13,2 
Junça 112 60 53,6 50 44,6 2 1,8 
Leomil 126 61 48,4 64 50,8 1 0,8 
Malhada Sorda 509 139 27,3 293 57,6 77 15,1 
Malpartida 171 94 55,0 68 39,8 9 5,3 
Mesquitela 76 24 31,6 50 65,8 2 2,6 
Mido 73 32 43,8 27 37,0 14 19,2 
Miuzela 339 182 53,7 147 43,4 10 2,9 
Monte 
Perobolço 115 39 33,9 71 61,7 5 4,3 

Nave de Haver 430 209 48,6 204 47,4 17 4,0 
Naves 56 37 66,1 19 33,9 0 0,0 
Parada  188 64 34,0 124 66,0 0 0,0 
Peva 96 57 59,4 39 40,6 0 0,0 
Porto de 
Ovelha 179 44 24,6 132 73,7 3 1,7 

S.Pedro de Rio 
Seco 189 88 46,6 98 51,9 3 1,6 

Senouras 55 26 47,3 26 47,3 3 5,5 
Vale de Coelha 44 18 40,9 25 56,8 1 2,3 
Vale da Mula 182 94 51,6 88 48,4 0 0,0 
Vale Verde 121 64 52,9 51 42,1 6 5,0 
Vilar Formoso 1287 871 67,7 296 23,0 120 9,3 

 

 

 

 

 
 

(a) Conselho de Almeida.  (b) Freg. de Castelo Mendo. 

Fig. 2.10. Conselho de Almeida. Tipo de ocupação do edificado em 2001. 
Fonte: INE 
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Quadro 2.4. Concelho de Almeida. Taxa de variação da população entre 1981 e 2001.

FREGUESIA Pop. Residente 
– 1981 

Pop. Resid. – 
1991 

Pop. Resid. – 
2001 

Tx. de Var. da 
Pop. – 1981/ 

1991 

Tx. de Var. da 
Pop. – 1991/ 

2001 
Ade 164 130 98 -20,7 -24,6 
Aldeia Nova 91 68 53 -25,3 -22,1 
Almeida 1488 1536 1491 3,2 -2,9 
Amoreira 242 193 185 -20,2 -4,1 
Azinhal 139 117 82 -15,8 -29,9 
Cabreira 142 98 77 -31,0 -21,4 
Castelo Bom 203 193 181 -4,9 -6,2 
Castelo Mendo 235 168 134 -28,5 -20,2 
Freineda 366 314 269 -14,2 -14,3 
Freixo 211 244 217 15,6 -11,1 
Junça 212 200 162 -5,7 -19,0 
Leomil 255 230 134 -9,8 -41,7 
Malhada Sorda 498 446 364 -10,4 -18,4 
Malpartida 300 229 206 -23,7 -10,0 
Mesquitela 116 80 58 -31,0 -27,5 
Mido 105 83 59 -21,0 -28,9 
Miuzela 593 515 432 -13,2 -16,1 
Monte Perobolço 151 112 79 -25,8 -29,5 
Nave de Haver 766 639 504 -16,6 -21,1 
Naves 175 145 101 -17,1 -30,3 
Parada  241 231 158 -4,1 -31,6 
Peva 211 187 140 -11,4 -25,1 
Porto de Ovelha 166 123 83 -25,9 -32,5 
S.Pedro de Rio Seco 299 284 202 -5,0 -28,9 
Senouras 90 91 57 1,1 -37,4 
Vale de Coelha 68 74 48 8,8 -35,1 
Vale da Mula 329 308 237 -6,4 -23,1 
Vale Verde  204 169 131 -17,2 -22,5 
Vilar Formoso 2464 2833 2481 15,0 -12,4 

Fonte: INE 
 

Na freguesia de Vilar Formoso registou-se o nível mais elevado de dimensão média da 

família. A freguesia de Castelo Mendo encontra-se abaixo da média do Concelho de 

Almeida, ver Quadro 2.6. A freguesia de Castelo Mendo engloba duas localidades, 

Castelo Mendo e Paraísal. A primeira corresponde à aldeia histórica de Castelo 

Mendo, enquanto Paraísal é uma pequena povoação situada a sul de Castelo Mendo. 

A freguesia está organizada cartograficamente, em três subsecções: Castelo Mendo, 

corresponde à zona da freguesia não abrangida pelas duas localidades. Fora destas 

localidades existe apenas uma família, pelo que a comparação estatística dos dados 

destas localidades, dentro da freguesia, não é relevante. 
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Quadro 2.5. Concelho de Almeida. Estrutura etária em 2001. 

FREGUESIAS 
Pop 
Res. 
2001 

Pop Res. – 
0 a 14 anos % 

Pop Res. – 
15 a 24 

anos 
% Pop Res. – 

25 a 64 anos % Pop Res. – 65 
ou mais anos % 

Ade 98 4 4,1 9 9,2 35 35,7 50 51,0
Aldeia Nova 53 3 5,7 2 3,8 20 37,7 28 52,8
Almeida 1491 202 13,5 216 14,5 770 51,6 303 20,3
Amoreira 185 23 12,4 17 9,2 86 46,5 59 31,9
Azinhal 82 10 12,2 6 7,3 34 41,5 32 39,0
Cabreira 77 4 5,2 4 5,2 38 49,4 31 40,3
Castelo Bom 181 19 10,5 11 6,1 83 45,9 68 37,6
Castelo Mendo 134 9 6,7 10 7,5 53 39,6 62 46,3
Freineda 269 26 9,7 14 5,2 125 46,5 104 38,7
Freixo 217 23 10,6 27 12,4 106 48,8 61 28,1
Junça 162 19 11,7 25 15,4 73 45,1 45 27,8
Leomil 134 8 6,0 7 5,2 58 43,3 61 45,5
Malhada Sorda 364 35 9,6 28 7,7 148 40,7 153 42,0
Malpartida 206 24 11,7 16 7,8 89 43,2 77 37,4
Mesquitela 58 3 5,2 1 1,7 21 36,2 33 56,9
Mido 59 2 3,4 1 1,7 21 35,6 35 59,3
Miuzela 432 56 13,0 42 9,7 183 42,4 151 35,0
Monte Perobolço 79 3 3,8 8 10,1 31 39,2 37 46,8
Nave de Haver 504 29 5,8 34 6,7 195 38,7 246 48,8
Naves 101 6 5,9 12 11,9 48 47,5 35 34,7
Parada 158 11 7,0 27 17,1 64 40,5 56 35,4
Peva 140 18 12,9 11 7,9 58 41,4 53 37,9
Porto de Ovelha 83 1 1,20 2 2,41 28 33,7 52 62,7
S.Pedro de Rio 
Seco 202 26 12,9 8 4,0 79 39,1 89 44,1

Senouras 57 2 3,5 7 12,3 24 42,1 24 42,1
Vale de Coelha 48 5 10,4 2 4,2 28 58,3 13 27,1
Vale da Mula 237 27 11,4 30 12,7 108 45,6 72 30,4
Vale Verde 131 9 6,9 5 3,8 46 35,1 71 54,2
Vilar Formoso 2481 322 13,0 382 15,4 1368 55,1 409 16,5 

 

 

 

 

  
 

(a) Conselho de Almeida.  (b) Freg. de Castelo  
               Mendo. 

Fig. 2.11. Conselho de Almeida. Estrutura etária em 2001. 
Fonte: INE 
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     Quadro 2.6. Concelho de Almeida. Dimensão média da família em 2001 – indicador. 

FREGUESIAS População 
Residente 

Famílias 
Clássicas 

Dimensão Média da Família 
Indicador 

Ade 98 45 2,18 

Aldeia Nova 53 29 1,83 

Almeida 1491 520 2,87 

Amoreira 185 77 2,40 

Azinhal 82 33 2,48 

Cabreira 77 36 2,14 

Castelo Bom 181 82 2,21 

Castelo Mendo 134 65 2,06 

Freineda 269 126 2,13 

Freixo 217 90 2,41 

Junça 162 63 2,57 

Leomil 134 61 2,20 

Malhada Sorda 364 139 2,62 

Malpartida 206 106 1,94 

Mesquitela 58 25 2,32 

Mido 59 33 1,79 

Miuzela 432 183 2,36 

Monte Perobolço 79 39 2,03 

Nave de Haver 504 209 2,41 

Naves 101 37 2,73 

Parada  158 64 2,47 

Peva 140 57 2,46 

Porto de Ovelha 83 44 1,89 

S.Pedro de Rio Seco 202 88 2,30 

Senouras 57 26 2,19 

Vale de Coelha 48 19 2,53 

Vale da Mula 237 94 2,52 

Vale Verde  131 64 2,05 

Vilar Formoso 2481 875 2,84 

Fonte: INE 

 

Deste modo, na caracterização socio-económica da população, a análise dos dados 

restringe-se à subsecção de Castelo Mendo, comparando os resultados dos Censos 

de 1991 e 2001: (a) Tipos de ocupação – em 1991, os alojamentos para residência 

habitual estão predominantemente ocupados pelos proprietários. Cerca de 10% dos 

alojamentos estão vagos. Em 2001 verifica-se que todos os edifícios ocupados para 

residência habitual estão ocupados pelo proprietário. Registou-se também uma 

diminuição do número de edifícios vagos e uma diminuição de alojamentos ocupados 

para residência habitual, como consequência de um aumento de edifícios de uso 

secundário ou sazonal; (b) Taxa de variação da população – de 1991 a 2001. Houve 
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um decréscimo de população de aproximadamente 23%; (c) Estrutura etária – em 

1991, predomina a faixa etária dos 20 aos 64 anos, com uma percentagem de 46,5%, 

seguida faixa etária de população com mais de 65 anos com 37,4%. Existem 16 

indivíduos com idade até 19 anos e existe apenas uma criança entre os 0 e os 4 anos. 

Em 2001 a maioria da população residente tem mais de 65 anos. A faixa etária dos 25 

aos 64 anos representa a segunda maior classe percentual da população residente. 

Nas classes mais jovens registam-se os valores mais reduzidos. Até aos 19 anos 

existem apenas 5 indivíduos. A população residente com mais de 65 anos mantém-se 

inalterável de 1991 para 2001. No entanto, o peso percentual desta classe é muito 

maior devido à perda de população residente na classe dos 20 aos 64 anos. Nas 

classes mais jovens, regista-se um decréscimo de população; (d) Dimensão média da 

família - em 1991, apresentava o indicador mais elevado. Em 2001, o indicador desce 

na subsecção de Castelo Mendo. Existe uma ligeira descida no indicador da dimensão 

média da família; (e) Níveis de ensino – em 1991, o predomínio da população sem 

nenhum nível de ensino atinge uma percentagem de 25%. Reduzida percentagem de 

indivíduos com ensino primário, ensino secundário e ensino superior completos. Em 

2001 o predomínio da população com ensino básico completo representa uma 

percentagem de 31,6% da população residente. A população residente sem nenhum 

nível de ensino cifra-se nos 27,6%. Existe um ligeiro aumento de população com 

níveis de ensino mais elevados. Se, em 1991, predominava a classe de população 

residente sem nenhum nível de ensino, em 2001, a população com ensino básico 

completo é maioritária; e, (f) Sectores de actividade – em 1991, nos diversos sectores 

de actividade verificava-se que: (i)15,2% da população está empregada no sector 

primário; (ii) 2% da população está empregada no sector secundário; (iii) 21,2% da 

população está empregada no sector terciário; (iv) o sector terciário é aquele que 

emprega mais população; (v) mais de metade da população residente, 

aproximadamente 61%, da subsecção de Castelo Mendo, não tem actividade 

económica; e, (vi) a percentagem de pensionistas e reformados é de 

aproximadamente 36%. Em 2001, o predomínio da população sem actividade 

económica é de 72,4%, a percentagem de pensionistas e reformados é de 57,9% e o 

sector terciário ocupava cerca de 19,7% da população empregada, correspondente ao 

sector onde se regista maior número de empregados. O sector primário emprega 

apenas um indivíduo. O número de empregados diminuiu consideravelmente e, a 

maior perda, regista-se no sector primário, observando-se uma redução do número de 

indivíduos sem actividade económica. Em 2001, este número assume uma grande 

relevância, representando 72,4% da população residente. Perante os diversos 

indicadores estatísticos referentes a resultados de Censos anteriores e posteriores à 
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conclusão do “Programa de Recuperação das Aldeias Históricas de Portugal”, é 

possível deduzir algumas considerações relativamente ao grau de sucesso desta 

iniciativa, assim como apontar os diversos objectivos que foram ou não atingidos. 
 

Ao analisar o referido programa verifica-se que, possivelmente, incidiu, única e 

exclusivamente, sobre a recuperação das fachadas e das coberturas de grande parte 

dos imóveis de Castelo Mendo. É de referir que este tipo de intervenção, apesar de 

constituir uma excelente iniciativa enquanto acção de renovação da imagem da aldeia 

e, consequentemente, reforço da auto-estima da população, poderá ser considerado 

incompleto enquanto não abranger a dimensão fundamental do conceito do habitar – o 

conforto, a higiene e a salubridade do ambiente doméstico, condições essenciais para 

garantir o bem-estar da população e, consequentemente, a sua fixação. No âmbito da 

intervenção, pode-se afirmar que, no que respeita ao edificado, a iniciativa terá, talvez, 

contribuído para a diminuição significativa do número de alojamentos vagos, 

acompanhada pelo aumento de alojamentos de uso sazonal / secundário, em 

detrimento dos alojamentos ocupados para residência habitual, factores que se 

evidenciaram entre 1991 e 2001. Estes resultados podem levar a concluir que a 

intervenção realizada, apesar de não interferir com as condições de habitabilidade dos 

alojamentos, terá motivado os proprietários a melhorar a imagem exterior dos seus 

imóveis, numa tentativa de preservar uma memória, de afirmar um sentido de posse 

que se pretende transmitir às gerações futuras, aproveitando-os para segunda 

habitação ou alojamento de férias, no caso de habitantes que se deslocaram para 

outras regiões do País ou, mesmo para o esterior, procurando melhores condições de 

vida. 

 

Em relação à análise da evolução dos indicadores demográficos, pode-se afirmar que 

constitui o mais expressivo reflexo da lentidão que se verifica no arranque e 

concretização da vertente de animação cultural e socio-económica da aldeia. Com 

efeito, no que respeita à fixação de população, os resultados dificilmente poderiam ser 

mais desanimadores. De uma forma geral, a população residente sofreu um 

decréscimo considerável, acompanhado pela diminuição do número de indivíduos na 

faixa etária activa dos 20 aos 64 anos e consequente preponderância do peso do 

número de indivíduos com 65 ou mais anos. A falta de iniciativas que favoreçam um 

correcto desenvolvimento económico e uma adequada exploração do sector turístico 

não permitiu que se criassem as alternativas de emprego que poderiam travar o 

despovoamento e promover a fixação de uma população jovem e produtiva. A única 

solução para as faixas etárias mais jovens é mesmo abandonar a aldeia, em busca de 
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melhores oportunidades, deixando-a entregue à população idosa que, sem apoios, 

pouco poderá fazer para dinamizar a localidade e as actividades tradicionais. A análise 

de todos os indicadores estatísticos permite delinear um futuro cenário mais provável 

para Castelo Mendo: despovoamento e degradação dos imóveis, desperdiçando todo 

o trabalho realizado aquando da recuperação das fachadas e coberturas dos imóveis. 

É necessário inverter esta tendência, partindo do trabalho que já foi realizado e 

propondo novas estratégias de dinamização baseadas na animação cultural, social e 

económica – procurando fixar população activa – sem esquecer, em circunstância 

alguma, um plano de intervenção que permita a recuperação do interior dos 

alojamentos, conferindo-lhes as condições de conforto e habitabilidade que possam 

satisfazer os habitantes. 

 

2.4. Morfologia Urbana e Espaço Público 

 

A morfologia da aldeia de Castelo Mendo evidencia um desenvolvimento urbano 

faseado, permitindo a identificação de diversos momentos que, surgindo, neste 

território, quase inevitavelmente ligados a questões fronteiriças, estruturaram a sua 

evolução. A existência de dois momentos, nitidamente presentes na justaposição de 

dois núcleos com muralha, de diferentes épocas e significado é visível: o primeiro 

núcleo (1ª metade do séc. XIII) integra o Castelo e a Igreja de Santa Maria, enquanto 

que o segundo núcleo corresponderá a uma expansão extramuros do aglomerado, só 

posteriormente limitado pela cerca (séc. XIV). Alguns desenhos do livro das Fortalezas 

de Duarte d’Armas transmitem com grande nitidez a imagem da aldeia e, em 

associação com outros documentos, permitem considerar o séc. XVI e a transição 

para o séc. XVII como uma faixa de tempo com inegável peso na configuração dos 

espaços urbanos. A antiga aldeia ocupa um cabeço, a cerca de 762m de altitude, 

sobranceiro ao Ribeiro de Cadelos e ao Rio Côa. Enquanto ponto marcante do 

território envolvente e, em especial a partir do castelo e das vertentes escarpadas, 

domina uma vastíssima paisagem. Embora a escassez de elementos precisos não 

permita esclarecer com exactidão a cronologia da escolha do local, sobretudo no que 

respeita à possibilidade de relacionamento com a existência de um povoado anterior, a 

tradição historiográfica aponta uma possível intervenção em finais do séc. XII, com D. 

Sancho I. A provável estruturação do primeiro núcleo muralhado é um resultado desta 

intervenção régia, independentemente da possibilidade deste incluir ou não algumas 

preexistências. Este primeiro núcleo urbano é delimitado por um perímetro de traçado 

oval, integrando o recinto do castelo na zona Este. O castelo, único espaço 

exclusivamente militar, apresenta uma planimetria de tendência triangular, fazendo-se 
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o acesso através da Porta do Castelinho. No lado oposto, no flanco voltado para o 

Côa, abre-se a Porta Falsa, enquanto que no ângulo Sudoeste, adossada ao exterior 

da muralha, conserva parte da torre de menagem, de planta rectangular. No seu 

alinhamento, do lado interior, reconhece-se a cisterna, de planta quadrada e cobertura 

plana, ver Fig. 2.12. 

 

Esta zona apresenta uma malha muito rarefeita, apenas esboçada por quatro 

quarteirões dispostos em função de um eixo principal – Rua do Castelo – que liga a 

Porta do Castelo ao espaço central, recinto amplo preenchido por afloramentos 

rochosos e pelas ruínas da Igreja de Santa Maria do Castelo, cuja silhueta marca 

fortemente a imagem da aldeia, constituindo o ponto de chegada de um percurso 

ascensional que se inicia na Porta da Vila, aberta na segunda cerca urbana e que tem 

como eixo estruturante a Rua Direita. Tanto o Castelo como a Igreja de Santa Maria, 

pólos matriciais, militar e religioso, consagraram o lugar, protegendo-o, talvez, da 

ocupação humana escassamente estruturada por um esboço de tecido urbano.  

 

A malha urbana torna-se bastante mais consistente no segundo núcleo amuralhado, 

correspondendo, desta vez, não a um momento fundacional mas sim a um movimento 

de expansão do povoado, polarizado em torno de duas paróquias periféricas – S. 

Pedro e S. Vicente. Em 1281, El-Rei D. Dinis confirma o foral, atribuindo-se a este 

monarca a renovação das estruturas defensivas, talvez a edificação da torre de 

menagem e, em particular, a construção da segunda cintura amuralhada. O primeiro 

movimento de expansão extramuros terá tido como referências a Igreja de S. Pedro e 

a Porta do Castelo, começando por desenhar um eixo semicircular entre a 

denominada “Porta Falsa”, a Sul, e a Porta do Sol, em redor de um eixo composto pela 

Rua do Forno, o Largo do Pelourinho e a Rua do Corro, ver Fig. 2.12. (a). 

 

A segunda cintura apresenta um traçado irregular e circunda uma parte da primeira 

cerca. Integra quatro portas, orientadas em função dos pontos cardeais. No eixo da 

Porta do Castelo, virada a Norte, abre-se a Porta da Vila em arco quebrado e 

flanqueada por duas torres de planta quadrada. A Poente, a porta da Guarda, também 

em arco quebrado, é ladeada por uma torre. No lado oposto da muralha abre-se a 

Porta do Sol, em arco de volta inteira e flanqueada por uma torre bastante arruinada. 

No lado Sul encontra-se uma outra porta, chamada “Porta Falsa”, de abertura em arco 

pleno, hoje entaipada. Além das torres que protegem as portas desta segunda cerca 

amuralhada, contam-se mais quatro torres, de planta quadrada e desprovidas de vãos. 

Nesta zona a malha urbana torna-se mais densa e observa-se uma maior quantidade 
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de construções adossadas à muralha, sobretudo no pano compreendido entre a Porta 

da Guarda e a Porta da Vila. Este núcleo estrutura-se a partir de um eixo principal – 

Rua Direita – que liga a Porta da Vila à Porta do Castelo, rompendo a área urbana em 

duas metades quase equivalentes. De facto, a relação entre os dois núcleos 

materializa-se no percurso da Rua Direita, composta por troços muito diferenciados e 

funcionando como eixo aglutinador dos espaços mais representativos, implantados 

sempre na proximidade de portas – o Largo do Pelourinho (Porta do Castelo) e o 

Largo de S. Vicente (Porta da Vila). Esta Rua Direita organiza uma rede de vias 

paralelas e transversais, nem sempre claramente definida, mas relacionada com uma 

hierarquia dos acessos às portas da muralha, ver Fig. 2.12. (b). A partir do Largo de S. 

Vicente assumem maior importância as ruas transversais de ligação à Rua da Praça (e 

à Porta da Guarda), enquanto a partir do Largo do Pelourinho destaca-se a Rua do 

Forno orientada para a Porta do Sol.  

 

De uma forma geral, o tecido urbano é composto por quarteirões bastante irregulares, 

integrando, frequentemente, logradouros amplos, coexistindo com a tendência para o 

alinhamento das fachadas face à rua. As parcelas construídas mostram uma 

preferência pelas formas quadrangulares ou rectangulares, originando lotes pouco 

profundos, o que explica, provavelmente, com base na ausência de uma forte 

dinâmica urbana e construtiva que chegou mesmo a conduzir ao entaipamento da 

“Porta Falsa” junto ao Largo do Corro. A delimitação entre espaço público e privado 

nem sempre é muito evidente, sobretudo em zonas onde a construção é menos 

densa, em especial no primeiro núcleo e nas zonas angulares de união entre as duas 

cercas urbanas. Os muros de suporte para vencer os desníveis relativamente à 

acentuada topografia do terreno são frequentes, sublinhando a compartimentação dos 

espaços livres, ver Fig. 2.12. (c). 

 

Uma particularidade da aldeia de Castelo Mendo consiste no desdobramento do eixo 

fixado pela Rua Direita através da rua que lhe é paralela, a Rua da Praça, enunciando  

uma maior autonomia dos espaços de vocação comercial. Com efeito, a Rua da Praça 

permite a ligação entre o Largo do Corro e o espaço do antigo mercado, situado junto 

às Portas da Guarda, por sua vez um acesso privilegiado ao Campo da Feira. 

 

O Largo do Corro, topónimo indicativo de um terreiro destinado à corrida de touros ou 

actividades afins, organiza um espaço de configuração triangular e assumiria um uso e 

uma influência somente perceptíveis se pensadas em função da proximidade da “Porta 

Falsa”, agora entaipada e encoberta no interior de uma construção e da existência de   



 68 

 

 

(a) Núcleo inicial. Castelo e Igreja de Stª     
Maria do Castelo. Igreja de Santa Maria 
do Castelo. 

(b) Núcleo progressivo. Entre muralhas 
(D. Sancho I e D. Dinis). Igreja de S. 
Vicente. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
      Igreja de Santa Maria do Castelo 

      Igreja de São Vicente 

      Igreja de São Pedro 

  1 Porta da Guarda 

  2 Porta da Vila 

  3 Porta do Sol 

4 Porta Falsa 

5 Porta do Castelinho 

 

 

(c) Consolidação do centro urbano e 
devesa. Igreja de S. Pedro. 

 

 

 

Fig. 2.12. Castelo Mendo. Esquemas de evolução urbana. 
Fonte: Augusto Moutinho Borges In Revista Cultural “Praça Velha” da Cidade da Guarda, Ano I, n.º3, 1ª 
série, Maio 1998 
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uma ligação directa ao Largo do Pelourinho através da Rua do Corro. Para além desta 

leitura, a observação dos registos de Duarte d’Armas e as características da própria 

porta tendem a confirmar a hipótese da Porta Falsa se tratar de um antigo acesso que 

foi, gradualmente, perdendo importância.  

 

Os desenhos, no Livro das Fortalezas, de Duarte d’Armas, designadamente o 

levantamento efectuado no início do século XVI por ordem d’El Rei D. Manuel I, 

expõem com alguma nitidez a imagem de Castelo Mendo e permitem perceber que o 

perfil urbano não sofreu alterações significativas até à actualidade, assumindo, 

portando, um valor de sedimentação. Reconhece-se, neste autor, uma maior precisão 

no levantamento das estruturas militares defensivas - o objectivo principal do seu 

trabalho - observando-se a cidadela, as duas cinturas amuralhadas e a barbacã, da 

qual, aparentemente, não se conservam vestígios, ver Fig. 2.13. Contudo, uma 

investigação arqueológica poderá identificar a implantação e as fundações da barbacã, 

talvez coincidentes com o muro que delimita o caminho que contorna as muralhas, 

ainda bastante evidente na vertente Norte.  

 

A Igreja de Santa Maria do Castelo encontra-se representada nos desenhos, assim 

como as igrejas paroquiais de S. Pedro e S. Vicente. Da mesma forma, a presença do 

Pelourinho constitui uma referência preciosa, pois confirma a sua edificação na 

sequência da reforma do foral em 1510. Este documento iconográfico, associado 

ainda às indicações cronológicas de alguns edifícios, permite considerar o séc. XVI e a 

transição para o séc. XVII períodos com inegável peso na definição da configuração 

dos espaços urbanos, o que acontece também em antigas vilas como Sortelha, 

Castelo Bom, Castelo Melhor ou Castelo Rodrigo, cuja imagem medieval apenas 

parece intacta devido a uma fraca dinâmica contemporânea.  

 

Durante a época filipina, sobretudo no reinado de Filipe I, procedeu-se à reabilitação 

de algumas casas e à hipotética construção da Casa da Câmara e Cadeia, imóveis 

com impacto expressivo nos principais espaços da aldeia. Embora vinculados à 

estrutura medieval, estes espaços foram profundamente alterados no seu carácter e 

na sua definição ao longo da época moderna. Relativamente à ocupação extramuros, 

verifica-se que a Rua da Praça e a Porta da Guarda aparentam ter tido uma 

importância comercial que estaria dependente do acesso à zona exterior das 

muralhas. Assim, apesar de não se ter formado qualquer arrabalde nesta zona 

exterior, regista-se a proximidade do Calvário e, mais recentemente, do Cemitério  
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(a) Planta do Castelo. 

 
(b) Vista de Castelo Mendo. 

 
(c) Vista de Castelo Mendo. 

Fig. 2.13. Castelo Mendo, séc. XVI. 
Fonte: Livro das Fortalezas de Duarte d´Armas (séc. XVI) 
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junto à Porta da Vila uma vez que as pessoas eram sepultadas no interior das Igrejas 

e no Adro. Após a proibição relativamente recente, desta prática, construiu-se, a 

poucos metros da Porta da Vila, o actual Cemitério. 

 

Na zona extramuros destaca-se uma habitação (séc. XIX / XX) e uma garagem (séc. 

XX) – adossadas à muralha de ambos os lados da Porta da Vila – um palheiro (séc. 

XIX / XX), um pombal (séc. XVIII / XIX) e uma habitação (séc. XVI a XX). É de notar, 

ainda, a existência do edifício da escola e de uma habitação recente, de tipologia 

totalmente afastada da tradicional, construções que, por apresentarem forte impacto 

negativo à entrada da aldeia e em várias perspectivas do aglomerado, foram 

consideradas “dissonantes” do restante conjunto.  

 

Na zona mais baixa e fértil preservou-se a Devesa ou o Prado d’El Rei e o Campo da 

Feira, onde se ergue o respectivo alpendre e um razoável número de fontanários e 

cruzeiros. Se o espaço da Devesa se encontrava mais direccionado para as 

actividades económicas, com percursos orientados para a Porta da Guarda, o actual 

caminho, que se dirige para a Porta da Vila, estava pontuado por signos religiosos – 

cruzeiros de várias épocas e formas – protegendo o caminho até à Capela do 

Cemitério e ao Calvário. Iniciando-se no Outeiro das Oliveiras, zona em que começa o 

troço melhor conservado de uma calçada, provavelmente medieval, que contorna 

parte do cabeço do castelo e desce até às poldras da Ribeira dos Cadelos, permitindo 

o acesso ao rio Côa. É bastante difícil acompanhar o percurso cronológico da aldeia, 

principalmente no que respeita às alterações do seu espaço urbano. Em 1641, durante 

as das Guerras da Restauração, terá existido uma campanha de renovação pontual 

das estruturas defensivas, da qual subsistem, junto à Porta Falsa do Castelo, no lado 

exterior, as fundações de uma espécie de baluarte em alvenaria, que servia para 

proteger o flanco orientado para o rio. 

 

Em meados do séc. XVIII eram ainda dignas de referência as muralhas de Castelo 

Mendo, mas as torres encontravam-se já arruinadas, denotando uma perda 

progressiva de vitalidade que o impacto das Invasões Francesas e das Lutas Liberais 

veio acentuar no séc. XIX, agravando o estado de ruína das muralhas e transformando 

o castelo em cemitério. Em 1834, a extinção das paróquias de S. Vicente e de Santa 

Maria e, em 1855, a extinção do estatuto concelhio, marcaram, em definitivo, a 

paragem temporal da vila, cujo principal conteúdo funcional tendeu a esvanecer com a 

passagem dos dias. 
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No decorrer da segunda metade do séc. XX, o aglomerado foi alvo de campanhas de 

restauro e reconstrução de alguns panos de muralha e torres, efectuadas pela 

DGEMN e, já nos anos 90 também teve diversas intervenções enquanto localidade 

integrada no denominado Programa de Recuperação das Aldeias Históricas. A partir 

de alguns elementos bibliográficos e de outras fontes disponíveis, pode-se estabelecer 

a leitura de Castelo Mendo baseada na análise morfológica dos seus espaços. À 

semelhança do conjunto de fortificações que defendiam a fronteira do Côa, nesta 

aldeia permaneceu sempre mais marcado o carácter medieval, não só por se 

apresentar coincidente com a época da sua fundação institucional, mas porque a fraca 

dinâmica urbana não favoreceu pontos de ruptura. A partir de uma primeira 

organização espacial, pode-se identificar uma estrutura cujo crescimento se apresenta 

gradual, resultando o processo de consolidação de uma soma de alterações que, por 

vezes, por pouco marcantes, decidiram, cumulativamente, a forma e o carácter dos 

espaços que hoje se conhecem. 

 

No processo de expansão da aldeia, foram estudados os imóveis cujas datas de 

construção se enquadram nos dados disponíveis. Nos casos em que os imóveis 

apresentam uma datação pouco exacta (séc. XVIII / XIX, por exemplo), optou-se por 

classificá-los sempre na classe superior. De uma forma geral verifica-se que a aldeia 

apresenta um esquema de expansão bastante disperso, não evidenciando sinais de 

uma evolução gradual, desde o núcleo mais antigo em direcção à Porta da Vila, como 

seria talvez de esperar. É de sublinhar o curioso contraste entre a imagem algo 

“medieval” da aldeia e a quantidade relativamente elevada de imóveis construídos no 

séc. XX, ver Fig. 2.14. 

 

2.4.1. Estrutura da Propriedade 

A partir dos dados registados nas fichas de levantamento inseridas no “Projecto de 

Recuperação de Fachadas para a Aldeia Histórica de Castelo Mendo”, tornou-se 

possível tirar algumas conclusões relativas à estrutura de propriedade na referida 

aldeia. Apesar do levantamento não incluir a totalidade dos imóveis existentes, 

podemos considerar que abrange grande parte dos núcleos que se desenvolvem no 

interior de ambas as cercas. Partindo de uma matriz que se apresenta muito próxima 

do cenário total, pode-se observar que, num núcleo de dimensões tão reduzidas, 

estamos perante uma estrutura de propriedade algo fragmentada e dispersa.  
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(a) Malha urbana. Espaço público e espaço edificado. 

 
(b) Tecido urbano. O quarteirão. (c) Pontos nodais. Percursos internos.

Fig. 2.14. Castelo Mendo. Espaço público / espaço privado. 
Fonte: FAUTL (Projecto de Investigação do Património Rural em Portugal), LVP – FAUTL 
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Num total de 119 edifícios levantados registaram-se 49 proprietários diferentes, sendo 

que 25 deles possuem apenas um edifício. Nos casos de proprietários de mais do que 

um edifício, registaram-se casos de posse de dois (8 proprietários), três (10 

proprietários), quatro (5 proprietários), cinco (2 proprietários), seis (1 proprietário) e 

nove imóveis (1 proprietário). No entanto, verificou-se que, nestes casos, os edifícios 

pertencentes a um mesmo proprietário se localizam, de uma forma geral, bastante 

dispersos na aldeia e não são contíguos ou organizados em quarteirão, como seria, 

talvez, a hipótese considerada mais frequente nestes núcleos de pequenas dimensões 

onde, geralmente, a população se compõe apenas de algumas famílias que dividem a 

posse dos imóveis entre si. Este estudo poderá revelar resultados interessantes a 

partir de uma pesquisa com base nas possíveis relações de parentesco existentes 

entre diversos proprietários que observámos apresentarem o mesmo apelido.  

 

Desta forma, observando a distribuição dispersa dos imóveis pertencentes a um 

mesmo proprietário, concluiu-se que, para uma proposta de intervenção, os lotes 

preferenciais para futura localização de novos equipamentos a introduzir na aldeia, 

seriam referentes a um solar palaciano de dimensões consideráveis, localizado na 

Rua Direita e a um conjunto de imóveis contíguos, localizado na proximidade da Igreja 

de S. Vicente, pertencentes, também, a um único proprietário. 

 

2.5. Caracterização do Edificado 

 

A diferenciação entre espaços públicos e privados nem sempre se apresenta de forma 

precisa e definida, sobretudo tendo em conta zonas onde a malha urbana é mais 

rarefeita, como é o caso do primeiro núcleo muralhado ou dos ângulos de união entre 

as duas muralhas. O quarteirão, unidade base de composição da malha urbana, 

separa o espaço público do privado e estabelece uma articulação entre o edificado e o 

solo livre. O tecido urbano é composto por quarteirões irregulares, com tendência para 

o alinhamento das fachadas face à rua. Neste estudo foram identificadas diferentes 

tipologias: (i) tipologia 1 – construção adossada exteriormente à muralha da fortaleza, 

(ii) tipologia 2 – edifícios em banda no interior da fortaleza, adossados à muralha; (iii) 

tipologia 3 – perímetro do quarteirão compacto e fechado, sem pátios interiores, 

formada por um conjunto de edifícios ou por um edifício isolado (ex: Igrejas); (iv) 

tipologia 4 – edifícios em banda, com duas frentes de rua opostas; e, (v) tipologia 5 – 

conjunto de edifícios disposto de forma irregular, semelhante à do quarteirão 

tradicional, com logradouro interior, espaço de uso privado, ver Fig. 2.15. 
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Fig. 2.15. Castelo Mendo. Tipologias do edificado. 
Fonte: FAUTL (Projecto de Investigação do Património Rural em Portugal), LVP – FAUTL 
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Na maioria das aldeias deste concelho, o espaço edificado é dominado pelo tipo 

construtivo beirão com casas de dois pisos com diferenciação funcional, no R/C, redil, 

e, no 1º andar, habitação, de planta rectangular concentrada e telhado de duas águas. 

As dependências dividem-se em partes idênticas e com igual desconforto entre 

pessoas, animais domésticos e alfaias agrícolas. O acesso ao andar da habitação é 

feito com escada de tiro interna ou escada exterior com patamar e balcão simples ou 

alpendrado, variando os elementos de sustentação: pilares em madeira ou granito, 

circulares, quadrados ou octogonais e, mais raramente, colunas. 

 

No entanto, também será possível considerar, enquanto tipologia tradicional desta 

zona, o edifício de um só piso, normalmente de planta rectangular concentrada e 

telhado de duas águas, com diferenciação entre a zona de habitação (sala, cozinha, 

alcovas) e a zona de abrigo de gado (curral) ou o armazenamento de alfaias agrícolas. 

Os interiores são bastante escuros, existem poucas janelas, geralmente de dimensões 

reduzidas, salientando-se em alguns casos vãos decorados.  

 

2.5.1. Tipologias da Habitação 

Em Castelo Mendo estão várias tipologias, destacando-se o solar rural, o solar 

palaciano, a casa israelita, a casa urbana, a casa serrana (constituindo, esta última, o 

tipo predominante entre as tipologias habitacionais), casa térrea, abrigo ou casa de 

serviços. Descreve-se em seguida e de forma sucinta cada uma das tipologias 

presentes: (a) o solar rural – casa de habitação dos séc. XVII e XVIII; paredes de 

granito, telhado com beirado duplo em telha de canudo. Dois pisos – r/c (loja), 1º 

andar (habitação). Escadaria exterior com balcão em pedra coberto; (b) o solar 

palaciano – casa de habitação do séc. XVIII, paredes de pedra rebocada, pintadas de 

branco ou em tons ocre, telhado com beirado duplo em telha de canudo. Vãos, soco e 

pilastras em granito, salientes do reboco. Dois pisos – r/c (loja, adega, celeiro) e 1º 

andar (piso nobre, habitação), ver Fig. 2.16. (a); (c) a casa israelita – casa de 

habitação dos séc. XVII e XVIII, paredes de granito, telhado com beirado duplo em 

telha de canudo. Dois pisos – no r/c, o comércio e, no 1º andar, a habitação apresenta, 

geralmente, duas portas de entrada distintas que permitem acessos independentes à 

loja e à habitação, Fig. 2.16. (b); (d) a casa urbana (tipo brasileiro) – casa de habitação 

do séc. XIX, com paredes de granito rebocadas, pintadas de branco ou em tons ocre, 

o telhado com beirado duplo em telha de canudo. Dois pisos – no r/c as lojas e, no 1º 

andar, a habitação; e, (e) a casa serrana – casa de habitação com época de 

construção muito variável – entre os séc XV e XX; com paredes de granito, telhado em 

telha de canudo. Distinguem-se genericamente dois tipos: (i) um piso – r/c com redil e 
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habitação, ver Fig. 2.16. (c); e, (ii) dois pisos – no r/c o redil e, no 1º andar, a habitação 

com escada exterior e balcão coberto ou não, ou varanda coberta ou não, Fig. 2.16. 

(d). Qualquer das variantes da tipologia serrana apresenta janelas de dimensões muito 

reduzidas. 

 

A aldeia apresenta ainda alguns equipamentos de uso colectivo, tendo alguns deles, 

no entanto, deixado de desempenhar a sua função original: (a) a Casa da Roda – local 

onde, antigamente, se recebiam, anonimamente, as crianças abandonadas ou os 

órfãos, actualmente adaptada a habitação; (b) o Hospital – prestação de cuidados de 

saúde, antigo Hospital da Misericórdia, actualmente adaptado a habitação; e, (c) o 

Núcleo museológico – Museu do Tempo e dos Sentidos – sem horário fixo, localiza-se 

no edifício onde, entre os séculos XVII e XIX, funcionou a Casa da Câmara e a 

Cadeia. 

 

Os outros tipos de edificados com funções comunitárias relevantes são: (a) o forno 

comunitário – forno de uso colectivo, para cozer pão; (b) o palheiro – antigo local de 

armazenagem de feno para o gado que, pertence ao domínio privado, encontrando-se 

devoluto, não sendo utilizado para a sua função inicial; (c) os pombais – abrigos para 

pombos e para produção de fertilizantes – “guano”. Edifícios de planta regular 

quadrada ou circular, formando um volume e um espaço interior único; (d) os 

chafarizes – fontes de água para abastecimento das populações, ver Fig. 2.16. (f); e, 

(e) as fontes de mergulho – remontam aos séc. XIII e XIV. Estão localizadas na 

proximidade das habitações, implantadas sobre o leito de ribeiros que circundam a 

aldeia de Castelo Mendo, ver Figs. 2.16. (e) e 2.17. 

 

2.5.2. Tipologias da Arquitectura Religiosa 

A profunda religiosidade da população reflecte-se em diversas manifestações de fé 

que, materializadas em edifícios ou simples cruzeiros, impõem a sua presença, 

marcando a imagem da aldeia, quer nos espaços intra-muralhas, quer fora destas: (a) 

as Igrejas – Igreja de São Pedro (Igreja Matriz de Castelo Mendo), ainda em 

funcionamento, a Igreja de São Vicente (Antiga Igreja da Misericórdia) e, a Igreja de 

Santa Maria do Castelo, em ruínas; (b) o Calvário – conjunto de cruzes de hastes lisas 

apoiadas em peanhas; (c) as Alminhas – de cariz popular com influência erudita 

pontual. Sobreposição de dois blocos de granito. Planta rectangular e nicho recto; e, 

(d) os Cruzeiros – de cariz popular. Base composta por degraus onde assenta o fuste 

da cruz, ver Figs. 2.18. e 2.19. 
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(e) Fonte de mergulho. (f) Chafariz. 

Fig. 2.16. Castelo Mendo. Tipologias. 
Fonte: FAUTL (Projecto de Investigação do Património Rural em Portugal) 

 
(a) Solar palaciano. (b) Casa Israelita. 

 
(c) Casa serrana com escadaria 

simples e balcão. 
(d) Casa serrana com escadaria  

dupla e balcão. 
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Fig. 2.17. Castelo Mendo. Caracterização do edificado. Estruturas de apoio. 
Fonte: FAUTL (Projecto de Investigação do Património Rural em Portugal), LVP – FAUTL 
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Fig. 2.18. Castelo Mendo. Caracterização do edificado. Arquitectura religiosa. 
Fonte: FAUTL (Projecto de Investigação do Património Rural em Portugal), LVP – FAUTL 
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(a) Igreja de São Pedro, vista principal. (b) Igreja de São Pedro, vista lateral. 

  
(c) Igreja de São Vicente, vista principal. (d) Igreja de São Vicente, vista lateral. 

  
(e) Igreja de Santa Maria do Castelo, 

vista principal. 
(f) Igreja de Santa Maria do Castelo,  

vista lateral. 

Fig. 2.19. Castelo Mendo. Arquitectura religiosa. 
Fonte: FAUTL (Projecto de Investigação do Património Rural em Portugal) 
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2.5.3. Arquitectura Militar 
O Castelo de Mendo ocupa o recinto mais elevado da aldeia. Observa-se uma 

conjugação de duas cinturas de muralha, apenas com alguns panos parcialmente 

destruídos e integrando construções adossadas no lado interior e, em alguns casos, 

no exterior. O primeiro núcleo amuralhado tem um traçado ovalado e integra o castelo. 

A segunda cintura de muralha apresenta um traçado irregular, abraçando quase 

metade do primeiro recinto.  

 

2.6. Construção: Materiais e Técnicas 

 

Em Castelo Mendo, os recursos utilizados nas construções tradicionais são os 

existentes na região. A técnica de construção estava profundamente ligada ao saber e 

ao modo de vida dos habitantes. Assim, encontramos aplicado tradicionalmente na 

construção dos edifícios o granito de cor branca ou amarela. As cantarias e as 

alvenarias estão, na maioria dos casos, sem revestimento, embora se observem 

alguns edifícios em alvenaria de granito rebocada, caiada ou pintada de cor branca ou 

em tons ocres. As paredes são autoportantes e o aparelho de junta seca ou 

argamassada. A construção tradicional caracteriza-se pela reduzida dimensão das 

portas e janelas, sendo comuns, as de guilhotina com portadas interiores. O número 

reduzido de vãos surge, nos exemplos mais tradicionais ou nas habitações de carácter 

mais rural e a utilização da madeira nas caixilharias, guardas e portadas. 

 

No entanto, nos finais da década de 60 do século XX, associada ao fenómeno da 

emigração e à imagem de progresso e modernidade, começou a difundir-se a 

aplicação de novos materiais industrializados, assim como o uso de novas tecnologias 

e métodos construtivos. Nas intervenções de reparação ou ampliação, por motivos 

económicos e de rapidez construtiva, destacou-se uma clara preferência pela estrutura 

em betão armado, paredes de enchimento em alvenaria de tijolo furado ou blocos de 

cimento e os pavimentos em lajes aligeiradas. Ao nível das coberturas verificou-se o 

abandono da telha tradicional de canudo e foram aplicados vários tipos de telha 

(marselha, lusa), quer nas substituições quer nas novas construções, vulgarizando-se 

o uso da telha de cimento negra, de grande dimensão e muito dissonante. Nos 

revestimentos, salienta-se o uso de tintas texturadas e com cores dissonantes, 

existindo, em alguns casos, aparelhos de granito, com juntas executadas em cimento 

saliente, pintadas de branco – o “rusticado”. A utilização do ferro tornou-se frequente 

nas guardas, portas e janelas, com sistemas de correr ou batente, e estores ou 

portadas exteriores em ferro ou alumínio.  
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Todas as construções dissonantes e adições à fachada, construídos para melhorar as 

condições de habitabilidade, por ex., as casas de banho construídas sobre as 

varandas, foram mantidas e como forma de minimizar o seu impacto negativo, optou-

se, sempre que possível, pela utilização de materiais de revestimento das paredes e 

coberturas semelhantes aos preexistentes. Sempre que se considerou adequado, 

mantiveram-se à vista as paredes de granito. Na maioria das situações, foram 

recuperadas antigas paredes de alvenaria degradadas, sobretudo nos aparelhos mais 

irregulares, com aplicação de cal hidráulica e pedras de dimensão variável. As pedras 

aplicadas são semelhantes às preexistentes nas fachadas.  

 

A argamassa de cal hidráulica e o cimento branco foram também aplicados nas juntas 

mais pequenas com a finalidade de impedir a entrada de água para o interior das 

habitações, evitar a degradação do aparelho de alvenaria e consolidar as paredes. 

Nos casos em que o aparelho das paredes exteriores apresentasse condições para 

ser deixado à vista, optou-se sempre pela remoção do reboco, numa tentativa de 

valorização da imagem do edifício. Em aparelhos de alvenaria de pedra muito 

degradados, de reduzidas dimensões ou onde se verificou existência de grandes 

fissuras, de complexa reparação, propôs-se a utilização de um reboco com cal 

apagada misturado com uma pequena quantidade de cimento branco, aplicado sem 

mestras e numa pequena espessura de modo a deixar transparecer a textura do 

aparelho de granito. Quando se aplicou um reboco novo, foi também utilizada cal 

hidráulica, pela luminosidade e por melhor manter o carácter tradicional. As cores 

usadas foram os pigmentos em tons de terra e ocres, os cinzas e, em alguns casos o 

rosa velho, obtidas a partir da mistura de anilina com cal ou tinta de água. 

 

Por se considerarem dissonantes, todas as caixilharias de alumínio e ferro, portadas 

de ferro e estores de plástico exteriores foram substituídos por caixilharias e portadas 

de madeira. Usaram-se, frequentemente, as guardas de madeira nas varandas com 

referência às construções tradicionais das Beiras, através da utilização de grades de 

ripas com desenhos sóbrios. Conforme a arquitectura do edifício também se 

empregaram guardas em ferro com desenhos simples pintados à cor das caixilharias. 

 

Em Castelo Mendo encontramos três tipos distintos de alvenaria de pedra: (i) a 

aparelhada – constituída por pedras irregulares assentes em argamassa, escolhendo-

se, para formar os paramentos, as pedras rijas de melhor aspecto e que se aparelham 

numa das faces. As arestas podem ser aperfeiçoadas, não para lhes dar forma regular 

mas sim para lhes tirar as asperezas e as maiores irregularidades, de forma a que a 
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pedra apresente, no paramento à vista, o aspecto de um polígono. Este aparelho 

rústico é muito empregue nas construções rurais, embasamentos e socos de 

edificações urbanas. Existe também o aparelho regular tosco, de alvenaria 

aparelhada, que corresponde ao sistema anteriormente descrito, diferindo deste na 
utilização de pedras rectangulares; (ii) a ordinária – constituída por pedra irregular 

assente em argamassa, sendo o seu processo de assentamento idêntico ao da 

alvenaria aparelhada, observando-se, no entanto, um trabalho menos cuidado e, 

consequentemente, mais rápido e fácil. Esta alvenaria, pela irregularidade das pedras 

utilizadas, executa-se, normalmente, com a finalidade de ser revestida com um 

reboco, sendo necessário muitas vezes encascar a parede (introduzir pedras 

pequenas ou lascas de tijolo nos interstícios das pedras para as fixar) e rebocar para 

fixar as pedras. Neste sistema, o peso da pedra concorre para a estabilidade da 

construção, dependendo, no entanto, da aderência devida à argamassa (que tanto 

pode ser de simples barro ou cal e areia, como argamassa hidráulica e areia usada em 

trabalhos resistentes à água); e, (iii) a junta seca – técnica de construção de paredes 

que dispensa o uso de argamassa na ligação das pedras entre si. Apesar de se poder 

aplicar este termo técnico a toda e qualquer alvenaria de pedra que não utilize 

argamassa de ligação, trata-se de uma designação vulgarmente associada à alvenaria 

de pedra irregular.  

 

Relativamente aos restantes materiais utilizados na construção tradicional, destaca-se 

ainda, no que se refere às coberturas, o uso da madeira (a nível estrutural) e da telha 

de canudo, aplicada com diversas formas de travamento, consoante a inclinação das 

vertentes. Com efeito, na impossibilidade de determinar com exactidão o tipo de 

revestimento de coberturas mais utilizado na aldeia, apresentam-se os diversos 

processos possíveis para este tipo de telha: (i) valadio – não utiliza argamassa para 

fixar as telhas, devendo a fiada de telhas caneiras (concavidade para cima) ser fixada 

com escassilhos de tijolo ou com pequenos elementos de madeira presos ao ripado; 

(ii) cravado – a fiada de telhas caneiras é presa com escassilhos de tijolo, fixos com 

argamassa; (iii) meio mouriscado – a fiada de telhas caneiras é fixada com escassilhos 

de tijolo e argamassa. Colocado o segundo canal, assenta-se a primeira coberta (fiada 

de telhas com a concavidade voltada para baixo que cobrem as caneiras). Estas são 

então fixadas com massa, alternadamente, de modo a que a cobertura resista ao 

vento e às chuvas mais fortes. Este processo implica a utilização de fragmentos 

cerâmicos que são aplicados sobre o curso das telhas caneiras, sobre os quais se 

aplica a argamassa, garantindo-se, desta forma, o correcto escoamento das águas 
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pluviais; e, (iv) mouriscado – todas as fiadas de telhas caneiras e cobertas levam 

argamassa. 

 

A partir de 1995, com a implementação do Programa das Aldeias Históricas, assistiu-

se ao desenvolvimento de um projecto de recuperação de fachadas e de coberturas 

da aldeia. Conciliaram-se os materiais tradicionais e as técnicas de construção 

recentes, numa tentativa de restituir aos edifícios as suas características tradicionais e 

singulares, se possível aliadas a melhores condições de comodidade e conforto. Em 

todas as construções dissonantes e adições à fachada, construídos para “melhorar” as 

condições de habitabilidade, como é o caso da telha nova aplicada para substituir a 

existente muito deteriorada, foi proposta a remoção dos tipos de telha dissonantes 

(marselha, lusa, cimento) e a sua substituição por telha tradicional de capa e canal. 

Em muitas situações, em que se propôs a substituição da estrutura da cobertura, 

houve aplicação de sub-telha, do tipo “Onduline” para se evitar as infiltrações. 

 

2.7. Diagnóstico e Avaliação  

 

Apesar do conjunto urbano de Castelo de Mendo ser representativo de uma 

antiguidade histórica relevante, não existe um aproveitamento destas potencialidades. 

É reconhecida a sua importância como conjunto que ilustra alguns dos acontecimentos 

notáveis da história do nosso País, presentes em algumas das suas estruturas, retrato 

vivo de um modo de vida perdido. Devido a estas características, o núcleo de Castelo 

Mendo permanece pouco adulterado relativamente à identidade cultural que o 

caracteriza como conjunto.  

 

Quanto à identidade “artística” do conjunto, este tem valor pelo aspecto vernáculo que 

representa, correspondendo a conjuntos de cariz urbano e rural singulares e mantêm, 

até hoje, na sua quase totalidade, o estilo que os caracteriza. Em relação à 

estruturação do conjunto existem vários momentos evolutivos relacionados com as 

várias épocas da sua história, residindo neste registo precioso do passado o seu valor. 

O interesse deste aglomerado, enquanto marco paisagístico e ambiental no contexto 

da envolvente é elevado, sendo reconhecido na paisagem o seu perfil e a sua 

identidade. Funcionalmente, o conjunto urbano não responde às necessidades do 

lugar e da população. A aldeia revela um potencial médio, uma vez que tem uma 

pequena adaptabilidade quer do conjunto arquitectónico quer do conjunto urbano, o 

que acaba por limitá-la a direcções específicas.  
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A aldeia está inserida num meio cujas características geográficas não são as mais 

favoráveis. Os solos são, na sua maioria, mal aproveitados, dentro das suas 

possibilidades e as paisagens carecem de planos de protecção de enquadramento 

legal. Esta região encontra-se medianamente protegida por diversos programas e 

servidões, que se têm vindo a desenvolver na última década. O seu potencial não é 

compatível com o uso presente.  

 

A grande altitude associada a uma baixa precipitação e as grandes amplitudes 

térmicas diárias e sazonais, são factores que fazem com que se verifiquem condições 

climatéricas de extremos. Esta combinação entre um sistema climático adverso com 

uma estrutura montanhosa altamente irregular e com uma grande dispersão de 

maciços rochosos, resulta num ecossistema bastante desfavorável ao Homem. A 

singularidade e a qualidade natural desta região, o estado de conservação dos 

ecossistemas e a harmoniosa conjugação entre natureza e urbe, fazem da Aldeia de 

Castelo Mendo um património único. Os afloramentos rochosos de granito são 

recursos naturais e componentes essenciais da identidade local. O carácter deste 

património resulta na relação profunda entre o natural e o cultural, que se manifesta na 

paisagem humanizada, no enquadramento do edificado no território e pela integração 

orgânica da vida no conjunto. 

 

O factor agrícola coexiste com outras actividades, pois muitas famílias encontram-se 

ligadas ao sector primário, na agricultura e pastorícia, gado caprino, de pequena 

escala sobretudo para consumo próprio. Este facto poderia revelar algum equilíbrio em 

termos de conforto urbano, mas reflecte um núcleo de pequena dimensão e carácter 

pobre, com a existência de logradouros em forma de pequenos terrenos hortícolas. A 

maioria da população residente, num quadro de recessão demográfica, mostra fortes 

características de envelhecimento. Não se verifica qualquer existência de actividade 

industrial em Castelo Mendo ou nas proximidades, o que se traduz num isolamento em 

termos de mobilidade e acessibilidade. Devido às actividades e sistemas económicos 

essenciais às necessidades da população serem quase inexistentes, ficam 

dependentes de sistemas rurais subdesenvolvidos. Os equipamentos e instalações 

necessárias ao bem-estar dos utentes da aldeia são praticamente inexistentes. Numa 

aldeia marcada pelas condições de isolamento, a vida local anima-se nas épocas 

festivas e nos meses de férias, principalmente no Verão, com a afluência temporária 

de naturais e visitantes. 
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Os bens culturais construídos têm valores objectivos - histórico, arqueológico, 

arquitectónico e artístico e, valores projectados - de natureza social, simbólica, e 

referencial. No conjunto edificado de Castelo Mendo encontram-se exemplares 

notáveis, belos e singulares, representativos das soluções técnicas e artísticas da 

arquitectura do granito – o solar rural, o solar palaciano, a casa israelita, a casa 

serrana, o forno comunitário, a casa da roda, as igrejas, os pombais e o conjunto do 

castelo com as muralhas. As construções de dois pisos com funcionalidade 

diferenciada, habitação e comércio ou habitação e redil, de planta rectangular 

concentrada, com vãos rectangulares e / ou quadrangulares predominam. No remate 

da fachada, com a cobertura de duas águas, distinguem-se as tradicionais tipologias 

de beirado. O acesso ao andar da habitação é feito com uma escada de tiro interna ou 

escada exterior com patamar e balcão simples ou alpendrado, variando os elementos 

de sustentação: pilares em madeira ou granito, circulares, quadrados ou octogonais e, 

mais raramente, colunas.  

 

Entre os diversos edifícios refere-se um edifício notável e no núcleo histórico, a Casa 

do Fidalgo: solar palaciano de características rurais do séc. XVIII, de desenho 

clássico, enquadramento tipológico único na aldeia e exemplar raro nesta localidade. 

Embora esteja em elevado estado de degradação, e sem condições de habitabilidade, 

o edifício exibe todas as características construtivas relativas à sua tipologia, próprias 

da época em que foi construído. Embora não seja um dos mais antigos da aldeia, este 

edifício demonstra uma antiguidade e raridade bastante relevante. A edificação 

evidencia uma razoável compatibilidade funcional com a sua envolvente, verificando-

se que a maioria dos edifícios são habitações. Os edifícios mostram de forma bastante 

explicita os diversos factos da história da aldeia, como os diferentes patamares 

culturais, sociais, políticos e económicos existentes ao longo do tempo. Este edifício, 

diferente das restantes tipologias construtivas da aldeia, representa um contributo 

fundamental para a diversidade artística e patrimonial da mesma, relevando uma 

harmonizada relação com a envolvente. A importância local e simbólica, dada a sua 

dimensão e relevância artística no contexto da aldeia, torna-se um dos principais 

marcos visuais e simbólicos do património artístico e cultural da comunidade. Pela 

dimensão e tipologia, este objecto possui um elevado potencial para as diversas 

adaptações funcionais e tem uma boa valia económica, baseada no seu valor 

imobiliário e patrimonial. 

 

O património cultural e os seus bens carecem de condições de acessibilidade e 

fruição. Na generalidade não existe sinalética informativa de âmbito cultural, nem 
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conteúdos informativos com carácter de divulgação. O valioso património intangível - 

gastronomia, festividades, lendas, crenças e tradições é, por natureza, frágil. Uma 

forma coerente de o valorizar é estar associado ao património material - território e 

edificado. 

 

2.8. Estratégia e Linhas de Acção a Propor 

 

A valorização no contexto regional e nacional de aglomerados de valor patrimonial e 

com interesse histórico / cultural, poderá constituir uma das possíveis estratégias para 

inverter as tendências de despovoamento que nas últimas décadas se fazem sentir no 

interior do país, nomeadamente na zona Raiana. O despovoamento, o envelhecimento 

da população residente, a fragilidade da base económica e a dificuldade da iniciativa 

local actuar de forma mobilizadora, têm constituído alguns dos principais elementos de 

bloqueio ao desenvolvimento desta importante área da região centro de Portugal. Com 

efeito, a raia central portuguesa representa 39,5% da superfície regional – 10,4% do 

território do Continente – e 17,0% da população da região, sendo um território 

profundamente marcado pelas características geográficas que lhe proporcionaram 

uma variedade ímpar de ambientes naturais e humanos. A fronteira desenhada pela 

história deu origem a aspectos patrimoniais singulares. Nesta perspectiva, é 

importante valorizar os recursos existentes e as potencialidades intrínsecas, no 

sentido de os incorporar na mobilização de um processo inovador, promovendo o 

desenvolvimento, estimulando a competitividade não só da aldeia de Castelo Mendo, 

mas, também, de uma forma mais abrangente, da parcela de território nacional onde a 

referida localidade se encontra inserida. 

 

No caso específico da aldeia de Castelo Mendo, o valor do património construído, a 

riqueza cultural decorrente do vasto passado histórico, aliados à diversidade da 

paisagem natural, constituem os vectores determinantes para a reestruturação da 

frágil economia local, desde que devidamente promovidos, tanto a nível nacional como 

internacional. No entanto, é fundamental que a recuperação e a preservação de 

recursos – assumida numa perspectiva de valorização turística -  seja complementada 

com iniciativas ligadas à satisfação de necessidades básicas das populações 

residentes, no sentido de um reforço da coesão económica e social. A necessidade de 

recuperar, valorizar e integrar o património numa rede consistente e atractiva para 

potenciais visitantes – contribuindo, também, para a dignificação das actividades 

tradicionais, respeitando a matriz cultural das populações, aliar-se à a urgência em 

resolver aspectos ligados à qualidade de vida local e ao conforto das habitações. A 
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principal orientação da proposta apresentada focou-se na produção de um impacto 

estrutural e durável na área de intervenção referida, com a definição de um circuito de 

visita regional, em rede, com promoção em Portugal e no estrangeiro.  

 

Paralelamente, com o objectivo de estimular o mercado local de emprego, seria 

também importante empreender acções de formação na área do turismo, permitindo 

atingir níveis de serviço que contribuíssem para a qualificação do funcionamento das 

estruturas de acolhimento, informação e promoção turística. Estes objectivos e as 

sinergias que se podem estabelecer através de projectos futuros, permitem afirmar 

que a presente proposta, a ser concretizada, pode constituir um importante ponto de 

partida para a intervenção que a aldeia necessita urgentemente. Esta intervenção 

contém cinco dimensões fundamentais: (1) desenvolvimento; (2) turismo; (3) cultura; 

(4) participação; e, (5) integração. A proposta baseou-se na recuperação de alguns 

imóveis tendo sido considerados os seguintes critérios de escolhas: valor histórico, 

valor arquitectónico, valor simbólico e estado de conservação do edifício, dando 

prioridade na intervenção aos que se encontravam em pior estado de conservação ou 

mesmo em ruína, mais descaracterizados, com elementos dissonantes ou técnicas e 

materiais de construção atípicos, tendo ainda em atenção a estrutura da propriedade, 

ver Fig. 2.20.  

 

A localização dos imóveis a recuperar foi igualmente um dos critérios relevantes, como 

a visibilidade ou protagonismo do edifício em relação às praças ou aos eixos principais 

de circulação, tendo sido preferencialmente recuperados os imóveis de gaveto. O 

acesso ao interior do núcleo fortificado faz-se exclusivamente através de portas 

existentes na cintura muralhada, existindo três acessos, o principal localizado a Norte 

– Porta da Vila. Na zona Oeste o acesso faz-se pela Porta da Guarda enquanto que, 

na zona Este, se pode entrar pela Porta do Sol. 

 

A Rua Direita é a via principal, ligando a Porta da Vila à Porta do Castelo, seccionando 

o aglomerado em duas metades. Na continuidade da Rua Direita, a Rua do Castelo 

liga a Porta do Castelo ao recinto onde se encontram as ruínas da igreja de Santa 

Maria do Castelo. Assim, no interior da aldeia, a Rua Direita e a Rua do Castelo 

definem-se como eixos principais de circulação, onde se regista maior movimento. Os 

locais de maior concentração de visitantes são: (a) a zona exterior à muralha junto à 

Porta da Vila, onde se encontram duas figuras zoomórficas - os berrões (associados 

aos cultos da fertilidade); (b) os principais eixos; (c) o Largo de S. Vicente; (d) a Praça 
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Fig. 2.20. Castelo Mendo. Edifícios a valorizar – eixo estruturante “quebrado”. 
Fonte: LVP – FAUTL  



 91

do pelourinho; e, (e) toda a área do primeiro núcleo fortificado correspondente à zona 

onde se encontram as ruínas do Castelo e da Igreja de Santa Maria, ver Fig. 2.21. O 

transporte viário no interior da aldeia, deve ser condicionado - apenas permitido aos 

moradores e deficientes, sendo completamente interdito na zona do castelo e ruínas 

da igreja de Santa Maria. Em alternativa, o trânsito circulará por ruas mais periféricas, 

em circuitos de sentido único, tentando evitar algumas zonas de passagem mais 

estreitas. Para reduzir o estrangulamento das ruas – em virtude da sua reduzida 

largura – e numa tentativa de manter a imagem medieval da aldeia, foi interditado o 

estacionamento na via pública, dentro do núcleo. Esta função é resolvida com a 

criação de dois espaços de estacionamento, um destinado aos visitantes – localizado 

na zona exterior da muralha, próximo da entrada principal da vila, com a aproximação 

ao núcleo fortificado feita, preferencialmente, a pé – e outro destinado aos residentes. 

Neste último caso é importante referir que a maioria dos veículos que circulam na 

aldeia pertencem a residentes que possuem espaços de estacionamento privado.  

 

Os principais objectivos desta intervenção foram os seguintes: (a) reabilitação de 

habitações para a população local - intervenções a realizar, sobretudo, no interior das 

habitações, criando melhores condições de conforto e habitabilidade; (b) 

reorganização dos acessos - zonas de estacionamento e zonas alternativas de 

circulação; (c) criação de zonas para acolhimento turístico - pousadas, turismo rural; 

(d) dinamização de pólos de atracção turística, nomeadamente as ruínas do castelo, o 

núcleo museológico (Museu do Tempo e dos Sentidos), as igrejas de St.ª Maria, de S. 

Vicente e de S. Pedro; as alminhas, os cruzeiros, o pelourinho, as fontes, a Casa da 

Roda e os imóveis com valor arquitectónico de várias épocas; (e) criação de 

infraestruturas - centro de dia / lar de idosos, iluminação cénica de edifícios, mobiliário 

urbano; (f) criação de áreas e actividades de lazer - espaços de estar, palco para 

eventos culturais no recinto do 1º núcleo de muralhas, esplanadas, eventos 

desportivos – actividades radicais, pesca fluvial; e, (g) criação de zonas de pequeno 

comércio e restauração - possibilidade de ligação a um núcleo de oficinas de 

aprendizagem e divulgação do artesanato e da gastronomia tradicional. 

 

Um dos elementos da estratégia e acção de intervenção no Núcleo Histórico de 

Castelo Mendo passou pelo tratamento de fachadas. Já desde os finais da década de 

1960, que Castelo Mendo mostrava alguns “efeitos de modernidade”, manifestando-se 

sobretudo através da introdução de novas tipologias na área da construção, 

nomeadamente a moradia de “aparato” e a “casa do emigrante”. Estas construções  
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Fig. 2.21. Castelo Mendo. Áreas de Intervenção. 
Fonte: LVP – FAUTL  
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obedecem, usualmente, ao desejo de afirmação de um novo estatuto social, através 

da casa, um espécie de reacção às “formas desactualizadas” de construir. Este 

fenómeno verifica-se ainda na rua transversal à rua Direita, perto da Igreja de S. 

Pedro.  

 

O aglomerado mostra, em alguns edifícios, uma atitude de abandono das tecnologias, 

materiais e soluções construtivas tradicionais – alvenaria de pedra e taipa, sendo 

substituídos por materiais contemporâneos. Nos casos com acções de reparação, 

adaptação ou ampliação, por iniciativa dos proprietários, verificou-se a utilização 

estrutural do sistema porticado em betão armado, alvenaria em tijolo ou blocos de 

cimento, com os pavimentos em lajes de betão ou de vigotas pré-esforçadas. Castelo 

Mendo testemunha ainda a acção de intervenções, não menos desastrosas, no âmbito 

do espaço habitado, com a eliminação integral de interiores característicos, a 

modernização de vãos, revestimentos e elementos arquitectónicos, entre outros, num 

esforço de transformação da edificação tradicional, no sentido da aproximação à 

imagem do edifício contemporâneo preconizado na imagem das habitações dos 

emigrantes.  

 

Nas coberturas observou-se o abandono do uso da telha tradicional de canal, 

surgindo, em seu lugar, em adaptações de edificado existente, e nas novas 

construções, outros tipos de telha – a telha lusa e a de marselha, sendo a situação 

mais dissonante o uso de telha de cimento de grandes dimensões, de cor preta. A 

impossibilidade de adaptar este tipo de telha à configuração das coberturas 

tradicionais, levou à execução de remates em cimento sobre as empenas, em 

substituição dos beirados e das cornijas. 

 

Nos revestimentos assinala-se a introdução de reboco pintado a tinta texturada, juntas 

nos aparelhos de granito, em argamassa saliente de cimento, pintadas de cor branca. 

Observou-se um progressivo desaparecimento do tradicional desenho da janela de 

guilhotina em madeira, dando lugar a soluções baseadas em novos materiais, 

nomeadamente nos perfis de alumínio, quer em janelas de batente e / ou de correr. 

Em alguns casos estes elementos surgem à cor natural ou simulando bronze. Nos 

vãos e guardas é muito frequente a utilização do ferro, tendo vindo a substituir a 

aplicação da madeira. As portadas interiores de janelas e portas têm igualmente vindo 

a ser substituídas por estores e portadas exteriores em metal – tipo veneziana.  
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Neste ambiente os critérios adoptados nas acções de intervenção foram: (a) 

Manutenção sempre que possível, das paredes exteriores com o aparelho de granito à 

vista; (b) Reparação localizada com pedras de dimensão, acabamento e qualidade 

semelhantes às da alvenaria existente, com argamassa de ligação à base de cal 

hidráulica, para aplicação apenas nos locais necessários, de modo a não alterar a 

configuração e a vista do aparelho; (c) Limpeza do aparelho com jacto de água para 

remoção da vegetação parasita; remoção da argamassa e reboco existente em 

paredes exteriores, com o objectivo de deixar à vista o aparelho de granito. Nas 

situações em que o reboco foi aplicado com a intenção de modernizar o edifício, esta 

acção implica usualmente uma relação com obras de remodelação no seu interior, a 

substituição de pavimentos e estrutura de cobertura em madeira por lajes de betão, 

verificando-se com frequência um acrescento de uma ou duas fiadas de tijolo ou 

blocos de cimento nos limites superiores das alvenarias exteriores ou o assentamento 

da laje de cobertura, saliente em relação à fachada formando cornija; (d) Aplicação de 

reboco sobre paredes, sempre que se verificar uma grande degradação do aparelho 

de granito que torna difícil a sua reparação, nomeadamente quando se observam 

grandes fissuras ou quando o aparelho utilizado ocupa uma área pequena. Deve-se 

igualmente aplicar esta solução, com a existência de molduras em cantaria 

guarnecendo os vãos, cunhais ou cornijas, de modo a deixar salientes e valorizar 

estes elementos decorativos da fachada. Outra situação indicada para a aplicação de 

reboco em fachadas de granito, prende-se com a resolução de remates com 

elementos que foram acrescentados. Neste mesmo critério, propõe-se como opção, a 

caiação das paredes, deixando transparecer o desenho do seu aparelho em relação 

às cantarias de vãos; (e) Aplicação de reboco novo em paredes que se encontravam 

rebocadas. Quando ocorre fissuração em zonas significativas, é necessário refazer 

todo o reboco. Esta operação é igualmente necessária sempre que se verifique a 

degradação do reboco; (f) Recuperação e / ou reparação da estrutura de cobertura; (g) 

Remoção total ou parcial dos tipos de revestimento de cobertura dissonantes - telha 

Lusa, telha Marselha, telha em cimento. Substituição e / ou reparação da cobertura em 

telha de canudo, quando os elementos se encontram mal assentes ou danificados; (h) 

Recuperação ou execução dos remates da cobertura sobre as empenas – beirados, 

com o emprego de telha de canudo; (i) Substituição de todos os elementos 

dissonantes – caixilharias de alumínio, portadas de ferro e estores de plástico, 

adoptando as portadas em madeira; (j) Remoção de guardas dissonantes e aplicação 

de elementos em madeira nas varandas, com desenho que constitua referência às 

guardas tradicionais da região das Beiras, com desenho sóbrio e / ou empregando 

grades de ripas; e, (h) Aplicação de guardas de ferro de acordo com a imagem 
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arquitectónica e características intrínsecas do edifício, de desenho simples, pintadas 

com a mesma cor das caixilharias. 

 

Este conjunto de recomendações traduziu-se em fichas de caracterização do edificado 

ao nível das anomalias, com a indicação de análises a efectuar e a identificação de 

elementos dissonantes. A cada ficha de patologias, corresponde uma linha de acção 

através de fichas terapêuticas, que se traduziu no ano de 1995, em processos de 

intervenção específicos num alargado conjunto de edifícios, baseados numa descrição 

de trabalhos a realizar em obra, com indicação do orçamento, ver Figs.2.22. e 2.23: 

 

No caso do edifício 48, localizado na Rua de Santa Maria do Castelo, Fig. 2.22., 

apurou-se a existência de um conjunto de elementos dissonantes, na fachada lateral - 

portão em ferro e de elementos degradados - porta, janela e portão em ferro. Na 

fachada principal os elementos dissonantes eram - a parede de alvenaria de tijolo 

rebocada, a janela com caixilharia de ferro, o portão em ferro e os elementos 

degradados - a guarda do balcão e a escada em madeira, o portão de madeira, a 

janela de guilhotina de madeira, a porta de madeira e a estrutura da cobertura do 

balcão. As acções na fachada lateral foram a substituição de janela de duas folhas, em 

ferro por outra de guilhotina, em madeira, a reposição da porta da loja em madeira, a 

substituição do portão em ferro por portão em madeira e a porta em ferro, por um 

portão com réguas de madeira, pintada à cor natural. Na fachada principal, as acções 

foram as seguintes: demolição de parede em tijolo, substituição de janela com 

caixilharia em ferro por outra, de guilhotina, em madeira, substituição de janela de 

madeira por outra, com o mesmo desenho, substituição de guarda da varanda e 

balcão, por outra com o mesmo desenho, em madeira, substituição de portão e de 

portas em madeira por outros, de desenho igual, limpeza do aparelho e colocação de 

argamassa à base de cal no preenchimento de fracturas. 

 

O Edifício 51, localizado na Rua do Castelo, apresentava um estado geral menos 

grave, sendo os elementos dissonantes: varanda em laje aligeirada de betão aparente; 

escadas em betão à vista, com guarda e balaústres de betão, junto à cobertura. Ao 

nível de elementos degradados, apenas a cobertura da varanda e as portas. As 

acções de correcção passaram por uma substituição da estrutura da cobertura da 

varanda, por uma estrutura em ferro e vidro. Mudar a porta de acesso ao andar por 

outra de madeira, com postigo, e a porta da loja por outra de madeira e desenho igual. 

Revestimento das lajes de varandas e escadas com reboco areado fino, para pintar à  
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(a) Rua de Santa Maria do Castelo -  Ed. Nº48 - Alçado principal antes da intervenção 

 
(b) Rua de Santa Maria do Castelo -  Ed. Nº48 -  Alçado principal após a intervenção 

 

 

 
(c) Rua de Santa Maria do Castelo -  Ed. Nº48 – 
     Alçado lateral antes da intervenção (e) R. do Castelo, Ed. Nº 51 - antes 

  
(d) Rua de Santa Maria do Castelo -  Ed. Nº48 –  
     Alçado lateral após a intervenção (f) R. do Castelo, Ed. Nº 51 - depois

 
Fig. 2.22. Castelo Mendo. Edifício nº48 e nº51 antes e após as intervenções.  
Fonte: C.M. Almeida, Projecto de Recuperação de Fachadas para a Aldeia Histórica de Castelo Mendo – 1995,  
CCDRC  
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cor rosa velho; remoção dos balaústres da guarda da varanda, localizada junto à 

cobertura e assentamento de outra guarda em madeira; limpeza do aparelho de pedra 

na fachada, aplicação de argamassa à base de cal, em fracturas e juntas do aparelho. 

 

O Edifício 49, Fig. 2.23., localizado na Rua de Stª Maria do Castelo, em relativo bom 

estado de conservação apresenta apenas uma janela com caixilharia de ferro, como 

elemento dissonante e degradação apenas nas madeiras das portas e no beiral da 

cobertura. Propôs-se a substituição da caixilharia em ferro da janela, por uma janela 

de guilhotina em madeira, a substituição das portas por outras, de desenho igual, 

pintando o aro da janela, o peitoril e as portas à cor RAL 8015 e folhas da janela à cor 

branca, a reparação do beiral com telha de canudo reaproveitada, a limpeza do 

aparelho de pedra da fachada e aplicação de argamassa à base de cal, em rachas e 

juntas do aparelho. Custo total de obra: 181.300,00 escudos (904,32 euros), dos quais 

12.600,00 escudos (62,84 euros), reportam-se à cobertura. 

 

O Edifício 57, Fig. 2.24. (e) e (d), localizado na Rua do Castelo, igualmente pouco 

degradado, apresenta apenas alguns elementos danificados, nomeadamente as 

madeiras das portas, a portada do vão da janela, a caixilharia do postigo; a cobertura e 

o beiral de fachada. Em termos de reabilitação, procedeu-se à substituição da porta, 

no alçado principal, por outra de madeira, com postigo; e a porta da loja por outra, de 

desenho igual, com pintura dos aros e peitoris à cor RAL 8014. A reparação da 

cobertura e do beiral na fachada principal; limpeza do aparelho de pedra da fachada e 

aplicação de argamassa à base de cal, em fracturas e juntas do aparelho. Custo total 

de obra: 273.200,00 escudos (1 362,71 euros), dos quais 95.900,00 escudos (478,34 

euros), correspondem à cobertura. 

 

2.8.1. A Aldeia Histórica de Castelo Mendo: o Turismo rural Como Estratégia 

No castelo concentram-se a maior parte das áreas de lazer, sendo um espaço para 

utilização turística, constituindo um palco privilegiado para a realização de eventos 

culturais, educativos e artísticos. A zona envolvente à ruína da igreja de Santa Maria 

do Castelo, o Largo de São Vicente e a Praça do Pelourinho podem ser animados 

através de várias iniciativas, devendo as zonas comerciais localizar-se 

preferencialmente: (a) no eixo principal da aldeia, rua Direita; e, (b) nos lotes 

adjacentes ao Largo de São Vicente e à Praça do Pelourinho. Foi proposta a criação 

de dois espaços de estacionamento, um destinado aos visitantes, localizado na zona 

exterior da muralha e outro destinado aos residentes, intramuros, ver Fig. 2.24. 
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(a) Rua de Stª Maria do Castelo – Ed. 49 – alçados antes da intervenção 

 
 

(b) Rua de Stª Maria do Castelo – Ed. 49 – alçados após a intervenção 

 
 

(c) Rua do Castelo - Ed. nº 57 – alçados antes da intervenção 

 
 

(d) Rua do Castelo - Ed. nº 57 – alçados após a intervenção 
 
 

Fig. 2.23. Castelo Mendo. Edifício nº49 e nº57 antes e após as intervenções. 
Fonte: C.M. Almeida, Projecto de Recuperação de Fachadas para a Aldeia Histórica de Castelo Mendo – 1995, 
CCDRC 
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Fig. 2.24. Castelo Mendo. Proposta Geral de Distribuição. 
Fonte: LVP – FAUTL  
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A proposta de mobilidade e acessibilidade sugere um conjunto de projectos, na área 

da requalificação urbana e da reabilitação do edificado, complementando os 

equipamentos de âmbito social e turístico. Uma das maiores carências da aldeia 

prende-se com a inexistência de um espaço de convívio destinado à população idosa 

ou, em alternativa, um lar que garantisse as condições de conforto de que os idosos 

não beneficiam nas suas casas. No ano de 2002, a escola primária da aldeia 

encontrava-se ainda em funcionamento, sendo frequentada apenas por um aluno, 

facto que a colocou perante um cenário de possível encerramento no próximo ano 

lectivo. Este imóvel foi estudado se seria adequado à reabilitação e readaptação 

funcional. Os dados estatísticos com os resultados dos Censos 2001 para Castelo 

Mendo revelam que o número de crianças em idade de frequentar o ensino básico 

provavelmente não irá justificar, em termos futuros, o funcionamento da escola 

primária. Deste modo, propõe-se a transformação do imóvel da escola em centro de 

dia / lar de idosos. Este Projecto de Revitalização, complementaria duas situações 

fundamentais: (a) assegurar a reversibilidade e / ou possibilidade de funcionar 

simultaneamente enquanto centro de dia e escola, no caso de se verificar um aumento 

de fixação de população na aldeia e consequente aumento do número de crianças em 

idade escolar; e, (b) considerando a área do edifício em questão, como sendo apenas 

suficiente para a criação de um centro de dia, o projecto previu a hipótese de 

integração da área envolvente, adossando uma nova construção à preexistência, para 

que o equipamento possa receber a população mais idosa, para pernoitar 

ocasionalmente.  

 

A Casa do Fidalgo é um solar palaciano de influência barroca ou classicista tardia, 

provavelmente datado do Século XVII / XVIII, de grande interesse localizado na Rua 

Direita, isolado num lote de grandes dimensões. Devido ao seu valor arquitectónico, 

dimensão e presença visual no perfil da aldeia, foi proposta a adaptação à função de 

pousada ou unidade de turismo temático de qualidade. 

 

A aldeia histórica de Castelo Mendo com acções de intervenção enquadradas no 

Projecto de Recuperação de Fachadas para a Aldeia Histórica de Castelo Mendo, teve 

reflexos positivos, contribuindo para esse efeito o apoio, acompanhamento e 

fiscalização de obras efectuado pelos técnicos da autarquia nas acções de 

recuperação de fachadas e na reabilitação dos edifícios devolutos correspondendo à 

primeira fase do programa. 
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CAPÍTULO III – A ALDEIA DO XISTO DE ÁLVARO 

 

3.1. O Território e a Dimensão Natural 

 

No limite ocidental do Concelho de Oleiros, Distrito de Castelo Branco, Álvaro possui 

uma posição geográfica de promontório, outrora de muito difícil acesso. Integrada no 

contexto territorial da sub-região do Pinhal Interior Sul, no espaço de relação entre a 

Beira Interior e a Beira Litoral, a povoação localiza-se na margem esquerda do rio 

Zêzere, na confluência com a Ribeira de Alvelos, também chamada Rio de Álvaro, ver 

Fig. 3.1. O Pinhal Interior é uma unidade com características estruturais, 

geomorfológicas, paisagísticas e mesmo humanas bem definidas. Esta área, 

caracteriza-se não só pela presença de recursos naturais importantes como a floresta 

e a água, mas também, pela sua localização e orografia bastante sinuosa e 

acidentada, apresentando problemas de “encravamento” e graves deficiências de 

acessibilidades locais e sub-regionais. Estes factores de isolamento contribuem em 

larga medida para o despovoamento e desertificação.  

 

O Rio Zêzere nasce na Serra da Estrela, a 1900 m de altitude e corre até Manteigas 

ao longo de um vale glaciário de perfil em U, que se terá formado em tempos 

geológicos recentes. Seguindo em direcção a Sudoeste, desagua a oeste de 

Constância, no rio Tejo, após um percurso de 200km. O rio Zêzere é um dos rios mais 

emblemáticos de Portugal, também conhecido como a “Pérola das Beiras”. Os 

meandros do Zêzere conferem-lhe uma paisagem admirável com as suas curvas 

acentuadas. Estas curvas mudam de forma e posição com as variações de maior ou 

menor afluência dos caudais escoados durante as estações do ano.  

 

O canal do rio muda constantemente de posição ao longo da planície aluvionar, 

através de um processo continuado de erosão e deposição nas suas margens. As 

margens externas do meandro, centrífugas da corrente fluvial, apresentam barrancos 

progressivamente erodidos e, na margem interna, ocorre a deposição, principalmente 

de areia. Este processo de desagregação leva a acentuar a curvatura do meandro. O 

rio Zêzere, uma barreira natural foi, desde épocas remotas, uma via de comunicação e 

uma fonte de recursos. Por isso, a ligação entre as povoações e os campos das duas 

margens foi, durante séculos, natural e corrente, sobretudo num quadro de vida rural. 

Embora esta relação directa já não exista, o cenário e o quadro de vida são comuns, 

ver Fig. 3.2. 
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(b) O Pinhal Interior Sul na Região 

Centro, NUTIII. 

 

 
(a) A Região Centro em Portugal 

Continental, NUTII. 
(c) O Concelho de Oleiros no Pinhal 

Interior Sul. 

 
(d) Posição da Freguesia de Álvaro no Concelho de Oleiros. 

Fig. 3.1. Álvaro. Localização de Álvaro na Região Centro de Portugal. 
Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística 
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(a) Rio Zêzere. 

 
(b) Pinhal Interior. (c) Ribeira de Alvelos. 

 
(d) Ponte sobre o rio Zêzere. (e) Rio Zêzere. 

Fig. 3.2. Álvaro. O território como paisagem cultural. 
Fonte: LVP-FAUTL 
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As actuais condições de acessibilidade estão vinculadas à natureza das centralidades 

existentes no contexto regional. Isolada das grandes vias de comunicação terrestre, as 

ligações fazem-se, sobretudo através da sede do concelho. Os velhos caminhos 

mantêm-se como percursos essenciais nas relações de proximidade com as 

povoações vizinhas. Estes percursos morosos e acidentados, mas com cenários de 

rara beleza, são elementos essenciais da paisagem, da história e do território de 

Álvaro. 

 

O aglomerado populacional surge implantado em local estratégico, numa elevação 

sobre o vale, onde se desenha o leito do rio, rodeado por serras com extensas 

manchas de arvoredo, entre as quais predomina o pinhal. A amplitude do horizonte, os 

contrastes do relevo e a predominância do verde e da água são aspectos que 

distinguem a paisagem, conferindo um carácter de excepção ao conjunto edificado e à 

sua envolvente. O perfil histórico e geográfico marca o carácter. O profundo vale do 

Zêzere é o elemento natural mais significativo, origem da organização da vida e da 

economia local, bem como do próprio enquadramento regional, ver Fig. 3.3. 

 

A floresta, um dos principais recursos, encontra-se fragilizada pelo abandono e 

ameaçada pelo efeito destruidor dos incêndios que, nos últimos anos, atingiram a 

região. Embora a exploração industrial da madeira esteja em declínio, o trabalho 

artesanal pode ser revitalizado, de modo a preservar a memória de uma tradição 

artística genuína, impressa no património cultural de Álvaro. Consciente do seu 

potencial histórico e natural, os moradores encaram, com esperança, a reabilitação do 

património e a implementação de actividades de lazer e cultura, de modo a potenciar e 

sustentar um processo de desenvolvimento qualitativo e a criar condições de atracção 

para as novas gerações. 

 

3.2. História e Desenvolvimento Local 

 

O percurso de desenvolvimento local encontra-se profundamente marcado pelas 

ligações históricas às Ordens Militares, à Casa de Trofa e à Casa do Infantado, o que 

lhe conferiu importância no contexto regional e contribuiu para o legado de um 

património arquitectónico e artístico relevante. O povoamento do território remonta a 

épocas recuadas e as qualidades naturais e defensivas foram determinantes para a 

escolha do sítio, em local elevado, protegido e sobranceiro ao rio.  
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(a) Implantação da Aldeia sobre a linha de festo. 

 
(b) Via vicinal. (c) O rio Zêzere e a povoação. 

 

(d) Recolha da azeitona. (e) Paisagem do Pinhal Interior. 

Fig. 3.3. Álvaro. A aldeia e a paisagem envolvente. 
Fonte: LVP-FAUTL 
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O primeiro núcleo, de tipo castrejo, formou-se no sítio do Castelo, dando origem à 

organização e expansão do aglomerado populacional. A partir da romanização, nos 

primeiros séculos da nossa era, este aglomerado integrou-se na estrutura 

administrativa, económica e viária regional e peninsular. Numa zona remota e de difícil 

penetração, território de conflito entre invasores e autóctones, terá mantido funções 

estratégicas de defesa no seio da Lusitânia romana. 

 

A região recebeu a influência dos visigodos e dos muçulmanos e na época da 

reconquista cristã deu-se o despovoamento dos campos e a concentração da 

população nos núcleos protegidos. Nesse momento, Álvaro destacou-se e iniciou a 

sua consolidação como núcleo urbano. As Ordens Militares, que desde as origens do 

Condado Portucalense tiveram papel decisivo na conquista e defesa das Beiras, 

estiveram envolvidas com as acções estratégicas na região. Em 1194, El-Rei D. 

Sancho I privilegiou a Ordem do Hospital, concedendo-lhe as “Terras de Guidintesta”, 

amplos territórios entre-os-rios Zêzere e Tejo, com a obrigação de repovoar e 

desenvolver. No final da reconquista cristã no século XIV e com a sede da Ordem 

fixada no Crato, verifica-se a fase de maior desenvolvimento regional, implementada 

pelo grão prior, Dom Álvaro Gonçalves Pereira, pai de Dom Nuno Álvares Pereira. 

 

Durante a primeira dinastia verifica-se a expansão do aglomerado de Álvaro, 

estruturado ao longo da via de acesso, com base na tradicional rua Direita ou rua do 

Castelo. Data também desta época a identificação toponímica, associada à liderança 

de um donatário. As escassas referências históricas permitem colocar a hipótese de 

se tratar de um fidalgo ou cavaleiro de nome Álvaro Peres ou do próprio prior da 

Ordem, Dom Álvaro Gonçalves Pereira, situação que parece mais verosímil. As 

características da morfologia urbana e da matriz arquitectónica da rua do Castelo 

testemunham a natureza da povoação, cuja economia derivava da exploração dos 

recursos agro-pastoris, das funções defensivas, administrativas e económicas da 

comenda da Ordem e do acolhimento aos peregrinos do Caminho de Santiago de 

Compostela. O castelo, o celeiro, a residência dos cavaleiros ou casa da comenda, e a 

albergaria com um pequeno hospital eram edifícios emblemáticos, a par da 

arquitectura religiosa. 

 

O quadro de vida foi impulsionado a partir do século XV, em pleno contexto da 

economia dos Descobrimentos Marítimos, tanto pela ligação aos Senhores de Trofa 

como pelo destaque internacional de alguns priores da Ordem do Hospital, que em 

1530, passou a designar-se Ordem de Malta. O senhorio de Trofa, fundado em 1449 
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por mercê de El-Rei D. Afonso V a Gomes Martins de Lemos, incluía terras nas duas 

margens do Zêzere, nomeadamente Álvaro e Pampilhosa da Serra, doação 

confirmada por El-Rei D. Manuel I, em 1476. Sem nunca ter sido residência senhorial, 

este enquadramento tutelar contribuiu para uma certa nobilitação e para a construção 

de melhoramentos e o impulsionamento das artes, por parte de donatários e 

beneméritos. Embora os poderes e a presença da Ordem tenham diminuído, as 

influências foram claras, nos períodos em que alguns grão priores se destacaram nas 

causas nacionais (o Infante D. Luís e D. Manuel de Portugal, no séc. XVI) e, na esfera 

internacional, os grão mestres D. Manuel de Melo, no séc. XVII, e D. Manuel de 

Vilhena, no séc. XVIII. A integração dos bens e tutela da Ordem de Malta na Casa do 

Infantado, em 1789, promoveu as suas ligações à família real. Esta dinâmica local foi 

ampliada pelo desenvolvimento regional, que se traduziu na construção de 

equipamentos como a ponte filipina do Cabril, sobre o Zêzere, ou o cais fluvial de 

Constância, no Tejo, que incrementaram a mobilidade de pessoas, produtos e ideias, 

e permitiram um melhor aproveitamento e escoamento da madeira. 

 

O crescimento e extensão do perímetro urbano, a fundação da Misericórdia, em 1597, 

e a construção e decoração de capelas e ermidas, são sinais de uma nova era que 

haveria de pautar-se, também, por uma maior autonomia administrativa, pela 

construção de um rico património religioso e pela presença de formas artísticas de 

cariz erudito. Em contraste com a simplicidade chã e a influência vernácula da 

arquitectura, os espaços interiores são requintados e exuberantes, com especial 

relevância para a Igreja da Misericórdia, onde a pintura, a escultura e a talha se 

harmonizam na composição de ambientes barrocos de grande expressão e certa 

erudição. Ao conjunto plástico e decorativo integrado na arquitectura deste edifício, 

acresce ainda um significativo espólio, formado por estatuária, objectos de culto e 

pintura, onde existe uma interessante representação da Rainha Dona Maria I, ver Fig. 

3.4 (a). A quantidade e a qualidade deste e doutros núcleos revelam a existência de 

uma forte produção artística regional, com influências dos centros eruditos de Tomar e 

de Coimbra. A utilização da madeira como suporte da pintura e recurso escultórico das 

técnicas de entalhamento exprimem o sábio e engenhoso aproveitamento de um 

recurso natural que foi a base da prosperidade da região. 

 

Desde a implementação das reformas do Liberalismo, em 1834, o processo histórico 

alterou-se profundamente. Com a extinção da Casa do Infantado, sendo o Infante D. 

Miguel o último grão prior, os bens da Ordem de Malta em Portugal foram 

incorporados na fazenda pública. Ao mesmo tempo, foram extintas outras regalias 
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tutelares e vínculos de dependência senhorial. Integrada no Concelho de Oleiros, 

Álvaro iniciou uma nova fase da sua história. Perdidos os antigos vínculos, a vida local 

organizou-se em função da vida cívica (freguesia) e religiosa (paróquia) e em torno da 

Misericórdia, a instituição que sempre funcionou como centro de assistência à 

população e pólo de atracção da vida colectiva. A economia manteve a base rural 

ligada à agricultura e dimensionou as formas de exploração da indústria da madeira. 

As condições de isolamento e fragilidade económica, a par do efeito de atracção dos 

grandes centros, estiveram na base da perda continuada de população activa, que se 

acentuou na segunda metade do século XX. Parado no tempo, o aglomerado 

populacional e urbano mantém as características próprias do abandono e do 

envelhecimento, mas também as potencialidades de uma memória viva do processo 

de desenvolvimento histórico, ver Fig. 3.4. 

 

3.3. População e Caracterização Social 

 

Os resultados preliminares dos Censos de 2001 apontam para um crescimento da 

população residente na Região Centro, de 3,4% face aos valores apurados em 1991, 

que é inferior ao verificado para o País, que cresceu cerca de 4,6%. Estima-se que o 

crescimento da Região Centro tenha sido prejudicado por um saldo natural negativo, 

que fez diminuir a população em 1,8%. No entanto, a região revelou capacidade de 

atrair população, tendo registado um saldo migratório positivo, que contribuiu para o 

seu crescimento demográfico em 5,1%. Em termos relativos e apesar do aumento 

populacional verificado, a Região Centro vê o seu peso diminuído no total nacional: em 

1991, cerca de 17,4% da população total do país residia na Região Centro e em 2001, 

esse valor desce para os 17,2%. Em Março de 2001 residiam na Região Centro 

1.779.672 indivíduos, dos quais cerca de 52% eram do sexo feminino. Os maiores 

concelhos da Região continuam a ser, por esta ordem, Coimbra, Leiria, Viseu e Aveiro 

e, os onze concelhos mais populosos da região, todos com uma população superior a 

40 000 habitantes, concentram cerca de 46% da população total, situando-se a 

maioria na faixa litoral, ver Fig. 3.5 e Quadro 3.1. 

 

À excepção de Castelo Branco, os concelhos capital de distrito (Leiria, Viseu, Coimbra, 

Aveiro e Guarda) são os que apresentam um maior crescimento populacional em 

termos absolutos e no seu conjunto albergam cerca de 30% da população total da 

Região Centro que concentram em si próprios cerca de 24% da população total da 

região. Já em termos relativos, os concelhos da periferia das sedes de distrito estão 

entre os que apresentam um maior crescimento. 
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(a) Rainha D. Maria I. 

 

 

 

 

 

(b) Rua de São Gens. 

 

(c) Rua Alfredo Moreira. 

 

(d) Casa Mortuária. 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4. Álvaro. História e desenvolvimento local. 
Fonte: LVP-FAUTL 
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Quadro 3.1. Álvaro. Pop. residente e variação pop. 1991-2001, por concelho, RAX. 

  Fonte: INE 

 

 

 

 

 

Fig. 3.5. Álvaro. Variação da população residente, por concelho RAX. 
Fonte: INE 
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Os concelhos com maior dinamismo são os da Lousã, da Condeixa-a-Nova, de Leiria 

e de Vagos, registando um crescimento económico acima dos 15%. As NUTS III Baixo 

Vouga, Baixo Mondego e Pinhal Litoral, representam cerca de 54,8% da população 

residente na Região Centro, com uma superfície de 23,7 % do total da região. O poder 

de atracção dos concelhos periféricos das maiores cidades é ainda mais evidente, se 

se decompuser o crescimento populacional no contributo dos saldos naturais e saldos 

migratórios. Analisando o saldo migratório, os concelhos que mais cresceram foram, 

Condeixa-a-Nova, Lousã, Vila Nova de Poiares, Vagos e Miranda do Corvo. O 

contributo do saldo natural para o crescimento demográfico foi maior nos concelhos de 

Batalha, Porto de Mós e Leiria. 

 

Dos treze concelhos que compõe a Rede de Aldeias do Xisto (RAX), Castelo Branco é 

o concelho com mais população, com um total de 55.909 habitantes, segundo os 

Censos de 2001. O Concelho da Lousã foi aquele que conseguiu atrair mais 

população, passando de 13.447 habitantes, em 1991, para 15.872 habitantes, em 

2001, com o maior saldo positivo de variação da população (18%). Proença-a-Nova foi 

o concelho que perdeu mais habitantes, passando de 11.088, para 9.609, o que perfaz 

um total de menos 1.479 habitantes. O concelho com o maior saldo de negativo de 

variação da população foi Vila Velha de Rodão, com 17,9%. 

 

O Concelho de Oleiros, segundo os dados estatísticos consultados, teve um aumento 

de 12.561 habitantes entre 1801 e 1960. A partir dessa data até 2001, o concelho de 

Oleiros tem vindo a diminuir a população progressivamente, o que se traduz numa 

perda de 8.879 habitantes. Segundo os últimos dados estatísticos obtidos, a 

população era de 6.212 habitantes em 2004, ver Fig. 3.6. 

 

Num processo de recessão demográfica, a população de Álvaro apresenta 

características de envelhecimento. Os cerca de 315 moradores, registados nos censos 

de 2001, mantêm uma agricultura de subsistência, com destaque para o cultivo de 

produtos agrícolas e aproveitamento da azeitona. Os principais espaços de 

sociabilidade e acolhimento são os equipamentos religiosos (igrejas e capelas) e o 

equipamento social (centro de dia). O pequeno comércio (minimercado) e os dois 

cafés existentes são lugares de convívio, essenciais para manter vivas as trocas entre 

a comunidade de residentes e os visitantes que ocorrem em épocas festivas, 

procurando a descoberta de um cenário autêntico e belo. A Misericórdia é a instituição 

de referência e o Largo da Misericórdia o espaço agregador, onde se erguem os 

edifícios que albergam as actividades ligadas à vida colectiva desta comunidade. 
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          (a) População residente em Oleiros 1801-2004. 

 
(b) Variação da população residente 1991-2001, por freguesia. 

 

 

 

 

Fig. 3.6. Álvaro. População residente em Oleiros. 
Fonte: INE 
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3.4. Morfologia Urbana e Espaço Público 

 

A estrutura do aglomerado reflecte e agrega o modo de formação e desenvolvimento, 

a sua importância e interesse, as actividades e a vida social, a organização urbana e 

os edifícios. A implantação e a forma relacionam-se, claramente, com a geografia, a 

exposição solar e as características geológicas do terreno. Morfologicamente, Álvaro 

estrutura-se ao longo de uma crista montanhosa, de forma linear, seguindo o traçado 

da rua principal (Rua do Castelo/ Rua de Santo António/ Rua Alfredo Moreira), em 

articulação com os campos, o sistema viário exterior e os caminhos vicinais. A malha 

estruturante apresenta também uma rua secundária, paralela à primeira. Este sistema 

polariza-se em torno de um núcleo dinamizador: uma praça com funções religiosas e 

administrativas, referenciada pela Igreja da Misericórdia, Igreja Matriz e Junta de 

Freguesia. Trata-se de uma estrutura ordenada, de tipo medieval, onde se identificam 

três factores determinantes na sua morfologia: o relevo, a água (rio Zêzere e ribeira de 

Alvelos) e a arquitectura religiosa (igrejas e capelas). O espaço construído acompanha 

o escalonamento das ruas, obtendo pontos de vista para a paisagem envolvente, ver 

Figs. 3.7 e 3.8. 

 

3.5. Caracterização do Edificado 

 

Nesta estrutura ordenada, de tipo medieval, três factores dominantes condicionam a 

morfologia: o relevo, a água e a arquitectura religiosa. O largo (Praça da Misericórdia) 

e a rua principal (Rua do Castelo/Rua Alfredo Moreira) constituem elementos 

marcantes na estrutura interna e agregam actividades e funções sociais, culturais e 

comerciais. O espaço construído acompanha o escalonamento de ruas, criando 

pontos de vista para a paisagem envolvente. Predominam as tipologias da arquitectura 

civil (habitação), mas destacam-se os edifícios religiosos, pela localização, 

representatividade, função social, valor identitário e conteúdo artístico. No conjunto 

tipológico da arquitectura religiosa, todos os casos são representativos do 

enquadramento regional, predominando plantas rectangulares ou tendencialmente 

alongadas, volumetria pouco acentuada, fachadas simples e harmoniosas e interiores 

com decoração artística elaborada e qualificada, ver Fig. 3.9. 

 

3.5.1. As Tipologias da Habitação 

As tipologias de habitação ligam-se aos factores de humanização da paisagem. Para 

além das funções de abrigo do habitat humano, comportam também equipamentos 

agrícolas, adaptados às necessidades de exploração da terra.  
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(a) Forma linear. (b) Rua do Castelo. 

  
(c) Rua Alfredo Moreira. (d) Praça da Misericórdia. 

  

(e) Rua José Rosa. (f) Passadiço na Rua do Castelo. 

 

 

Fig. 3.7. Álvaro. Morfologia urbana e espaço público. 
Fonte: LVP-FAUTL 
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Legenda: 

(a) Rua do Castelo e espaço exterior envolvente da Capela de Santo António. 

(b) Espaço público formado pela envolvente da Igreja Matriz, pela rua do Castelo, pelo  

Coreto e pela Praça da Misericórdia. 

(c) Espaço público, panorâmico, de recepção dos visitantes. 

 

 

Fig. 3.8. Álvaro. Morfologia urbana e espaço público. 
Fonte: LVP-FAUTL 
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(a) Arquitectura Civil. 

 
(b) Equipamentos e serviços. 

Fig. 3.9. Álvaro. Património cultural e edificado. 
Fonte: LVP-FAUTL 
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Assim, a organização e distribuição dos espaços interiores revela a habitação 

enquanto elemento cultural, resultado de uma longa evolução, traduzindo experiências 

de sucessivas gerações. Após o Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal, 

realizado nos anos 60, sob coordenação do arquitecto Keil do Amaral, continua ainda 

a verificar-se, no edificado habitacional de Álvaro, a permanência de duas tipologias: 

uma, característica do contexto rural disperso e, outra, mais comum no contexto 

urbano do aglomerado. 

 

Em contexto rural, observam-se construções de planta rectangular, habitualmente de 

dois pisos sendo, o primeiro, destinado inicialmente a animais, utensílios e armazém 

de produtos agrícolas e, o segundo, à habitação. Tradicionalmente, as escadas são 

exteriores, em pedra, apresentando, por vezes, alpendres que se projectam no 

prolongamento do telhado. As coberturas são revestidas a telha de canudo. Os 

interiores, sem grande conforto, têm fraca iluminação. Na sala comum, a lareira surge 

como ponto fulcral da habitação. As alcovas são de dimensões bastante reduzidas e 

desprovidas de janelas. 

 

Em contexto urbano, predominam as construções de planta rectangular, de maior 

regularidade, com dois pisos, ambos destinados a residência. O primeiro piso possui 

sala comum, alcovas e passagem para o logradouro / quintal. O segundo destina-se à 

cozinha e alcovas principais. Como sub grupo desta tipologia, surgem situações em 

que o espaço da sala, no piso térreo, é destinado a actividades comerciais e, o 

segundo andar, se reserva a residência. As escadas são interiores, de tiro e em 

madeira. As coberturas são revestidas a telha de canudo, as chaminés são frequentes 

e o assentamento dos beirais é mais cuidado do que nas construções isoladas com 

funções agrícolas. Nos interiores, relativamente iluminados, existe maior profusão de 

vãos com abertura para as divisões principais. Este exemplo, ver Fig. 3.10, seguinte é 

bem representativo da tipologia urbana mais antiga, cuja organização espacial traduz 

um modo de vida ancestral. De espaços exíguos, a habitação tem zonas comuns (sala 

de estar, sala de jantar) de maiores dimensões, face aos espaços de maior 

privacidade (alcovas). 

 

3.5.2. As Tipologias da Arquitectura Religiosa 

A arquitectura de cariz religioso encontra-se repartida por dois grupos principais. O 

primeiro abarca os templos de maiores dimensões, edifícios de nave única, planta 

rectangular, regular e simples, como a Igreja Matriz.  
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(a) Alçado Principal. (b) Vista dos quartos (alcovas). 

 
(c) Entrada Principal. (d) Espaço da sala. 

 
(e) Escada de tiro. (f) Espaço do corredor e da cozinha. 

 

Fig. 3.10. Álvaro. Habitação, na Rua do Castelo – caracterização do edificado e 

tipologias. 
Fonte: LVP-FAUTL 
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Também faz parte desta tipologia a Igreja da Misericórdia, construção que mostra 

características dos modelos formais e funcionais dos templos associados às 

Misericórdias. Estes edifícios estão integrados no núcleo urbano, tornando-se os 

elementos de maior importância aglutinadora do ponto de vista religioso, 

destacadamente incluídos nos percursos das principais vias processionais de Álvaro.  

 

No segundo grupo tipológico, integram-se as capelas de devoção e as ermidas 

construídas no termo do núcleo urbano, ou edificadas no exterior do aglomerado, 

quase sempre isoladas. Como única excepção a esta inserção, identificamos a Capela 

de N.ª Sr.ª da Nazaré, que hoje se encontra integrada no âmago do tecido urbano. 

Pequenos templos associados à religiosidade e devoção popular surgem na paisagem 

como edificações de pequena dimensão, planta quadrangular ou rectangular simples, 

cujas escassas aberturas se rasgam, em alguns casos, para alpendres fronteiros de 

recolhimento. Elemento de utilização sazonal, ocupando toda a largura da fachada, 

constitui-se como um prolongamento funcional da volumetria do templo. Estes 

edifícios, embora depurados, apresentam, no seu interior, uma decoração artística 

elaborada, ver Fig. 3.11. 

 

3.5.3. Composição de Fachadas 

As fachadas dos edifícios são de grande relevância, fundamentais para a 

caracterização da morfologia e a imagem do aglomerado e dos seus espaços urbanos. 

Em Álvaro, as fachadas têm uma constituição usual de dois pisos e a sua composição, 

bem como o ritmo e a forma dos vãos, revelam, no exterior urbano, a dimensão da 

propriedade e a organização do espaço interior. Os vãos de portas e janelas no piso 

térreo e as janelas no piso superior, estão dispostos segundo um ritmo regular. A 

configuração do vão é quase sempre vertical, com a largura menor que a altura. No 

conjunto dos vários exemplares levantados, encontram-se composições tipo, desde 

modelos mais elaborados e de inspiração erudita, até aos mais simples, de cariz 

popular e interpretação vernácula.  

 

Nas zonas onde prolifera o comércio, as fachadas apresentam, ao nível do piso 

elevado (1º piso), porta-janela de duas folhas, característica de sacada, saliente e à 

face do plano da fachada, com gradeamento trabalhado. No piso térreo, encontram-se 

as portas e a janela (montra). Esta composição de fachada corresponde a uma 

tipologia funcional do edificado que se define como habitação-comércio. Os socos e as 

molduras de vãos, em alvenaria de pedra ou simplesmente rebocados e pintados, 
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(a) Igreja Matriz. 

 
(b) Igreja da Misericórdia. (c) Capela de S. Sebastião. 

Fig. 3.11. Álvaro. Arquitectura religiosa – caracterização do edificado e tipologias. 
Fonte: LVP-FAUTL 
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as cobertura de duas a quatro águas e a cércea de um a três pisos, são também 

elementos a considerar, pois garantem a uniformidade e harmonia do conjunto, ver 

Fig. 3.12. 

 

3.5.4. Vãos 

Os vãos são habitualmente rectangulares, dispostos verticalmente, sendo possível 

encontrar, com alguma frequência, vãos de forma quadrangular, de pequenas 

dimensões, nos edifícios mais antigos. Do ponto de vista funcional, observam-se, nas 

fachadas do núcleo urbano de Álvaro, três tipos principais de vãos: vãos de janela de 

peitoril; vãos de janela de sacada; e, vãos de porta. Existem também óculos e alguns 

vãos com moldura em alvenaria de tijolo ou de pedra aparelhada e de desenho mais 

cuidado. Os óculos correspondem a aberturas circulares, quadrangulares ou 

rectangulares, emolduradas e sem caixilharia, abertas na parede de um edifício, tendo 

por função a ventilação e/ou a iluminação do interior.  

 

Tradicionalmente, os vãos têm caixilharia em madeira da região (castanho ou pinho), 

com acabamento natural, encerado ou pintado, sendo as molduras em cantaria 

irregular de xisto, com acabamento natural (por vezes caiada), ou regular (aparelhada) 

de granito, ou bujardado. Em alguns casos, os vãos apresentam lintel em madeira, ao 

invés de xisto. Ao nível arquitectónico, a janela de sacada pode considerar-se um 

elemento pontual e secundário na caracterização. As portas tradicionais são em 

madeira, de cor natural ou pintada. Encontram-se portas com duas folhas, o recorte 

preenchido com rendilhado de ferro fundido ou forjado, sistema que permite a 

ventilação e iluminação do interior e a identificação do visitante e, de portas de uma só 

folha, por vezes, com postigo, ver Fig. 3.13. 

 

3.5.5. Elementos Ligados à Arquitectura 

A zona em estudo evidencia, nos seus edifícios, elementos discretos, de natureza 

funcional e soluções tradicionais de grande simplicidade, decorrentes da aplicação dos 

recursos locais. Encontram-se, em alguns vãos, pormenores funcionais e decorativos, 

executados com engenho. Puxadores, chapas de fechadura, dobradiças e outras 

ferragens surgem integrados ou em contraponto com a rusticidade da madeira dos 

vãos. A superfície está  pintada ou à cor natural. Assinala-se, ainda, a presença de 

puxadores de pega horizontal, pegas com batente e aldrabas antropomorfizadas, cuja 

função é o anunciar a chegada do visitante através do toque (bater à porta). Estas são 

soluções estéticas a valorizar, enquanto elementos de expressão e caracterização de 

hábitos e tradições. 



 122 

  
(a) Rua da Barca. (b) Rua do Castelo. 

 

 
(a) (b) (c) (d) 

 
(c) Rua do Castelo. (d) Rua do Castelo. 

 

 

 

 

Fig. 3.12. Álvaro. Composição de fachadas. 
Fonte: LVP-FAUTL 
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(a) Janela de Peitoril (em madeira). (b) Óculo. 

 

                                 
(a) (b) (c) (d) 

 

 

  
(c) Porta em madeira, folha única. (d) Porta, duas folhas, madeira pintada. 

 

 

Fig. 3.13. Álvaro. Vãos. 
Fonte: LVP-FAUTL 
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Os beirados são elementos importantes na caracterização da arquitectura de Álvaro. 

De uma maneira geral, assentam numa cimalha simples, laje de xisto ou cornija 

(simples ou dupla) de perfil recto, que remata o topo do edifício. Ao nível  dos remates 

de cobertura e fachada, também se encontram beirados simples, de descarga directa, 

utilizando apenas as primeiras fiadas de telhas caneiras como elemento saliente. A 

sinalética comercial, montras, escaparates, anúncios e identificação dos equipamentos 

de necessidade quotidiana constituem verdadeiro reflexo da cultura urbana. 

Representativos de uma época e do seu comércio, encontramos elementos 

concernentes à arquitectura que, pela sua forma e pela pintura que os reveste, deixam 

adivinhar a idade e o uso. A maioria dos anúncios e letreiros publicitários comerciais e 

empresariais encontram-se adossados ao plano da fachada. Destacam-se os 

elementos de identificação da entidade seguradora do imóvel, testemunhas da 

importância do edificado e do zelo manifestado pelos seus proprietários. As guardas 

em ferro forjado, de desenho cuidado que guarnecem as janelas de sacada, integram 

e dão continuidade à tradição das guardas em madeira, tão características da 

arquitectura tradicional da região. Elementos funcionais e decorativos do edificado, 

convite à socialização, constituem-se como coadjuvantes da urbanidade, ver Fig. 3.14. 

 

3.6. Construção: Materiais e Técnicas 

 

Em Álvaro, a maioria dos imóveis são em alvenaria de pedra, empregando materiais 

da região como o xisto, o granito e o seixo rolado. As paredes, em alvenaria de pedra 

irregular, com aparelhos mistos, são constituídas por blocos assentes em argamassa, 

com fraca concordância entre a superfície. O espaço entre as pedras maiores é 

preenchido com elementos de menores dimensões e / ou pedra miúda. Os ligantes 

podem ser constituídos por argamassas de argila, cal e areia ou, unicamente, por 

barro. 

 

Só nos edifícios de maior erudição se verifica a existência de cunhais nas 

extremidades das paredes, protegendo as esquinas e constituindo importantes zonas 

de reforço da estrutura. As paredes são, na sua maioria, rebocadas, embora algumas 

tenham  pedra à vista. O reboco é aplicado nas paredes, preparando-as para receber 

a cal ou a pintura, actuando como camada protectora ao desgaste e à erosão das 

alvenarias. Os rebocos aplicados nas alvenarias de pedra são, geralmente, 

constituídos por misturas de barro e cal ou, então, por argamassas bastardas. 

Pontualmente, surgem paredes caiadas directamente sobre a alvenaria, não 

apresentando reboco.  
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(a) Puxador.       (b) Sinalética, em chapa metálica           

esmaltada. 

  
(c) Elemento publicitário. (d) Aldraba. 

  
(e) Guarda em ferro trabalhado. (f) Puxador em ferro. 

Fig. 3.14. Álvaro. Elementos ligados à arquitectura. 
Fonte: LVP-FAUTL 



 126 

As paredes interiores são, normalmente, em tabique ou taipa de fasquio e compõem-

se de uma estrutura feita com tábuas de madeira, colocadas na vertical ("a prumo") e 

sobre as quais se prega um segundo pano de tábuas na diagonal, sendo aplicado 

sobre elas um ripado horizontal ( o fasquiado), que é rebocado com argamassa de cal 

e, por vezes, estuque. Esta técnica de construção encontra-se, pontualmente, em 

paredes exteriores ao nível do piso superior, sendo o piso térreo habitualmente em 

alvenaria de pedra. 

 

No interior, são frequentemente utilizadas estruturas em madeira, nos tectos e nos 

pavimentos dos pisos elevados, funcionando como estruturas portantes, ligando uma 

parede à outra. Os pavimentos são em vigas de madeira revestidos por tábuas / 

pranchas e os tectos rematados por um forro de madeira. Este material é utilizado de 

forma recorrente, possuindo resistência, durabilidade e qualidade, ao nível do 

isolamento térmico, constituindo-se como um recurso desta região, ver Fig. 3.15. 

 

3.7. Património, Paisagem e Vida 

 

Em Álvaro, o património cultural e histórico é extenso, rico e diversificado. Abrange 

não só os recursos de natureza material, caracterizados pelos bens imóveis do espaço 

edificado e pelos bens móveis artísticos, mas também por um conjunto de actividades 

e tradições. Para além do interesse histórico-cultural, estes bens imateriais têm um 

particular valor social, na medida em que reforçam laços e pertenças e possuem um 

carácter de identidade. No entanto, a sua protecção e revitalização depende da própria 

preservação do conjunto edificado natural, bem como dos hábitos e modos de vida, 

ancorados num tecido social que está em acelerada transformação. A fragilidade 

destes recursos exige uma especial atenção, para que a coerência e a essência se 

mantenham, com capacidade de apropriação por parte de todos quantos se sentem 

ligados por estas memórias e nelas encontram significado. Neste universo incluem-se 

muitas vivências que têm como cenário o património edificado, com especial 

relevância para os espaços públicos e as ambiências domésticas. 

 

As festividades integradas no calendário religioso são marcos de referência e ocasião 

para reactivar rituais e eventos, participados por residentes e naturais que retornam 

em épocas especiais, nomeadamente no Natal, na Páscoa e durante o Verão.  
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(a) Muro de suporte em xisto. (b) Aparelho de xisto sem argamassa. 

  
(c) Aparelho de xisto com argamassa. (d) Aparelho de xisto com argamassa. 

  
(e) Taipa de Fasquio. (f) Aparelho de xisto com argamassa. 

 

Fig. 3.15. Álvaro. Materiais e técnicas construtivas. 
Fonte: LVP-FAUTL 
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As procissões, ligadas aos patronos e devoções da Igreja Matriz, das capelas e 

ermidas, mantêm rituais antigos no itinerário urbano e são elementos de valorização e 

pretexto de fruição do espaço público e do conjunto edificado. Algumas delas 

integram-se em festas e romarias, acontecimentos que atraem grande número de 

participantes, incluindo moradores e visitantes. A gastronomia recorre aos produtos da 

região, confeccionados com labor e engenho. Os peixes do rio, o cabrito do montado, 

a azeitona, o milho, os produtos hortícolas são alguns dos ingredientes que constituem 

a base dos produtos, das receitas e das iguarias tradicionais, ver Fig. 3.16. 

 

Em Álvaro, a relação entre os vários tipos de bens culturais é indissociável e só uma 

valorização integrada permite um adequado aproveitamento destes recursos, que se 

afiguram como potenciais componentes das estratégias de revitalização, permitindo o 

desenvolvimento das actividades orientadas para a cultura e o lazer. Com uma 

situação privilegiada, construída no cimo de uma colina, entre dois cursos de água, 

num enquadramento florestal imponente, Álvaro apresenta uma paisagem singular de 

grande beleza cenográfica. Entre montes e vales pertencentes aos conjuntos 

montanhosos das Serras de Alvelos e do Moradal, localiza-se num território de 

transição entre a Beira Interior, a Beira Litoral e a Estremadura. O grande vale, 

desenhado pelo curso do rio Zêzere, condiciona a natureza e forma a paisagem. A 

água emerge como elemento de identidade e recurso natural e cultural, potenciando a 

fruição e a criação de percursos de observação, exploração e investigação das 

condições ambientais. 

 

A flora característica da humanização da região abrange as espécies florestais onde 

predomina o pinheiro e algumas manchas de olival, alternando com o coberto vegetal 

ancestral. Dos antigos castanheiros seculares apenas restou a memória. Hoje 

predominam os pinhais, pontuados por manchas de oliveiras e eucaliptos. Na 

realidade, as grandes extensões de pinhal nas encostas serranas fomentaram, 

durante muito tempo, a economia local. Os olivais da região são manchas verdes na 

paisagem e permitem aos residentes manter a produção de azeite e a sua utilização 

na tradição gastronómica. A agricultura, eminentemente hortícola, é reduzida a alguns 

espaços de aproveitamento da água e da terra fértil ribeirinha. A actividade de 

subsistência marca o quotidiano dos residentes, condicionando os hábitos, os ciclos e 

os modos de vida. A fauna apresenta uma variedade de espécies aquáticas que se 

constituem como importantes recursos piscícolas a proteger e promover. Igualmente, 

do ponto de vista cinegético, existem potencialidades reconhecidas. 
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(a) Arquitectura religiosa. 

 
(b) Festividades religiosas. 

 

Fig. 3.16. Álvaro. Património cultural e intangível. 
Fonte: LVP-FAUTL 
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Neste cenário marcadamente acidentado, o património natural e a paisagem 

humanizada constituem um recurso singular. Por isso, a observação da natureza e da 

vida afigura-se como potencial atractivo. Nas serranias de xisto, recortam-se imagens 

de grande amplitude que permitem desfrutar panoramas e vistas únicas sobre o vale 

do Zêzere e a própria povoação de Álvaro - elemento marcante na paisagem, ver Fig. 

3.17.  

 

3.8. Edifícios e Conjuntos de Interesse 

 

No património edificado de Álvaro, o conjunto prevalece sobre cada uma das suas 

partes. Por isso, a imagem urbana é harmoniosa e todos os elementos são 

importantes. A maior parte dos edifícios tem valor de acompanhamento, sem destaque 

particular na imagem urbana, à excepção dos templos. No entanto, alguns casos 

singulares são relevantes, pela sua natureza, que os liga à História da povoação e 

região. A relação com as Ordens Militares contribuiu para o acumular de um 

património arquitectónico e artístico que se constitui como um dos principais recursos 

locais. 

 

O edifício referenciado na Rua do Castelo faz parte do conjunto urbano mais antigo da 

povoação, ver Fig. 3.18., com características similares à tipologia funcional dominante, 

é uma construção de planta rectangular regular, com dois pisos, ambos destinados a 

habitação. Destaca-se por um determinado conjunto de particularidades, ao nível do 

uso original, das características arquitectónicas e da iconografia artística. Alinhado na 

frente urbana da rua, apresenta fachada de composição regular simétrica, o que revela 

alguma erudição ao nível da arquitectura. A preexistência de alguns elementos no 

interior do edifício, como, por exemplo, uma pia de água benta e vestígios de pintura 

decorativa, nas paredes e em paramentos e tectos, levam a colocar a hipótese da 

existência, neste local, de um edifício com alguma importância. Pode constatar-se a 

sucessiva sobreposição de diferentes usos e intervenções ao longo de várias épocas. 

Uma dessas utilizações poderá ter estado relacionada com o apoio a peregrinos do 

Caminho de Santiago de Compostela, funções assistenciais e hospitalares, ou ainda 

tratar-se de um equipamento público de outro tipo, relacionado com a Ordem do 

Hospital ou a Ordem de Malta. Tratando-se de um exemplo com as características 

referidas, que teve como última função a habitação, e hoje se encontra devoluto, 

constitui um bem patrimonial a estudar, proteger e valorizar. 
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(a) Pinhal Interior e o Zêzere. 

 
(b) Habitação e a sua envolvente. (c) Miradouro do adro da Igreja Matriz. 

 
(d) Paisagem serrana. (e) Oliveira. 

 

 

 

Fig. 3.17. Álvaro. Património e paisagem cultural. 
Fonte: LVP-FAUTL 
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(a) Fachada principal. (b) Espaço interior degradado. 

  
(c) Pia de água benta. (d) Peça de mobiliário. 

  
(e) Pintura decorativa. (f) Armário embutido na parede. 

 

 

Fig. 3.18. Álvaro. Habitação na Rua do Castelo. 
Fonte: LVP-FAUTL 
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A Igreja Matriz de Álvaro é um edifício de raiz setecentista num contexto rural, 

reconstruído no início de séc. XIX. O seu exterior possui uma volumetria simples, com 

dois corpos diferentes constituídos por uma torre sineira lateral, quadrangular e com 

dois volumes sobrepostos, e pelo corpo principal correspondente à nave e capela-mor 

do templo. A fachada plana abre-se numa porta de verga abaulada, encimada de 

janelão gradeado com verga superior, também abaulada. O espaço interior, de uma só 

nave, é de planta longitudinal, estreitada no camarim do altar-mor, para onde se entra 

por um arco simples em pedra. Logo à entrada, o coro resulta de uma intervenção 

mais recente. As paredes, rebocadas de branco com lambril colorido, suportam uma 

cobertura de madeira de tom natural, de estrutura abaulada, que continua sobre o 

altar-mor. O pára-vento de madeira clara e simples é encimado de uma galeria de 

balaustrada trabalhada e que constitui o coro alto.  

 

O altar-mor oitocentista, de linhas clássicas, mostra um trabalho decorativo em talha, 

com frontão aberto recortado e debruado. Possui trono no nicho central, ladeado de 

colunas caneladas e capitéis compósitos. Dois nichos, pequenos e pouco profundos, 

completam o conjunto. Os lambris das paredes do altar-mor são revestidos por azulejo 

de padrão oitocentista. Mais antigo e com maior qualidade artística, é um altar 

setecentista, em talha policroma. Com colunas torsas decoradas com os símbolos da 

eucaristia, tem, no centro, um cofre de vidro que encerra a imagem do Sagrado 

Coração de Jesus, posterior ao conjunto. Um tabernáculo branco, de inspiração 

neoclássica, completa a composição. Do conjunto da estatuária, merecem referência a 

imagem da Virgem, de roca com cabelo natural e coroada de esplendor e a imagem 

do Menino Jesus de Praga, vestida, com esplendor aberto. Tal como em outros 

edifícios da arquitectura religiosa de Álvaro, este exemplar tem uma grande 

simplicidade exterior mas o seu interior surpreende-nos pela decoração artística onde 

predomina o imaginário religioso e o trabalho esculpido em talha, ver Fig. 3.19. (a) e 

(b). 

 

A Igreja da Misericórdia, cuja construção remonta ao séc. XVI, foi mandada erigir em 

1597, por Catarina Garcia, viúva de Manuel Gomes Curado e seus filhos, o Capitão 

Gomes Curado e Ana Curado David. Localiza-se no interior do aglomerado urbano 

como uma pequena igreja de nave única, de acordo com o modelo tipo de igreja de 

Misericórdia. Exteriormente, afigura-se como uma interpretação vernácula, com 

grande simplicidade de volumetria, composição arquitectónica e elementos 

decorativos e construtivos, marcando a estrutura urbana e organizando o espaço 

público do largo que, hoje, tem o nome de Praça da Misericórdia. No séc. XVIII sofreu 
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obras de beneficiação, sendo-lhe acrescentada a capela lateral de invocação ao 

Senhor dos Passos, destinada a “mausoléu do benfeitor, José Rodrigues de Freire, 2º 

capitão de cavalaria do Príncipe”. Contrastando com a sobriedade da fachada principal 

virada a Poente, com portal de verga recta encimado por frontão triangular e nicho 

central com imagem da Virgem, o interior tem uma interessante ambiência decorativa 

de talhas, escultura e pintura. A capela-mor é revestida por tecto de caixotões pintados 

com santos do hagiólogo católico, moldura saliente e florões de madeira.  

 

O altar-mor é preenchido na totalidade por talha dourada de estilo nacional, cuja 

banqueta envidraçada expõe um excelente conjunto escultórico policromo, 

representando a deposição no túmulo. No camarim do altar-mor, em nichos escavados 

nas paredes laterais, existem duas esculturas de pedra, em tamanho natural, 

representando José de Arimateia e Nicodemus, com os seus trajes hebraicos e 

turbante. Um púlpito em madeira exótica, com balaustrada torneada sobre peanha de 

pedra, sobressai a meio da nave, no lado do Evangelho. Do lado da Epístola abre-se 

um arco de volta perfeita, dando acesso à capela do Senhor dos Passos, onde se 

destaca o retábulo – relicário em talha. A banqueta do altar, aberta em vidro, 

representa Cristo morto. O tecto, em masseira, é formado por caixotões de madeira, 

simples. Algumas imagens barrocas em madeira estofada e pintada completam o 

conjunto artístico, com destaque para as de Nossa Senhora e de Santa Isabel, 

integradas no altar-mor. Obras de requalificação urbana, realizadas em 1980 e 1985, 

levaram à rectificação das esquinas para alargamento das ruas contíguas. O valor 

cultural desta capela está reconhecido pela classificação como Imóvel de Interesse 

Municipal (Decreto 67/97, DR 301 de 31-12-1997), ver Fig. 3.20. (a) e (b). 

 

Encontram-se elementos de pintura com algum interesse e valor. Os tectos de 

caixotões, emoldurados, ostentam pinturas setecentistas de valor artístico. Não só as 

tábuas representam a via-sacra de pintura seiscentista, muito sujeita ainda à influência 

da pintura maneirista italiana, como os pendões da Misericórdia, numa representação 

extremamente interessante de Nossa Senhora do Manto. De cariz regional existe uma 

certa ingenuidade na representação iconográfica real e eclesiástica, que é 

interessante. A série de ex-votos existentes na Igreja da Misericórdia, pinturas 

ingénuas feitas na maioria das vezes por pintores curiosos que contam o milagre ou a 

bênção obtida, mas que são, de uma forma geral, testemunhos da vida quotidiana são 

uma colecção oitocentista importante da devoção popular e constituem um conjunto de 

espólio deste templo a valorizar.  
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(a) Altar-mor. (b) Talha barroca. 

Fig. 3.19. Álvaro. Edifícios religiosos e conjuntos de interesse – Igreja Matriz. 
Fonte: LVP-FAUTL 

 

  
(a) Altar-mor. (b) Estátua de Nicodemus. 

 

Fig. 3.20. Álvaro. Edifícios. religiosos e conjuntos de interesse – Igreja da 

Misericórdia. 
Fonte: LVP-FAUTL 
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A pintura decorativa das tábuas do tecto ou mesmo dos caixotões da capela mor da 

Igreja da Misericórdia, representativa e figurativa da época de seiscentos, com uma 

intenção pedagógica da história da Hagiologia, regista aqui um dos bons exemplos 

regionais. 

 

Fora da povoação, num enquadramento rural e isolado, a ermida de Nossa Senhora 

da Consolação ergue-se numa estrutura arquitectónica simples de carácter ruralizante, 

com alpendre dianteiro murado, aberto ao centro em escadaria de três níveis em meia-

lua. De planta central, simples e regular, tem uma volumetria tendencialmente 

horizontal, acentuada pela cobertura em telhado de duas águas. A fachada principal, 

dentro do alpendre, abre-se, ao centro, em portal simples de arco de volta perfeita, 

encimado de janelão rectangular vertical e ladeado por duas pequenas janelas 

quadradas. Esta organização espacial corresponde à necessidade de ampliar o exíguo 

espaço interior e funciona como acolhimento de devotos e peregrinos em época de 

romaria. No interior, de arquitectura simples e decoração exuberante, desenha-se um 

arco de volta perfeita, que divide a nave da capela-mor. Esta, alteada em relação à 

nave, possui um altar-mor em talha dourada, cuja composição, ricamente trabalhada, 

contrasta com a sobriedade da arquitectura. De fundo rosa, tem um retábulo com 

características setecentistas, à maneira do estilo nacional, com colunas torsas, 

decoradas por elementos referentes à eucaristia – cachos de uvas, espigas e 

pássaros – que continuam em arquivoltas no arco do nicho no altar. O interior da 

composição é constituído por caixotões de flores relevadas e simétricas. Os frisos 

sobre os capitéis das colunas representam caras de anjos em policromia. O retábulo 

do altar-mor constitui o elemento de maior valor artístico desta ermida. Nele se integra 

a representação do Orago, a escultura da Virgem sentada com o Menino no colo, 

sobre uma peanha de anjos policromos. Trabalho da estatuária barroca com grande 

interesse estético, reflecte a criatividade dos artífices regionais, que souberam 

interpretar e adaptar os programas artísticos da arte erudita internacional à 

sensibilidade e gosto da sociedade e dos mecenas locais. Tal como em casos 

semelhantes, este núcleo patrimonial constitui um testemunho vivo da importância dos 

recursos locais (madeira) na manifestação do imaginário religioso, de cariz popular, 

ver Fig. 3.21. (a) e (b). 

 

A pequena ermida da Capela de Santo António é um edifício isolado, num contexto 

desafogado, fora do núcleo urbano, em local cimeiro, próximo do local da primeira 

ocupação e povoamento. Desenvolve-se, longitudinalmente, com alpendre na fachada 

principal, murado e pintado de branco com soco cinzento. A fachada principal, 
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protegida pelo alpendre, abre-se para o adro através de uma porta em cantaria de 

pedra simples, recortada por um arco de volta inteira. No corpo da fachada, rasga-se 

uma janela lateral, pequena e chegada ao solo, que se afigura como um postigo, 

pertencente a uma primeira fase de construção. Na ilharga desenvolve-se uma 

pequena torre sineira, com a forma de contraforte lateral, pouco mais alta que o corpo 

principal do edifício. Fechada e compactada, apenas possui uma abertura simples, 

rematada por arco de volta perfeita, albergando o sino de reduzidas dimensões. Este 

elemento, bem como alguns pormenores arquitectónicos mais antigos, são 

persistências da primitiva capela medieval, que chegou a acolher funções paroquiais.  

 

De planta longitudinal, o interior exíguo, tem elementos de decoração em talha, 

escultura e pintura, onde se misturam elementos e referências eruditas e vernáculas. 

O retábulo do altar-mor, em talha policroma, tem um composição arquitectónica 

clássica e elementos iconográficos tardo-barrocos. Ao centro, abre-se um nicho que 

alberga uma imagem recente do Orago. Neste conjunto, a erudição do desenho, a 

composição, a proporção e o ritmo arquitectónico contrasta com a ingenuidade de 

alguns dos elementos decorativos. A pia da água benta, na sua simplicidade tosca, 

inscrita na coerência geral do conjunto, constitui-se como uma síntese da essência e 

purismo do espaço. Para além do valor singular e, tal como outros edifícios da mesma 

tipologia e expressão arquitectónica, esta ermida perpetua a memória, sentimento e 

religiosidade dos moradores, devotos e romeiros. Anima-se durante o mês de Junho, 

por ocasião da festa evocativa do Santo e invoca a importância deste pensador e 

pregador português, que divulgou os ideais franciscanos de amor à natureza e ao 

próximo, ver Fig. 3.22. (a) e (b). 

 

Na envolvente da Misericórdia, a Capela de N.ª Senhora da Nazaré é uma ermida 

quinhentista, hoje integrada na malha urbana da povoação e adossada a edifícios. De 

planta centralizada, simples e regular, possui uma cobertura interior em forma de 

cúpula e tem um pavimento em ardósia, rebaixado em relação à rua. Com fachada 

principal integrada na frente de rua, o exterior é de aparência humilde, rebocado a 

branco, com embasamento em cinzento. O portal central, de volta perfeita, tem 

moldura de cantaria com impostas salientes. A composição traduz uma disposição 

horizontal, também evidenciada pela cobertura de duas águas. O interior, simples, 

possui um retábulo em madeira pintada, de forma côncava, onde ressaltam os 

marmoreados rosas e castanhos e os nichos em azul, decorados com elementos 

florais policromos. No centro, ergue-se a imagem do Orago, N.ª Senhora da Nazaré 

com o Menino ao colo.  
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(a) Altar-mor. (b) Nª Sra. da Consolação. 

Fig. 3.21. Álvaro. Edifícios religiosos e conjuntos de interesse – Igreja da 

Consolação. 
Fonte: LVP-FAUTL 

 

  
(a) Altar-mor. (b) Pia baptismal. 

 

Fig. 3.22. Álvaro. Edifícios religiosos e conjuntos de interesse – Igreja de Sto.  

António. 
Fonte: LVP-FAUTL 
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Sobre peanha, encontra-se ladeada de dois nichos com tábuas de fundo pintadas. O 

retábulo é rematado por um cornija com os pináculos a encimar as colunas e as 

volutas. Dentro dos nichos do altar, a tábua do fundo tem uma ingénua representação 

de São João e a própria pintura do retábulo em escaiola colorida. Os retratos reais 

atestam a importância da Igreja e da povoação em setecentos, demonstrando já uma 

técnica nacional da pintura fora das escolas regionais. 

 

A Capela de S. Sebastião remonta ao séc. XVI, época provável da primeira construção 

deste pequeno templo. Isolada e fora do núcleo urbano, planta simples e regular, 

longitudinal, tem um pequeno alpendre implantado sobre a escadaria. A fachada 

principal apresenta porta central de verga direita em cantaria de pedra, que se 

desenvolve até ao tecto. Este portal é ladeado por duas pequenas janelas. No interior, 

modesto, o tecto é de madeira pintada de uma só cor, em estrutura de masseira, e o 

retábulo do altar apresenta uma interessante composição em talha policroma tardo-

barroca, ver Fig. 3.23. 

 

A Capela de S. Gens, de reduzidas dimensões, foi construída numa pequena 

elevação. O acesso faz-se pela escadaria circular, que se abre sobre o terreiro, fora da 

povoação. Com um exterior simples, mas elegante, a fachada principal apresenta uma 

porta rectangular de cantaria simples, e três óculos de recorte floral e inspiração 

erudita. O interior, modesto, tem tecto de madeira e altar de talha tardo barroco, com 

gramática decorativa rococó, pintado com colunas em marmoreado e nicho central 

com imagem do Orago, ver Fig. 3.24. A produção artística plástica, formada por 

pintura e estatuária, é bem representativa da herança cultural de Álvaro. Encontra-se 

associada à relação histórica com donatários importantes, à afluência de artistas ou a 

encomendas às oficinas regionais.  
 

A Igreja da Misericórdia é o edifício com maior significado e valor artístico. A par da 

arquitectura e do conjunto decorativo em talha, possui um espólio artístico notável e 

raro, com particular interesse no que se refere a obras de pintura. O tecto da capela-

mor, em masseira, incorpora uma série de quadros com cenas religiosas, executados 

sobre madeira. Em paralelo, ressaltam as obras de estatuária, representando José de 

Arimateia e de Nicodemus, em tamanho natural, e as imagens da Virgem e de Santa 

Isabel. São, de igual modo, relevantes, as figuras da Capela do Senhor dos Passos.  

 

Fazem parte deste espólio bens artísticos móveis, constituídos por objectos e quadros 

pintados com temática religiosa e profana, a maioria relacionados com a história da 
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instituição multissecular e outros provenientes ou ligados a outros locais de culto. 

Cenas pintadas, alusivas à Paixão de Cristo e à vida da Virgem, interpretam o tema da 

via-sacra, enquanto um interessante ex-voto exibe uma pietá, exprimindo o 

reconhecimento de um milagre atribuído a Nossa Senhora da Consolação no ano de 

1804. Pelo carácter iconográfico, são surpreendentes dois retratos pintados, um deles 

representando a Rainha Dona Maria I, com vestes reais e ceptro e outro uma figura 

masculina com indumentária do século XVIII e insígnias militares. A Rainha tem uma 

expressão jovem e o cavaleiro apresenta idade avançada. Produção artística do final 

de setecentos, são exemplares de grande interesse histórico e artístico. 

 

A Capela de Nossa Senhora da Nazaré exibe um retábulo de madeira, pintado com 

temática religiosa evocativa. Para além da interpretação figurativa, de cariz erudito, 

ressaltam os elementos ornamentais de tipo floral, mais ingénuos e populares. Neste 

cenário, enquadra-se a imagem de Nossa Senhora da Nazaré, cujo culto se encontra 

relacionado com os Hospitalários e a Ordem de Malta. A qualidade e a especificidade 

deste património histórico e artístico atestam a importância cultural de Álvaro e 

reclamam um estudo e uma protecção adequada, como fundamento de um melhor 

conhecimento e garantia de acessibilidade e fruição. 

 

Os objectos da talha portuguesa encontrados em todos os edifícios religiosos de 

Álvaro cobrem as épocas do final do séc. XVII ao séc. XIX, exemplificando o 

desenvolvimento original português entre todas as formas de escultura decorativa 

barroca, rococó e clássica. Na Igreja da Misericórdia encontra-se, no retábulo do Altar-

Mor, um excelente exemplo da talha barroca da escola nacional, com colunas torsas 

decoradas profusamente, as arquivoltas de volta perfeita e o fundo do altar em talha 

relevada. Completa o conjunto, o tecto desta capela com caixotões pintados e 

emoldurados. A Igreja Matriz, a capela de S. Gens e a capela de Stº. António tem três 

retábulos despojados de grandes decorações, duma época mais tardia em que a talha 

está profusamente decorada apenas nos remates dos frontões e nos capitéis das 

colunas dos altares. Revestida aí a folha de ouro contrasta com o fundo da talha em 

cores de rosa, branco ou amarelo. 

 

Na Capela de S. Sebastião, a talha tardo-barroca, em pintura policroma de escaiola 

tem anjos e querubins bem relevados em relação à superfície plana. Altares tardios 

em relação ao barroco, quer joanino quer do final do século, são caracterizados nas 

outras capelas por um extenso conjunto de pormenores como volutas, grinaldas, 

baldaquinos, sanefas, fragmentos de arcos, ou arcos abertos, figuras alegóricas e 



 141

anjos a que se seguem decorações mais severas, menos relevadas de elementos 

vegetalistas. A pintura a ouro aligeira-se, empobrece-se, retomando o contraste dos 

elementos relevados a ouro sobre fundo colorido. Por outro lado, as banquetas de 

altar conservaram não só a sua estrutura como também toda a decoração feita na 

integração do conjunto. As mesas de altar, prolongando o trabalho de talha, 

mantiveram-se e são hoje a mesas de culto de cada capela. 

 

No conjunto dos bens do património artístico e cultural de Álvaro merecem particular 

distinção os núcleos de talha no interior da arquitectura religiosa. Para além do seu 

valor próprio, como requintados trabalhos de pintura, de escultura e de arte da talha 

em madeira, são essenciais na dinamização do espaço arquitectónico e na criação de 

ambiências artísticas barrocas. Num percurso pelas igrejas e capelas de Álvaro, 

encontramos exemplares notáveis da produção nacional. As técnicas de artífices 

regionais transformaram um recurso local em obras de arte e narrativas de sentido 

religioso e com sabor popular. A madeira é a matéria-prima, trabalhada em formas 

plásticas de carácter escultórico ou utilizada para emoldurar e receber narrativas 

pictóricas. A técnica predominante é a do entalhamento, dourado ou policromo, em 

paralelo com a estatuária, também ela policroma. São trabalhos requintados de 

entalhadores, santeiros e pintores, que interpretam iconografia religiosa e formas da 

gramática decorativa maneirista, clássica e barroca. Com claras influências das 

escolas artísticas eruditas regionais (Coimbra e Tomar), apresentam características 

semelhantes a outros núcleos dos interiores da arquitectura da região das Beiras, 

nomeadamente do território das duas margens do Zêzere. 

 

No que se refere à composição dos altares em talha, identificam-se quatro tipos de 

retábulo: o retábulo de estilo nacional puro com integração de todos os elementos 

(colunas e arquivoltas), cujo exemplo se encontra no altar-mor da Capela da 

Misericórdia e o da ermida de Nossa Senhora da Consolação; o retábulo que associa 

elementos do estilo nacional com formas de um barroco mais exuberante e moldura 

recortada, na Igreja Matriz; o retábulo com profusão de estatuária, policromia e 

composição à maneira do barroco joanino, na capela de S. Sebastião; o retábulo de 

composição clássica com elementos decorativos de inspiração rococó e tardo-

barrocos, na Igreja Matriz e nas capelas de S. Gens e de Santo António. Na 

diversidade é possível reconhecer afinidades e influências entre oficinas e artífices. A 

Capela da Misericórdia é um pólo de irradiação, onde se encontram os modelos de 

maior inspiração erudita. Pela sua importância religiosa, social e artística, terá 

constituído um exemplo e uma referência para os restantes núcleos, ver Fig. 3.25. 
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(a) Envolvente. (b) Altar-mor. 

Fig. 3.23 Álvaro. Igreja de S. Sebastião. 
Fonte: LVP-FAUTL 

  
(a) Envolvente.  (b) Altar-mor. 

Fig. 3.24 Álvaro. Igreja de S. Gens. 
Fonte: LVP-FAUTL 

  
(a) Igreja da Consolação (b) Igreja Matriz. 

Fig. 3.25. Álvaro. Talha dourada. 
Fonte: LVP-FAUTL 
 



 143

3. 9. Diagnóstico e Avaliação 
 

O Município de Oleiros escolheu a Aldeia de Álvaro tendo como objectivo principal a 

"preservação de uma antiga Vila que em tempos terá sido sede de Concelho, que tem 

hoje o seu valor intrínseco nos edifícios religiosos que se estendem por toda a aldeia" 

[“Plano de Aldeia de Álvaro” (2002)]. Nesta escolha observaram-se um conjunto de 

características e condições: "...localização, potencialidades e peculiar desenvolvimento 

urbanístico no terreno"; enquadramento privilegiado na paisagem, sobre o Rio Zêzere; 

existência de factores de interesse, como uma praia fluvial e os percursos pedonais. 

 

O Plano de Aldeia de Álvaro foi elaborado pelo Gabinete Técnico da C. M. de Oleiros, 

de modo a enquadrar os projectos de requalificação de edifícios e espaços públicos, 

hierarquizando e configurando as prioridades e propostas de intervenção - Espaços 

Públicos, Infra-estruturas e Imóveis, acompanhadas do respectivo processo de 

orçamentação. O Plano assentou numa análise estruturada nos seguintes domínios: 

(a) Enquadramento Regional; (b) Rede Viária; (c) Freguesia de Álvaro; (d) Planos de 

Ordenamento de Álvaro; (e) Análise Urbana; (f) Análise Habitacional; (g) Referências 

Bibliográficas; (h) Propostas de Intervenção; e, (i) Orçamentação.  

 

Na implementação do Plano ocorreram dificuldades devido às condições inerentes à 

sua execução. Neste contexto, procurando melhorar as condições e oportunidades do 

Plano, surgiu a parceria de colaboração entre a autarquia e a FAUTL que, através do 

Laboratório de Valorização do Património (LVP), elegeu as Aldeias do Xisto como uma 

das áreas temáticas de estudo, no âmbito dos projectos de inovação e investigação 

aplicada ao desenvolvimento regional e local. Em articulação com a CCDRC e a 

autarquia, o LVP desenvolveu dinâmicas de trabalho com o objectivo de responder às 

necessidades do processo de requalificação das Aldeias do Xisto. Os elementos 

contidos no Plano existente foram actualizados, desenvolvidos, a partir de 

levantamento dos espaços urbanos e edificados, identificação e caracterização de 

tipologias, morfologias, materiais e técnicas construtivas, e aprofundados com base 

em recolhas, consulta de estudos e fontes. 

 

A metodologia de estudo desenvolvida pelo LVP – FAUTL teve por base uma 

permanente articulação e interacção com os técnicos e responsáveis autárquicos. As 

áreas de investigação prioritárias foram estabelecidas para a caracterização do 

objecto de estudo, a avaliação do património cultural e ambiental, e a análise das 

condições de desenvolvimento, sustentabilidade, de modo que fossem fundamentais 
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para o diagnóstico da situação e a elaboração da proposta. Neste sentido, este 

documento vem completar o anterior, requalificando-o no método e actualizando-o nos 

conteúdos, baseado numa análise ampla e rigorosa, procurando identificar 

potencialidades e fragilidades, diagnosticando prioridades e oportunidades a partir das 

condições existentes e a necessária operatividade. Estabeleceram-se as linhas de 

acção e as propostas de intervenção, os princípios, regras e recomendações 

orientadoras que se prefiguram como bases para um Regulamento. Numa abordagem 

integrada, este estudo assume-se como um documento de Avaliação e Estratégia para 

a Requalificação e Implementação do Plano. Assenta numa investigação aplicada e 

remete-se a uma visão prospectiva e estratégica para o futuro. 

 

A Aldeia de Álvaro tem uma identidade administrativa própria, enquadra-se na região 

administrativa do Centro, é freguesia do Concelho de Oleiros e pertence ao Distrito de 

Castelo Branco. As relações de proximidade com o principal centro urbano de Oleiros 

conferem articulação ao contexto regional. A localização e a forma de implantação do 

núcleo urbano de Álvaro imprimem-lhe características de interioridade e de periferia, 

face aos centros de atracção regional. Insere-se no território de influência do rio 

Zêzere e seus afluentes, tendo por horizonte um vasto conjunto montanhoso, em que 

se destacam as serras do Muradal e da Lontreira. O cenário é marcado por uma 

paisagem vigorosa, constituída por colinas, encostas e vales, onde a água e a floresta 

construíram outrora um dos principais recursos da região. Hoje em dia a floresta 

encontra-se fragilizada pelo seu abandono e pelo efeito destruidor dos fogos que nos 

últimos anos atingiram a região. Num contexto de mudança, a nível social, económico 

e funcional, persistem ambiências e condições de ruralidade, em paralelo com formas 

urbanas. A silvicultura tradicional combina-se com actividades complementares, 

organizadas em pequenas produções de tipo familiar.  

 

Num quadro de recessão demográfica, a população residente mostra fortes 

características de envelhecimento. Verifica-se a existência de um equipamento de 

cariz social, mas não de espaços de sociabilidade adequados e qualificados. A vida 

local anima-se, com a chegada de visitantes e emigrantes, durante as festividades 

religiosas, sobretudo nos meses de férias. Álvaro transporta um perfil ligado às 

condições históricas em que viveu até ao séc. XIX e que contribuíram para o legado 

de um património arquitectónico e artístico relevante, que se regista na memória, no 

espaço urbano e no conjunto edificado. A relação entre cultura e natureza é ancestral 

e indissociável. Os recursos naturais, que ligam natureza, paisagem e vida, são 

potencialmente fortes, fazem parte do quotidiano e devem ser valorizados num 
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processo integrado. Em pleno vale do Zêzere, Álvaro integra-se num território de 

transição entre a Beira Baixa, a Beira Litoral e a Estremadura. A Paisagem Natural é 

marcada pela floresta, pela montanha e pela água. A observação da natureza e da 

vida afigura-se como atractivo. As serranias de xisto, de grande amplitude, permitem 

desfrutar panoramas e vistas únicas sobre o vale do Zêzere e a própria povoação, que 

emerge como elemento marcante na paisagem a valorizar. Abundam os recursos 

cinegéticos e piscícolas. 

 

Os bens do património cultural edificado têm valores objectivos - histórico, urbanístico 

arquitectónico, artístico e valores projectados - de natureza social, simbólica e 

referencial. Diversidade, equilíbrio e interdependência de todas as partes são 

características marcantes do património edificado. Os conjuntos construídos 

destacam-se e são representativos da arquitectura e do carácter estruturante e 

harmonizador: (a) conjunto monumental formado pela matriz com o adro e o terreiro; 

(b) conjunto edificado da Praça da Misericórdia; (c) sequência do edificado da Rua do 

Castelo / Rua Alfredo Moreira. Alguns edifícios singulares distinguem-se pela 

qualidade arquitectónica, presença urbana, significado e valor histórico e artístico: 

Igreja Matriz, Capela da Misericórdia, Ermida de Nossa Senhora da Consolação, 

Capelas de São Gens, Nossa Senhora da Nazaré, Santo António e de São Sebastião.  

 

A Capela da Misericórdia possui um espólio artístico móvel de grande importância 

cultural, histórica e artística, devendo ser analisado, classificado e inventariado, 

através do preenchimento de fichas de espólio. Encontra-se classificada como Imóvel 

de Interesse Municipal (Decreto 67/97, DR 301 de 31-12-1997), no entanto, o seu 

valor e significado justificariam reconhecimento, protecção e classificação nacional, 

Imóvel de Interesse Público. Os bens móveis não estão abrangidos pela classificação. 

 

O património, no seu conjunto, tem algumas fragilidades, no que se refere a 

manutenção, estado de conservação, enquadramento e natureza das acções de 

intervenção. A maior parte dos bens do património cultural de Álvaro carecem de 

intervenção ao nível da conservação, condições de acessibilidade e fruição. Os 

estudos científicos e técnicos são escassos e não existem conteúdos informativos de 

correcta divulgação. Não existe sinalética informativa de âmbito cultural. O património 

imaterial - gastronomia, tradições e festividades populares, só pode ser coerentemente 

potenciado e valorizado se estiver associado ao património material - território e 

edificado, ver Figs.3.26 e 3.27.  
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Fig. 3.26. Álvaro. Áreas históricas e estado de conservação dos conjuntos 

edificados. 
Fonte: LVP-FAUTL 

  

(a) Rua Alfredo Moreira (Inverno) (b) Ribeira de Alvelos (Primavera) 

Fig. 3.27. Álvaro. Potencialidade a valorizar. 
Fonte: LVP – FAUTL 

Ribeira de Alvelos 

Rio Zêzere 
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A estrutura do aglomerado reflecte, claramente, o modo de formação e 

desenvolvimento no espaço e no tempo. Numa posição defensiva, Álvaro estrutura-se 

ao longo de uma crista montanhosa, de forma linear, seguindo o traçado da rua 

principal em articulação com os campos, o sistema viário exterior. Nesta estrutura 

ordenada, de tipo medieval, três factores dominantes condicionam a morfologia: o 

relevo, a água e a arquitectura religiosa. O largo (Praça da Misericórdia) e a rua 

principal (Rua do Castelo / Rua Alfredo Moreira) constituem elementos marcantes na 

estrutura interna, que agregam actividades e funções sociais, culturais e comerciais. O 

espaço construído acompanha o escalonamento de ruas, criando pontos de vista para 

a paisagem envolvente.  

 

Pelas aberturas pontuais na frente de rua edificada, com passadiços, estabelece-se 

através do olhar e dos caminhos vicinais, a ligação entre o ambiente natural (território) 

e o artificial (construído). Predominam as tipologias da arquitectura civil (habitação), 

mas destacam-se os edifícios religiosos, pela localização, representatividade, função 

social, valor identitário e conteúdo artístico. No conjunto tipológico da arquitectura 

religiosa todos os casos são representativos do enquadramento regional, 

predominando plantas rectangulares ou tendencialmente alongadas, volumetria pouco 

acentuada, fachadas simples e harmoniosas e interiores com decoração artística 

elaborada e qualificada. A Igreja Matriz e a Capela da Misericórdia são agregadoras 

do colectivo, têm actividade regular e pontual respectivamente, localizando-se no 

centro do aglomerado as capelas e as ermidas, importantes para os devotos (locais e 

forasteiros), são activadas periodicamente e situam-se na envolvente.  

 

No conjunto dos edifícios de habitação encontram-se dois tipos representativos da 

arquitectura regional: um, ligado à urbanidade e outro, mais rural e de características 

vernáculas. A composição das fachadas, onde se evidenciam o desenho, escala e a 

relação de todos elementos é relevante na imagem do aglomerado e na configuração 

dos espaços públicos. Predominam exemplares de dois pisos, com vãos rectangulares 

e janela de peitoril. Os elementos ligados à arquitectura civil são discretos, de sentido 

pragmático e com persistência de recursos e soluções tradicionais. No remate da 

fachada com a cobertura, distinguem-se as tradicionais tipologias de beirado. Os 

pormenores decorativos dos vãos tradicionais (fechos, puxadores) são executados 

com requinte técnico e artístico. Os materiais e técnicas utilizados são tradicionais, 

próprios da região. Embora existam edificações com pedra à vista, a grande maioria é 

rebocada e pintada. 
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3.10. A aldeia do Xisto de Álvaro: Estratégia e Acções de Intervenção 

 

O Plano de Aldeia enquadrou os projectos de requalificação dos espaços públicos e 

dos edifícios, para que as prioridades e as propostas de intervenção estivessem 

hierarquizadas e implementadas de acordo com o respectivo plano de orçamentos. O 

Plano deveria ser um instrumento operativo, no prosseguimento de objectivos e metas, 

claramente estabelecidos, nomeadamente: (1) revitalizar Álvaro e melhorar a 

qualidade de vida da população; (2) requalificar o Património Cultural num quadro de 

sustentabilidade; (3) potenciar e reforçar as identidades culturais; e, (4) valorizar o 

território como recurso cultural activo.  

 

De modo a estabelecer linhas de acção prioritárias, para atingir com eficácia estes 

objectivos, foram tomadas em conta perspectivas de abordagem adequadas e linhas 

metodológicas essenciais. Neste sentido, enumerou-se um conjunto de princípios e 

orientações de apoio à implementação do Plano: (a) definição de estratégia no 

contexto local, regional nacional e internacional; (b) desenvolvimento de estratégias e 

acções em rede, no âmbito da Rede das Aldeias do Xisto, e de outras redes temáticas 

e territoriais; (c) estabelecimento de uma visão integrada do território, inserindo o 

património construído no património natural, identificando e valorizando unidades de 

paisagem (cultural e natural); (d) valorização dos recursos, relacionados com 

ambiente, cultura e turismo; (e) ligação entre memória histórica e criação 

contemporânea, com formas inovadoras de utilizar os recursos tradicionais (naturais e 

culturais); (f) inserção dos recursos culturais nas acções de revitalização e reabilitação; 

(g) integração da população nos processos de intervenção; (h) definição de uma 

abordagem articulada e abrangente do aglomerado e da sua envolvente; (i) 

fundamentação de prioridades, face à inserção no conjunto natural e edificado; (j) 

valorização da morfologia urbana, das tipologias arquitectónicas e construtivas; (k) 

requalificação dos espaços públicos, considerando os usos, as funcionalidades, as 

sociabilidades e as vivências locais; (l) requalificação de equipamentos colectivos 

tradicionais (fontanário, moinho, lagar); (m) prioridade aos equipamentos de utilização 

pública para uso de residentes e visitantes; (n) requalificação de infra-estruturas (redes 

eléctrica e de iluminação pública, de telecomunicações, de abastecimento de águas e 

saneamento); (o) melhoria de acessibilidades, circulação e estacionamento; (p) 

reabilitação de edifícios, assegurando-lhes o uso e as condições de acesso e fruição; 

(q) reabilitação de espaços emblemáticos para instalação de equipamentos de 

proximidade, multifuncionais (sociais, culturais, turísticos); (r) garantia de processos de 

gestão inovadores, tirando partido das complementaridades, de equipamentos e 
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actividades - sociais, culturais, turísticas; (s) concepção de espaços âncora, como 

pólos dinamizadores vitais; (t) concepção de equipamentos turísticos, com prioridade 

na restauração e alojamento; (u) promoção de sinalização dos recursos culturais e 

naturais; (v) desenvolvimento de projectos e conteúdos de informação cultural 

temáticos; (w) ancoragem no território e no património material de actividades de 

animação cultural e patrimonial; (x) criação e qualificação das condições de 

empregabilidade, melhorando competências técnicas e profissionais; (y) potenciar a 

valorização de saberes empíricos e tradicionais; e, (z) orientar e regrar processos de 

intervenção, enquadrando as dinâmicas locais e preservando a memória cultural. 

 

3.10.1. Álvaro: Propostas 

As propostas de intervenção que foram apresentadas, no âmbito do processo de 

trabalho com técnicos e responsáveis da Autarquia e da CCDRC, foram, ver Fig. 3.28: 

(a) requalificação do espaço edificado, privilegiando áreas de coerência e de 

continuidade, ver Fig. 3.29.; (b) salvaguarda de espaços públicos e de frentes urbanas, 

cumprindo os critérios e princípios definidos; (c) ampliação da área de intervenção, 

respeitando os critérios e princípios apresentados; (d) requalificação da circulação 

urbana, viária, pedonal e criação de bolsas de estacionamento; (e) requalificação de 

caminhos vicinais no limiar da Aldeia e ao longo das linhas de água, ribeira de Alvelos 

e rio Zêzere; (f) criação de percursos temáticos, culturais e naturais; (g) organização 

de um núcleo interpretativo; (h) reabilitação da Igreja da Misericórdia, processo de 

restauro e musealização do edifício, espólio e plano de gestão do conjunto, e 

requalificação da Praça da Misericórdia; (i) requalificação do espaço envolvente à 

Igreja Matriz e às capelas de St.º António, S. Sebastião e S. Gens; (j) requalificação do 

edifício do teatro; (k) protecção e salvaguarda de imóveis e conjuntos urbanos, 

arquitectónicos e artísticos de valor, com processos de classificação local e nacional; 

(l) organização de proposta de classificação da Igreja da Misericórdia como Imóvel de 

Interesse Público, a apresentar ao IPPAR; (m) criação de equipamento com novas 

valências sócio culturais; (n) reabilitação e adaptação do edifício escolar a “atelier” / 

oficina de artes tradicionais, Casa de Artes e Ofícios; e, (o) recuperação e adaptação 

de um edifício a pousada e restaurante. 

 

3.10.2. Reabilitação da Igreja da Misericórdia – um exemplo. 

A Igreja da Misericórdia localiza-se no centro da Vila, na confluência de dois eixos 

estruturais do tecido urbano. A igreja revela um aspecto resultante de diversas 

alterações introduzidas ao longo de mais de quatro séculos de existência, com  
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Fig. 3.28. Álvaro. Localização das acções de intervenção. 
Fonte: LVP – FAUTL 

 
(a) Alçado Principal 

  
(b) Alçado Posterior (c) Vista do Alçado Principal

Fig. 3.29. Álvaro. Acções de intervenção. Requalificação de fachadas. 
Fonte: Plano de Aldeia de Álvaro, C. M. de Oleiros; LVP – FAUTL 
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predominância da matriz espacial e construtiva maneirista, do final do período 

quinhentista. A planta longitudinal é composta por uma única nave e capela-mor, com 

sacristia adossada a norte e uma capela lateral anexa adossada a sul. No centro da 

fachada principal existe um portal de moldura rectangular simples, rematado com um 

frontão triangular interrompido por um nicho, no interior do qual se encontra uma 

imagem em pedra da Virgem. Ao mesmo nível do frontão, do lado direito da fachada, 

encontra-se uma lápide em pedra, que atesta a data da fundação original do templo, 

na última década do século XVI. Sobre o portal, abre-se um janelão rectangular com 

moldura superior em arco abatido e gradeamento em grade de ferro. O corpo da 

fachada é rematado com uma empena simples, encimada por uma cruz. Na fachada 

lateral, virada a norte, existe um vão de acesso ao interior e um postigo, com uma 

alminha encostada, representando Nossa Senhora das Dores. Na mesma ala, a 

sacristia tem duas portas, duas janelas e um postigo gradeado, ambos de moldura 

rectangular. Sobre o corpo da sacristia ergue-se a torre sineira, sobrepujada ao centro, 

por uma cruz de pedra simples e dois pináculos, nos cantos. Na fachada lateral virada 

a sul, onde se localiza a capela lateral anexa, rasgam-se dois postigos de desenho 

rectangular. Sobre a capela destaca-se uma janela gradeada, semelhante ao janelão 

da fachada principal.  

 

A Igreja da Misericórdia foi edificada na última década do século XVI, segundo 

testemunha a inscrição inserida na fachada principal, evocando o gesto de 

beneficência dos fundadores. No ano de 1597, Catarina Garcia, viúva de Manuel 

Gomes Curado e seus filhos, o capitão Bartolomeu Gomes Curado e Ana Curado 

David, fundaram a Misericórdia de Álvaro, instituição que veio a contribuir para o 

desenvolvimento da comunidade e dos seus moradores. De acordo com o modelo de 

“igreja-tipo” de Misericórdia, que se generalizou nesta época e se manteve por um 

longo período. A nave única, de planta trapezoidal irregular, resulta da adaptação do 

rectângulo à configuração do espaço urbano. Seguindo a tradição das composições 

espaciais simples, o conjunto inicial inscreve-se num rectângulo, onde se integram a 

nave, a capela-mor e a sacristia. Com as novas construções introduzidas na zona da 

cabeceira, no século XVIII, definiu-se um novo eixo rectangular transversal ao 

primeiro, onde passaram a integrar-se, a sacristia, a capela-mor e a capela do Senhor 

dos Passos. 

 

O edifício sofreu sucessivas campanhas de obras no interior, nomeadamente no 

século XVIII, quando se introduziram elementos decorativos de tipo barroco e rococó. 

Desta fase, destaca-se o altar-mor, de 1714, e o conjunto arquitectónico e decorativo 
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da capela do Senhor dos Passos, de 1798. Na primeira metade do século XIX, o 

templo foi ampliado a SE. Na segunda metade do século XX procedeu-se à secção de 

parte das paredes na nave central, de forma a facilitar a circulação viária. Em 

contraste com a sobriedade da fachada, o interior apresenta uma qualificada 

ambiência decorativa onde se conjugam, harmoniosamente, a arquitectura, a pintura e 

a escultura. No conjunto, sobressaem o altar-mor com um retábulo em talha dourada 

em estilo nacional e o tecto da capela-mor, em caixotões de madeira com cenas 

pintadas. Na capela anexa, construída no século XVIII sob evocação do Senhor dos 

Passos, existe uma sepultura do patrono, José Rodrigues que, em 1798, mandou 

executar esta obra e colocar o novo sino na torre da igreja, ver Fig. 3.30.  

 

Fig. 3.30. Álvaro. Igreja da Misericórdia. Fases de intervenção no edifício. 
Fonte: LVP – FAUTL  
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Para além destes elementos arquitectónicos e artísticos, fazem parte da igreja obras 

de arte - telas, objectos litúrgicos, estatuária, que pelo seu valor histórico, são 

indissociáveis do espaço edificado, a ele devendo permanecer ligados. O conjunto 

edificado e os elementos arquitectónicos e ornamentais que o integram apresentam 

alguma fragilidade no que se refere ao estado de conservação, à segurança e 

protecção e à eventual musealização.  

 

Pelo seu interesse cultural e valor histórico – artístico, o conjunto merece ser objecto 

de um processo de intervenção no sentido da adequada valorização. A Igreja da 

Misericórdia de Álvaro, ao ser um edifício antigo construído em alvenaria de pedra, é 

especialmente sensível ao fenómeno de assentamentos diferenciais de fundação, pela 

rigidez das suas paredes autoportantes conjugada com uma certa deterioração das 

suas características resistentes. Relativamente a Patologias, o edifício apresenta os 

seguintes: (a) fundações e infra-estruturas: movimentos de fundações, assentamentos 

diferenciais; (b) construções de alvenaria e cantaria: Paredes de fachada 

apresentando fissuração dos revestimentos tradicionais de ligantes hidráulicos, 

humidade de construção, de precipitação / condensação e desagregação das 

superfícies. Fractura de alguns elementos em cantaria. Existência de eflorescências, 

manchas de sujidade, anomalias de pintura, manchas de verdete e vegetação 

parasitária (algas, liquens e fungos); (c) vãos exteriores: fissuração e/ou esmagamento 

dos elementos em cantaria, alteração de geometria, humidade de infiltração, 

superficial e manchas de verdete. Elementos de madeira apresentando apodrecimento 

ocasional, empenos, deficiências de funcionamento e deterioração de pinturas. 

Ferragens e restantes elementos metálicos com corrosão e/ou deterioração de 

pinturas; e, (d) coberturas: deficiência de estanquicidade na superfície corrente, 

caleiras, e remates. Degradação dos beirados, fissuração ou ausência de alguns dos 

elementos de revestimento (telhas). Manchas de sujidade em zonas preferenciais, 

manchas de humidade e presença de vegetação parasitária, causadas por humidade 

de precipitação e agentes atmosféricos, ver Fig. 3.31. 

 

Para a recuperação da Igreja foram propostas as seguintes acções: (1) recuperação e 

consolidação da estrutura da cobertura utilizando o mesmo sistema construtivo e 

respectivos materiais; (2) análise e diagnóstico dos processos patológicos (estruturais 

e secundários); (3) limpeza e reserva de todos os elementos, sempre que necessário 

proceder a processos terapêuticos e / ou substituição de quaisquer elementos que 

apresentem anomalias. 
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(a) Alçado Nordeste. 

 

 
 

(b) Alçado Sudoeste. 

 
(c) Alçado Noroeste. 

 
(d) Destacamento de revestimentos. (e) Vegetação parasitária. 

 

Fig. 3.31. Álvaro. Igreja da Misericórdia. Levantamento de anomalias. 
Fonte: LVP – FAUTL 
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CAPÍTULO IV – A VILA DE ALPEDRINHA 

 

4.1. O Território e a Dimensão Natural 

 

Este enquadramento refere-se a Alpedrinha enquanto concentração com um potencial 

físico e ambiental, de pessoas, actividades e infra-estruturas, situado no sopé da 

encosta sul da Serra da Gardunha. Alpedrinha ocupa uma posição privilegiada, no 

centro do semi-círculo de pequenas povoações, situadas a pouca distância: Castelo 

Novo (4km), Penha, Alcongosta, Fundão (6 km) e Aldeia de Monsanto (70Km). 

Condições geográficas, históricas e económicas condicionaram o aparecimento desta 

Vila que foi, outrora, uma localidade no itinerário romano da Lusitânia, ver Fig. 4.1. 

 

Alpedrinha cresce justificada pelo encontro de uma estrada romana/via 

medieval/caminho romeiro a Santiago de Compostela com aprazíveis zonas de 

estadia, qualidade de águas, fertilidade do solo e especificidade do terreno. Com uma 

configuração alongada, acompanhando o percurso da antiga via romana, Alpedrinha 

desenvolve-se em sucessivos socalcos, descendo até encontrar plataformas estáveis 

passíveis de construção. Tal permite identificar vários tempos edificados na história da 

Vila. 

 

A rede urbana do interior da Região Centro retrata o seu quadro de despovoamento e 

de fraco desenvolvimento da estrutura produtiva. Embora existam sete aglomerados 

(Castelo Branco, Fundão, Covilhã, Guarda, Seia, Gouveia e Pinhel) com o estatuto de 

cidade, apenas três possuem mais de 20.000 habitantes: Castelo Branco, Covilhã e 

Guarda. Fundão só em 1988 adquiriu o estatuto de cidade. Alpedrinha está localizada 

na Região Centro (Nomenclatura de Unidade Territorial (NUT II)), pertence ao Distrito 

de Castelo Branco e à região denominada de Cova da Beira (NUT III). 

 

A variedade de solos, a riqueza da flora, o carácter intermédio do clima, que possibilita 

o desenvolvimento e a mistura de plantas de vária proveniência, a sucessiva 

introdução, pelo homem, de muitas espécies agrárias, tudo favorece o modo de vida 

dominante nas regiões mediterrâneas: a agricultura. A importância da montanha, a 

proximidade de cimos, que no Inverno se cobrem de neve, e de planícies soalheiras 

na mesma época do ano, a grande secura que, durante o Verão, aflige as terras 

baixas, só mitigada pela altitude, são condições favoráveis à vida pastoril, que tem 

expressão típica no regime de transumância, isto é, de oscilação regida pelo ritmo 

climático, entre altos pastos estivais e o Inverno na planura ou no vale. 
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(b) Região da Cova da Beira – NUT III. 

  
(a) Portugal Continental – NUT II. (c) Concelho do Fundão. 

 
(d) Freguesia de Alpedrinha no Concelho do Fundão. 

Fig. 4.1. Alpedrinha. Localização na Região Centro de Portugal. 
Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística 
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4.1.1. Localização Geográfica 

A Serra da Gardunha localiza-se na Zona Ocidental do Sistema Central Ibérico, 

fazendo a divisória entre a Campina de Castelo Branco e a Cova da Beira. Situa-se na 

Beira Baixa, no Maciço de Entre-Douro e Tejo e entre os rios Pônsul e Zêzere. Nela 

nasce o rio Ocreza, um dos afluentes do Tejo. A Serra da Gardunha, também é 

conhecida por Gardunha (palavra árabe que significa "refúgio"), tem 20 km de 

comprimento e 10 km de largura, atingindo os 1227 metros de altura. A Cova da Beira 

é de um modo geral granítica e corresponde a uma depressão rugosa, formada por 

elementos planos, acima dos quais se levanta, bruscamente, uma série de relevos 

descontínuos. A Freguesia de Alpedrinha situa-se no sopé da encosta Sul da Serra da 

Gardunha, ocupando uma área de 16,31 Km2 que corresponde a 2,3% da superfície 

do concelho do Fundão, ver Fig. 4.2. Alpedrinha está virada a Nascente, recebe logo 

pela manhã os primeiros raios de Sol, e está abrigada, pela serra, dos raios 

ultravioletas do pôr-do-sol e dos ventos de Norte e Poente. Assim, no Verão torna-se 

fresca, não só pelas sombras e pela abundância de água, mas também pelo facto de o 

Sol desaparecer cedo por detrás da serra. A freguesia deste aglomerado é limitada a 

Norte pelas freguesias de Alcongosta (Noroeste) e Vale de Prazeres (Nordeste), a 

Este pela freguesia da Orca, a Sul pelas de Póvoa da Atalaia (Sudeste) e Castelo 

Novo (Sudoeste), e a Oeste pela freguesia de Souto da Casa. Pode-se ainda dividir a 

freguesia de Alpedrinha por secções e subsecções para fins estatísticos. A área 

objecto de estudo mais pormenorizado está representada na Fig. 4.3. 

 
4.1.2. Acessibilidades 

As infra-estruturas rodoviárias e ferroviárias da Beira Interior são apontadas, desde há 

vários anos, como um dos principais estrangulamentos ao processo de 

desenvolvimento da região. A região da Cova da Beira, em que se insere o Concelho 

do Fundão e a Freguesia de Alpedrinha, é pouco aberta ao exterior. As ligações com o 

exterior são dificultadas pelo acidentado das fronteiras naturais (Serra da Estrela, 

Gardunha e Malcata) a que se associa a sinuosidade do traçado rodoviário, tornando-

as morosas e por vezes difíceis. Na realidade, embora as distâncias a percorrer entre 

os centros no interior da Cova da Beira, sejam fisicamente pequenas, são fortemente 

penalizadas pelos traçados sinuosos, estreitos e pelo piso degradado das rodovias. A 

recente construção da Auto-estrada (AE) e do Itinerário Complementar (IC) são 

fundamentais no que se refere à melhoria das acessibilidades em toda a região. A 

rede de estradas fundamental e complementar está hierarquizada em função do  
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(a) Inverno – anos recentes (2004). 

 

 

 
(b) Inverno – anos 40 (séc. XX). 

 

 

Fig. 4.2. A Vila de Alpedrinha no espaço de 60 anos. 
Fonte: LVP; Arq. Valente. 
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(a) Vista aérea. (b) Ortofotomapa. 

 
(c) As secções e subsecções estatísticas na Freguesia em 2001. 

 

 
(d) Área de estudo pormenorizado. 

 

Fig. 4.3. A Vila de Alpedrinha. 
Fonte: Google Earth; INE; LVP – FAUTL 
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Itinerário Principal (IP) 2. Esta via tem aproximadamente 655 km, e liga Bragança a 

Faro, passando pela Guarda, Castelo Branco, Fundão, Portalegre, Évora e Beja. Na 

Raia Central a sua extensão é de 120 km. Do conjunto de estradas Nacionais e 

Regionais, destaca-se a EN18 que passa pelo Fundão e que funciona como espinha 

dorsal da rede viária da região da Cova da Beira ligando à região de Lisboa e Alentejo, 

a Sul, via Castelo Branco, e à Guarda, a Norte. O Concelho do Fundão é atravessado 

por doze estradas nacionais, num total de 155,933 km de extensão. A freguesia desta 

vila é atravessa pela EN 18 e pelo IP2. Dista da sede de concelho, o Fundão, 12 km 

pela EN18 (pela serra); 6 km pelo túnel da Gardunha (o maior de Portugal Continental 

com 1570 metros); e também 6 km pela estrada romana que antigamente era a única 

ligação ao Fundão. Da Capital de Distrito, Castelo Branco, dista cerca de 30 km. 

Relativamente às infra-estruturas ferroviárias, salienta-se a linha da Beira Baixa. No 

Concelho do Fundão existem dez freguesias em que a sede está a menos de 2Km de 

distância da estação ou apeadeiro. Alpedrinha possui um apeadeiro de caminho-de-

ferro, a cerca de 600 metros da vila, mas que até há poucos anos foi uma bela estação 

rodeada de jardins. Contudo, as más condições conferem grandes restrições de 

circulação (a maior parte dos carris da linha da Beira Baixa, foram assentes antes de 

1957), o que tem condicionado a sua utilização para o transporte de mercadorias e de 

passageiros, ver Fig. 4.4. 

 

4.2. Caracterização Bioclimática 

 

4.2.1. Clima 

A análise climática far-se-á ao nível do concelho, pois a única estação meteorológica 

existente situa-se no Fundão. O clima caracteriza-se por ser húmido, meso térmico, 

com grandes deficiências de água no Verão. Os valores médios anuais de precipitação 

oscilam entre os 1200 e 1600 mm. Em grande parte desta região verificam-se 30 a 50 

dias de ocorrência de geada anuais, num período que se prolonga sensivelmente de 

Outubro a Maio. A temperatura média anual no Concelho do Fundão (período de 

1958-70) é de 14,1ºC, sendo as médias das temperaturas máximas e mínimas de 

19,5ºC e 8,6ºC respectivamente. A temperatura mais elevada para o mesmo período 

registou-se no mês de Julho, com o valor de 39,4ºC, registando-se nos meses de 

Fevereiro e Dezembro os valores mais baixos, -5,6ºC. A temperatura média máxima 

registou o seu valor mais elevado em Julho (30,4ºC) e a temperatura média mínima 

registou o seu valor mais baixo em Dezembro, com 2,6ºC. Neste concelho, os 

quantitativos pluviométricos médios anuais são de 1067,1 mm, variando entre 4,4 mm  
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(a) Estradas – vias principais. (b) Serviços ferroviários da CP. 

 

 

  
(c) Acessos ao Distrito. (d) CP – Inter-regional. 

 

Fig. 4.4. Mapas de acessibilidades (sem escala). 
Fonte: CP – www.cp.pt 
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no mês de Julho e os 166,4 mm no mês de Fevereiro. O primeiro trimestre é o mais 

pluvioso. Os valores mais elevados de pluviosidade registam-se na zona ocidental do 

concelho, verificando-se uma diminuição que chega a atingir os 800 mm no limite da 

zona oriental do concelho. São de grande amplitude as variações de precipitação 

anual (cerca de 600 mm) dentro do território municipal. Os valores médios anuais da 

humidade relativa do ar às 9 e 21 horas são de 66% e 67%, respectivamente. Para o 

Concelho do Fundão, os ventos predominam nos quadrantes Este-Sueste e Sudoeste-

Oeste. Quanto à sua velocidade, podemos considerá-los fracos durante todo o ano, 

embora soprem com maior intensidade no quadrante Sudoeste-Oeste durante a 

Primavera-Verão, sendo a velocidade média anual para o quadrante referido de 11 

km/h. A insolação média anual do concelho situa-se em 2783,8 horas, o que 

corresponde a 60% do número de horas anuais de Sol. O maior valor médio de 

insolação, verifica-se no mês de Julho com 374,8 horas, enquanto o menor valor se 

observa no mês de Janeiro com 132,1 horas, ver Fig. 4.5. (a). 

 

4.2.2. Morfologia 

A cadeia montanhosa da qual faz parte a Serra da Gardunha é responsável pelas 

acentuadas diferenças morfológicas no Concelho do Fundão. Com uma orientação 

Este-Oeste é possível distinguir no concelho duas subunidades: a zona da Cova da 

Beira, para Norte e a zona denominada "Campo", para Sul. Analisando a carta 

hipsométrica do Fundão, podemos enquadrar a freguesia de Alpedrinha como estando 

inserida na vasta cordilheira da qual faz parte a Serra da Gardunha, responsável por 

uma zona bastante acidentada com declives por vezes superiores a 30% e em que as 

cotas altimétricas variam de 500 a 1200m, ver Figs. 4.5. (b) e 4.6. (a). 

 

Grande parte da superfície do Concelho do Fundão tem altitudes compreendidas entre 

300 e 1200 metros, o que lhe confere um carácter montanhoso. Da leitura da carta de 

declives verificamos que os declives mais acentuados se localizam a Sul deste 

concelho, correspondendo às vertentes inclinadas da Serra da Gardunha, ocupando 

parte da freguesia de Alpedrinha. Analisando a carta de Exposições, podemos concluir 

que dominam as exposições a Este, Sul e Oeste. Não se denota uma clara preferência 

por um tipo de exposição, ver Fig. 4.5. (a). 

 

4.2.3. Hidrografia  

O concelho apresenta uma densa rede hidrográfica, integrada na bacia do rio Tejo. 

Apesar da densa rede, as suas linhas de água caracterizam-se por uma 
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(a) As exposições solares. 

 
(b) A hipsometria no concelho do Fundão. 

Fig. 4.5. Fundão. Características morfológicas e ambientais. 
Fonte: www.snig.igeoe.pt 

Alpedrinha 

Alpedrinha 
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descontinuidade de regime, apresentando a maioria delas um caudal nulo durante os 

meses de estio. Face a uma maior permeabilidade dos granitos, sobretudo quando 

alterados, verifica-se que a rede hidrográfica é aqui mais reduzida e regular, enquanto 

que nos xistos forma uma rede complexa. 

 

4.2.4. Vegetação 

A carta de ocupação e uso do solo apresenta as principais formas de ocupação do 

concelho em que se salientam os terrenos de matos, florestas, ocupando grande parte 

das regiões mais montanhosas, nomeadamente as vertentes da Serra da Gardunha e 

as maiores altitudes do concelho. A localização e extensão das manchas de terrenos 

agrícolas estão condicionadas pela altitude, suavidade do relevo e as características e 

edafoclimáticas propícias à agricultura, ver Fig. 4.6. (b). 

 

4.3. História e Desenvolvimento Local 

 

A formação de núcleos de povoamento, ligados à agricultura e à pastorícia, na Serra 

da Gardunha e na Cova da Beira, remonta a épocas recuadas. Achados arqueológicos 

recolhidos por investigadores (Leite de Vasconcelos) e recolhidos em colecções 

museológicas (Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa e Museu Tavares Proença, 

em Castelo Branco) e, até, as referências toponímicas que persistem em registos 

actuais (orca, castelejo) testemunham a existência de assentamentos neolíticos e de 

povoados castrejos. Os recursos naturais propiciaram a ocupação inicial do território e 

influenciaram o modo de vida das populações, ao longo dos tempos. 

 

No quadro da romanização da Península Ibérica, sobretudo a partir do século I e até 

ao século V, procedeu-se à organização administrativa, territorial e urbana da região, 

consolidando antigos núcleos populacionais e criando novas formas de povoamento. 

Implantou-se um sistema viário, organizou-se a economia e a administração, 

estabeleceram-se assim as interdependências e as complementaridades no contexto 

regional do município romano da Egitânia (Idanha). A fertilidade das terras (cereais, 

azeite, vinho, fruta e produtos hortícolas), a abundância de água e os recursos da 

serra (lenha, madeira, pasto, caça) foram determinantes para a ocupação definitiva e 

estruturada, imprimindo a base da matriz socio-económica e territorial que se 

desenvolveu ao longo da História. Antigos castros romanizados, novas vilas rústicas, 

postos de observação e vigia (atalaias) eram ligados pelas vias do complexo itinerário 

romano peninsular. 
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(a) Os declives no Concelho do Fundão. 

 
(b) Ocupação e usos do solo. 

 
 
Fig. 4.6. Fundão. Características morfológicas e usos do solo. 
Fonte: www.snig.igeoe.pt 

Alpedrinha 

Alpedrinha 
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A consolidação da primeira estrutura de povoamento, no local onde veio a 

desenvolver-se Alpedrinha, nas proximidades de um antigo castro, data deste período 

(século I - V) e tem uma relação directa com a implantação da estrada romana. Os 

numerosos vestígios arqueológicos, nomeadamente o subsistente troço da antiga via e 

os achados registados na vila e na envolvente próxima (moedas, elementos 

arquitectónicos e construtivos, fragmentos epigráficos) testemunham, a importância 

deste local, que era um pólo destacado no apoio e controlo ao longo do itinerário 

regional que fazia o atravessamento da Serra da Gardunha, ver Figs. 4.7. e 4.8. 

 

No período das invasões bárbaras (séculos V - VII), deu-se a incorporação e a 

transformação das estruturas e preexistências romanas nos reinos suevo e visigótico e 

a integração do território na diocese cristã da Egitânia. Com a ocupação muçulmana, 

no século VIII, assistiu-se à dispersão do povoamento em pequenos casais e núcleos 

rurais, preferencialmente distribuídos nos lugares mais protegidos e de difícil acesso. 

No início da reconquista cristã, desenvolvida a partir dos reinos de Leão e Castela, nos 

séculos X e XI, a região registava um acentuado processo de abandono, com grandes 

zonas despovoadas.  

 

Para repovoamento e consolidação da reconquista foram feitas as primeiras 

concessões de terras a donatários. Em 1143, os domínios senhoriais das terras das 

Beiras, como parte integrante dos domínios conquistados e a conquistar pelo Condado 

Portucalense, passaram a fazer parte do território do Reino de Portugal. Em 

recompensa pelo papel desempenhado pelos Cavaleiros Templários na reconquista e 

defesa das terras até ao rio Tejo, El Rei D. Afonso Henriques fez grandes doações nos 

termos de Idanha e de Monsanto. A Ordem do Templo tornou-se o principal donatário 

do vasto território de Idanha até Tomar. No âmbito das medidas de repovoamento das 

Beiras, promovidas por El-Rei D. Sancho I, o território da Serra da Gardunha foi 

integrado no Concelho da Covilhã, criado em 1186, e na restaurada diocese da 

Egitânia, que, em 1213, se transferiu para a nova cidade da Guarda, fundada em 

1199. Emergem, por toda a Beira raiana, os casais e as póvoas medievais e surgem 

tentativas de repovoamento de antigos castros romanizados (Alpeadra). 

 

Em 1202, o donatário Pedro Guterres e sua mulher, Ausenda Soares, fazem doação 

de Carta de Foral a Alpeadra, abrangendo todo o território, desde a nascente do rio 

Ocreza, na Serra da Gardunha, até ao limite do Concelho de Idanha. A identificação 

do Concelho de Alpeadra, como Castelo Novo, é referida já no testamento do 

donatário, datado de 1208 e traduz uma nova fundação e protecção defensiva. Grande  
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(a) Via romano/ medieval. 

 

(b) Calçada romana. 

(c) Vestígios romanos. 

 

(d) Base de coluna. 

   
(e) Pormenor construtivo 
da Casa da Comenda. 

(f) Portão principal Casa da 
Comenda. 

(g) Pormenor construtivo 
da Casa da Comenda. 

 

 

Fig. 4.7. Alpedrinha. Património construído. 
Fonte: LVP – FAUTL 
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(a) Densidade pop. nas freguesias do 
Concelho do Fundão. 

(b) Densidade pop. nas subsecções da 
freguesia de Alpedrinha. 

 
(c) Evolução da pop. de 1964 a 2001, na freguesia de Alpedrinha. 

 
(d) Taxa de variação populacional de 1950 a 2001 na Freguesia de Alpedrinha e 

Concelho do Fundão. 
 
 
Fig. 4.8. Alpedrinha. Info. estatística da Freguesia de Alpedrinha e do Concelho do Fundão. 
Fonte: Recenseamento Geral da População de 1864 a 2001, INE 

 Alpedrinha  Alpedrinha 
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parte das terras senhoriais deste concelho é doada aos Templários (1226), assim 

como a própria vila de Castelo Novo (1252). Data deste contexto de repovoamento 

pelos primeiros reis portugueses, desde o final do séc. XII e durante o séc. XIII, a 

identificação toponímica de Alpedrinha. Em 1260, surge a referência a “Alp'adina”, 

num documento relativo aos bens da Diocese da Guarda e, em 1266, D. Diogo Lopes 

e sua mulher, D. Urraca Afonso, fazem doação perpétua das terras de “Alp'adia” à 

Ordem do Templo. Entre as teorias sobre a origem e significado do topónimo, destaca-

se a que identifica Alpedrinha como diminutivo de Alpeadra, podendo significar uma 

pequena povoação no território da velha Alpeadra (Alpeadrinha), ou um afluente da 

ribeira de Alpeadra. 

 

Como donatários, os Templários construíram a primitiva Capela do Espírito Santo, que 

funcionou como primeira matriz. Com a extinção da Ordem do Templo, Alpedrinha 

transitou para a Ordem de Cristo, em 1319, formando a Comenda de Alpedrinha e 

Castelo Novo. El-Rei D. Dinis, que propôs a incorporação dos bens dos Templários na 

Ordem de Cristo e promoveu a criação das primeiras comendas, tomou medidas de 

incremento agrícola e mandou plantar soutos de castanheiros na Serra da Gardunha. 

Foi como sede da Comenda da Ordem de Cristo que Alpedrinha se afirmou e 

organizou o núcleo urbano medieval e quinhentista. A estrada romana persistiu como 

itinerário regional medieval e via aglutinadora do desenvolvimento espacial. Rota da 

transumância e caminho de peregrinação foi uma infra-estrutura essencial no plano 

das actividades económicas, religiosas e administrativas, garantindo as ligações 

dentro da região e entre esta e o país. 

 

Durante o século XIV, por iniciativa da Ordem de Cristo, começaram a ser construídos, 

na parte alta e junto da estrada, os principais edifícios, representativos da entidade 

tutelar da povoação: a Igreja Matriz, a Casa da Comenda e o Picadeiro, ver Figs. 4.7. 

e 4.8. A dinâmica, introduzida nos séculos XV e XVI pelo Infante D. Henrique e por El-

Rei D. Manuel I, como administradores da Ordem de Cristo, contribuiu para o 

desenvolvimento de Alpedrinha, atraindo uma população activa de serviçais, 

agricultores e mesteres. O movimento do comércio nas zonas fronteiriças entre 

Portugal e Castela atraiu algumas famílias de judeus. Este grupo populacional 

aumentou com a expulsão dos judeus de Espanha, em 1492, e acolheu cristãos novos 

portugueses, a partir de 1496, contribuindo para a dinamização da economia local. 

 

A par da agricultura, da caça e da pastorícia, organizaram-se as manufacturas com as 

alcaçarias, o tratamento de couros, a exploração do sumagre. Na encosta virada sobre  
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os campos, desenvolveu-se o aglomerado urbano, um conjunto orgânico de ruas 

estreitas, ocupadas por edifícios de habitação corrente e equipamentos comuns (forno, 

poço). A microtoponímia evoca, ainda hoje, estas ambiências e, nalgumas fachadas, 

identificam-se elementos arquitectónicos tardo-góticos e manuelinos. A construção da 

Capela de Santa Catarina (Capela do Leão), a instalação da primeira Misericórdia e o 

respectivo hospital (c. 1501), e a reconstrução da igreja matriz (1567 / 70) vieram 

introduzir a linguagem erudita do classicismo renascentista e do maneirismo na 

arquitectura local tradicional, influenciando, posteriormente, alguns edifícios 

residenciais. 

 

Neste período, destaca-se a acção de eruditos locais, com projecção nacional e 

internacional, como o Cardeal D. Jorge da Costa e o seu irmão D. Martinho da Costa, 

reforça-se o papel de antigas famílias de terratenentes e promove-se a criação do 

Morgadio dos Senhores de Pancas (1495). Com uma população letrada, muito 

significativa, composta por membros do clero e das irmandades religiosas e por 

funcionários ligados à administração dos bens da Comenda e às actividades de 

defesa, financeiras e de justiça, tuteladas pelo concelho e pelo Rei, Alpedrinha 

destacava-se no contexto regional e os seus moradores reclamavam a criação do 

concelho, desde 1557. A educação das elites locais estava a cargo da igreja. Uma 

curta estadia dos jesuítas, em 1665, criou a aula de latim e muitos estudantes 

frequentavam a Universidade de Salamanca. 

 

Durante a Guerra da Independência, Alpedrinha desempenhou um papel de apoio à 

actividade militar e reforçou a sua importância no contexto regional. A criação do 

Concelho data de 1675. Instituído durante a regência de D. Pedro II, abrangia terras 

desanexadas do Concelho de Castelo Novo, incluindo a Vila de Alpedrinha, o Monte 

das Toucas e parte de Vale Prazeres. Inicia-se um período de centralidade política e 

administrativa, que se prolonga até meados do século XIX. 

 

Os Paços do Concelho e o Pelourinho, construídos em 1780, são exemplares 

emblemáticos deste novo ciclo ligado ao poder local. As grandes obras de arquitectura 

religiosa e civil exprimem, através do Barroco erudito ou de expressões regionais, a 

pujante vitalidade económica, artística e cultural. A renovação do edifício da 

Misericórdia e da fachada e do interior da Igreja Matriz, a edificação de capelas e 

ermidas, a instalação do grande chafariz real e a construção de palácios pela 

aristocracia local são exemplos representativos. Muitas destas obras são realizadas 

por artífices locais, mas algumas, como o Palácio do Picadeiro, são da autoria de 
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mestres provenientes de outras localidades e regiões. Grandes iniciativas e obras de 

arquitectura, realizadas na segunda metade do século XVIII, ficaram a dever-se a 

membros do clero, da aristocracia e a beneméritos locais, como frei Maurício 

Inocêncio, de Castelo Branco (renovação e ampliação da Casa da Comenda, obras da 

Igreja Matriz e da Misericórdia) e Dr. Francisco Lopes Sarafana Correia da Silva 

(Palácio do Picadeiro). 

 

A referência a Alpedrinha, em estudos e obras de carácter geográfico e corográfico, é 

corrente nesta época e a Serra da Gardunha chega e ser mencionada como Serra de 

Alpedrinha. Nas “Memórias Paroquiais”, de 1758, regista-se uma população de 1110 

habitantes, distribuídos por cerca de 347 fogos, localizados na vila e quatro casais no 

Monte da Touca. No mesmo relato, destacam-se como principais bens imóveis do 

património local: a Igreja Matriz de S. Martinho, a Misericórdia e o respectivo hospital, 

cinco capelas públicas e três capelas particulares. Os equipamentos produtivos 

englobam seis lagares de azeite e cinco azenhas de moer cereais. Os principais 

recursos dos moradores são o vinho, o azeite, a castanha e as actividades 

económicas relacionam-se com a agricultura, a caça e a pastorícia. A estrada velha 

mantém-se como itinerário regional principal e as relações de vizinhança preferenciais 

estabelecem-se com os Concelhos de Castelo Novo, Penamacor e Fundão e até com 

a Guarda, donde provém o correio. Apesar dos destroços provocados pelas invasões 

francesas (1808 / 11), Alpedrinha recuperou a dinâmica tradicional e reforçou as 

funções de centralidade administrativa, com a extinção do Concelho de Castelo Novo, 

levada a cabo pelas reformas do Liberalismo, em 1835. Ao território anterior, agregou 

o do extinto concelho e das povoações da Orca, Atalaia, Lardosa e Soalheira. 

 

Na primeira metade do século XIX, em plena época Liberal, foi fundado o primeiro 

Teatro existente na vila, designado Casa da Ópera e localizado na rua do Calvário. 

Fizeram-se pequenas obras de cobertura da nascente de águas termais da Touca e 

deu-se início a uma manufactura de cadeiras de sola, por iniciativa do mestre de 

marcenaria José Joaquim dos Santos Pinto, vulgarmente designado por Pinta Ratos. A 

vila encerrava um dos ciclos mais importantes da sua História e fazia a transição do 

antigo regime para o novo contexto liberal, sem sobressaltos. Apesar das 

reivindicações locais, as medidas centralizadoras das reformas administrativas 

levadas a cabo pelo Liberalismo consagraram a extinção do Concelho de Alpedrinha, 

em 1855, integrando o território e as funções no Concelho do Fundão. Esta decisão 

simbolizava a valorização da centralidade económica de cariz industrial, em detrimento 

das antigas funções administrativas e da economia de base agrária. No entanto, 
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devido à importância do Hospital, à organização do comércio e da feira, à manutenção 

do juiz de paz, à instalação de novos serviços (farmácia, telégrafo e correios), à 

dinâmica cultural (grupos de teatro, tertúlias, festividades e romarias, jornais), e às 

novas acessibilidades (estrada nacional e caminho de ferro), Alpedrinha manteve 

alguma centralidade à escala regional. Este ciclo de vitalidade prolongou-se durante a 

segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX. Traduzindo a 

dinâmica das actividades económicas e dos novos serviços e as práticas culturais, 

ligados à influência de cultura urbana emergente, em 1864, o primeiro censo oficial da 

população portuguesa registava 1634 habitantes, aumentando para 1729 em 1878, 

1820 em 1900 e, 1966 em 1911. Depois de uma ténue recessão registada em 1920, a 

população volta a aumentar, fixando-se em 2201, no ano de 1950. A partir desta data, 

o número de residentes desce, progressivamente. 

 

As obras de fomento liberal, lançadas no final da monarquia constitucional e durante a 

República, requalificaram os equipamentos locais e melhoraram as ligações a nível 

regional (no quadro do concelho e do distrito) e a nível central. O investimento público 

centrou-se no Balneário das Termas da Touca e respectivos acessos, na construção 

das escolas com residência de professores, bem como na ampliação do Hospital e no 

tratamento urbanístico da respectiva envolvente e, ainda, no edifício do novo Teatro. 

As obras do sistema viário e ferroviário nacional puseram Alpedrinha em ligação com o 

país e foram decisivas para a manutenção de alguma centralidade. Mais uma vez, 

estes melhoramentos e obras públicas ficaram a dever-se à iniciativa e influência de 

uma destacada figura com relações políticas a nível nacional, o Deão Boavida. A 

animada vida local reflectia-se em múltiplas actividades musicais, teatrais, editoriais e 

desportivas, nas festividades religiosas e nas tradições. A par da instalação provisória 

de diversos agrupamentos dramáticos e clubes artísticos, a construção de um 

equipamento cénico com qualificação de Teatro foi um dos factos marcantes desta 

renovação cultural, que também incidiu sobre o património artístico e arquitectónico 

religioso. As actividades produtivas ligadas ao artesanato, continuaram na linha de 

produção de mobiliário tradicional e introduziram a cerâmica e a pirotecnia artística. A 

partir de meados do século XX, o ciclo de dinâmica tradicional estagnou. O abandono 

da residência permanente por muitas das elites locais, que se transferiram para a sede 

do distrito e para Lisboa e os efeitos da forte emigração que nos anos 60 e 70 atingiu 

todo o Distrito de Castelo Branco fizeram-se sentir. A Misericórdia manteve-se como 

entidade agregadora da vida local e procurou integrar novos serviços de apoio à 

população. Com a organização e o reforço do poder local democrático, a partir de 

1974, a freguesia de Alpedrinha tem vindo a descobrir no seu património e nos 
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recursos culturais factores de uma nova vitalidade. Com uma população residente de 

1.184 habitantes, afirma-se, hoje, como vila e centro histórico notável, onde o conjunto 

construído, as ambiências naturais e as vivências locais se completam e valorizam. 

 

4.4. População e Caracterização Social 

 

4.4.1. População 

A freguesia de Alpedrinha apresenta uma densidade populacional de 72,6 hab/ Km2, 

superior à registada no Concelho do Fundão (45,1 hab/ Km²), mas inferior à média 

nacional (112,2 hab/ Km2), ver Fig. 4.8. (a) e (b). A população nesta região, até aos 

anos 80, do séc. XX, concentrou-se nos aglomerados de maior dimensão. Com os 

novos empregos polarizados, de modo geral, nas sedes de concelho e em particular 

nas antigas sedes de distrito, assistimos a um movimento das aldeias para as vilas e 

cidades. Foi o que aconteceu no Fundão (cidade) e em Alpedrinha (vila). 

 

O movimento referido pode ser analisado segundo duas perspectivas: (a) do tipo 

pendular diário, possibilitado pelo crescimento da taxa de motorização, o que não 

implica abandono total da agricultura e incentiva o crescimento da dupla actividade e 

do duplo rendimento; e, (b) o movimento definitivo, que conduz ao crescimento 

suburbano dos principais aglomerados; à construção clandestina e de má qualidade, 

ao desenraizamento e ao abandono da agricultura (ex. do Fundão). 

 

A repartição da densidade populacional na freguesia de Alpedrinha é muito 

diferenciada. Apresenta maiores densidades populacionais nas subsecções que 

correspondem à Vila de Alpedrinha e a partir destas a densidade vai diminuindo. A 

forma da distribuição espacial é similar à do Concelho do Fundão. A população da 

freguesia de Alpedrinha, segundo os Censos de 2001, é de 1184 indivíduos. Em 

termos relativos representa 4% da população do Concelho do Fundão (21.482 

habitantes). Quanto à evolução da população na freguesia de Alpedrinha, constatamos 

que desde 1950 tem vindo a diminuir progressivamente: nas décadas de 50, 60 e 70 

(até 1974) devido às migrações externas com a saída de população, principalmente 

para a França e a Alemanha, e, às migrações internas, com o sentido de deslocação 

das populações para o Litoral Oeste, nomeadamente, para a Área Metropolitana de 

Lisboa e do Porto. 

 

Na década de 80 ocorre uma ligeira quebra (-1,0%) nos valores da população, não 

obstante o retorno de alguns dos emigrantes que saíram na década de 50 e 60 que 
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voltam às origens o que atenua em parte a quebra da fecundidade (não assegura a 

reposição das gerações) e respectiva influência na natalidade. A perca de população 

nesta década está associada a uma nova fase de migrações externas com diferentes 

características (sazonal) e outros destinos (Suíça) das referidas anteriormente. Na 

década de 90 o decréscimo da população em 12,2% relaciona-se com a estrutura 

etária da população que tem um grande peso dos idosos, logo com maior 

probabilidade de morrer, o que influenciou os níveis da mortalidade. 

 

Este regresso tem um duplo sentido: os indivíduos cumpriram em parte os objectivos 

traçados que passavam pela melhoria dos seus rendimentos e da sua qualidade de 

vida e, por outro lado, devido à crise económica e social dos anos 70 na Europa, 

alguns deles são obrigados a regressar ao país de origem pela falta de emprego. Esta 

dupla migração da população de um território do interior para as áreas do Litoral e 

para o estrangeiro está relacionado com a ausência de factores de fixação da 

população à freguesia e ao concelho: (a) fraco investimento na agricultura com 

reflexos numa baixa modernização e produtividade; (b) a quase inexistência do sector 

secundário; e, (c) ténue expansão do sector terciário (principalmente na freguesia de 

Alpedrinha). 

 

Em termos gerais, em cinco décadas a freguesia de Alpedrinha perdeu quase metade 

da sua população (-46,2%), valor superior ao ocorrido no Concelho do Fundão (3-

7,0%). A estrutura da população na freguesia de Alpedrinha, por grandes grupos 

etários, é idêntica à concelhia, onde quase metade (49%) dos residentes está no 

grupo etário entre os 25 e ao 64 anos. O predomínio da classe etária dos adultos é 

notório. Alpedrinha tem uma população envelhecida, pois 24% tem 65 ou mais anos. O 

conjunto da população dos grupos etários 0 a 14 e 15 a 24 anos apresenta valores 

aproximados dos de mais de 65 anos. O índice de envelhecimento indica-nos a 

relação entre o número de jovens (0 a 14 anos) e o número de idosos (65 e mais 

anos). No Concelho do Fundão a estrutura etária mais jovem é representada pelas 

freguesias do Fundão e suas envolventes e a estrutura etária mais envelhecida é 

representada pelas freguesias mais afastadas do Fundão, na fronteira municipal. A 

freguesia de Alpedrinha apresenta aproximadamente o dobro de idosos relativamente 

aos jovens, ver Fig. 4.9. (b). 

 

As diferenças intra-freguesia são similares às do Concelho do Fundão, ou seja, é nas 

subsecções correspondentes à Vila de Alpedrinha que se encontram uma maior 

percentagem de jovens comparativamente com os idosos. O envelhecimento da 
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população levanta um conjunto de problemas associados: (a) a reposição de 

gerações; (b) a diminuição da população; (c) o acréscimo da mortalidade; (d) as 

perdas de capacidade de trabalho; (e) despovoamento (número de óbitos superior ao 

número de nascimentos); (f) o desaparecimento do conhecimento do “modo de fazer” 

e de patrimónios culturais; e, (g) degradação ambiental e paisagística. Por outro lado, 

equaciona-se a necessidade de adaptação do comércio (níveis de atendimento, 

estrutura do consumo), mas também, a necessidade de adaptação dos equipamentos 

e dos serviços (sobretudo de saúde, segurança social e lazer). A redução da 

população a limiares que não justificam grandes investimentos em infra-estruturas 

básicas (estradas, saneamento, electricidade, saúde, educação,...) leva a mais 

partidas. 

 

A taxa de analfabetismo nalgumas freguesias que fazem fronteira a Este / Sudeste e a 

Oeste do Concelho do Fundão é vincada, atingindo valores entre os 30% e os 50% de 

indivíduos que não sabem ler nem escrever. Os indivíduos com maior nível de 

instrução (secundário e superior) estão englobados nas freguesias com uma 

disposição territorial oposta à do analfabetismo, na sede de concelhos e freguesias 

limítrofes. Neste contexto, a freguesia de Alpedrinha apresenta uma situação 

intermédia com uma taxa de analfabetismo de 20%, mas com o mesmo 

comportamento da sede de concelho quanto aos indivíduos com o ensino secundário. 

A incidência e a disposição territorial da taxa de analfabetismo intra-freguesia de 

Alpedrinha são semelhantes às do Concelho do Fundão. Encontramos as menores 

taxas de analfabetismo e os maiores valores de indivíduos com o secundário e o 

superior na Vila de Alpedrinha, enquanto que nas áreas limítrofes da freguesia os 

valores são opostos aos da Vila, ver Fig. 4.9. (e) e (f). 

 

4.4.2. Habitação 

O Concelho do Fundão e a freguesia de Alpedrinha, estão inseridos na região 

denominada Raia Central (Cova da Beira) que possui características de regressão 

demográfica: (a) densidade populacional baixa e com tendência para diminuir, pois o 

decréscimo de população mantém-se desde a década de 50; (b) saída de população  

em idade activa e retrocesso da taxa de natalidade, quer pelas mudanças sociais (o 

número de filhos tende a diminuir), quer pela saída de população em idade de se 

reproduzir; (c) envelhecimento, sendo o peso da população com mais de 65 anos dos 

mais elevados do país e os índices de envelhecimento altos e com tendência para 

aumentarem; e, (d) baixo potencial demográfico, a população com menos de 15 anos  
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(a) Pop. residente por grupos etários, nas 
freguesias do Concelho do Fundão. 

(b) Densidade populacional, nas 
subsecções da freguesia de Alpedrinha. 

(c) Índice de envelhecimento, nas 
freguesias do Concelho do Fundão. 

(d) Índice de envelhecimento, nas 
subsecções da freguesia de Alpedrinha. 

(e) Pop. residente. sem nível de ensino, 
nas freguesias do Concelho do Fundão. 

(f) Indivíduos residentes iletradas, nas 
subsecções da freguesia de Alpedrinha. 

 
 
 

Fig. 4.9. Alpedrinha. Info. estatística da Freg. de Alpedrinha e do Concelho do Fundão. 
Fonte: Recenseamento Geral da População, INE (2001). 

 Alpedrinha  Alpedrinha 

 Alpedrinha  Alpedrinha 

 Alpedrinha 
 Alpedrinha 



 177

representa uma parcela cada vez menor da população total. A falta de empregos 

locais alternativos à agricultura e a ausência de um ambiente propício à fixação da 

população mais jovem estimularam o êxodo rural.  

 

O grande salto quantitativo, em termos do aparecimento de novas construções, 

verificou-se no período de 1946-70 (acompanhado pelo crescimento da população) e, 

sobretudo, no período 1971-90 com o regresso de emigrantes. O acompanhamento 

cartográfico de parte desta realidade pode ser feito através da leitura do conjunto de 

mapas que representam a predominância do período de construção dos edifícios em 

cada freguesia e em cada subsecção estatística. Dos cinco períodos representados ao 

nível da freguesia para o Concelho do Fundão não encontramos em nenhum uma 

distribuição relativamente homogénea, ou seja, o fenómeno em si tanto afecta, com 

maior ou menor incidência, a freguesia sede de concelho, como as freguesias mais 

periféricas. Neste quadro geral devemos salientar a freguesia de Alpedrinha onde a 

época com maior incidência de construção de edifícios foi a anterior a 1919. Este facto 

vem reforçar um dos grandes patrimónios da freguesia que é o seu património 

construído e o carácter singular de parte dos seus edifícios. No âmbito da freguesia, 

quando comparada com a análise concelhia, verificamos algumas tendências comuns, 

ou seja, a maior incidência de construção nos períodos anteriormente referidos. 

 

Deve-se salientar, ao contrário da análise concelhia, alguma dinâmica construtiva no 

último período cartografado (1991-2001). Na generalidade das freguesias do Concelho 

do Fundão, a ocupação dos edifícios é de uso exclusivamente residencial. A grande 

maioria dos concelhos apresenta valores acima dos 90%. Apenas a freguesia sede de 

concelho (Fundão) e a de Escarigo têm valores dos edifícios exclusivamente 

residenciais abaixo dos 85%. Os edifícios com uma ocupação não residencial estão 

pouco representados na cartografia apresentada. A freguesia do Fundão concentra 

grande parte dos serviços e repartições públicas do concelho e estas ocupam um 

número significativo de edifícios ou parte deles. A freguesia de Alpedrinha aparece 

numa segunda linha com valor de outras ocupações de edifícios que não a 

exclusivamente residencial. Alguma importância do comércio e turismo pode explicar, 

em parte, esta tendência na freguesia, ver Figs. 4.10. e 4.11. A diferenciação territorial 

do tipo de ocupação dos edifícios, numa leitura intra-freguesia, tem a mesma lógica da 

concelhia, ou seja, as maiores concentrações de edifícios que não exclusivamente 

residenciais encontram-se nas áreas correspondentes à vila de Alpedrinha. 
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Fig. 4.10. Alpedrinha. Tipo de ocupação dos edifícios. 
Fonte: LVP – FAUTL 
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Fig. 4.11. Alpedrinha. Forma de ocupação dos edifícios. 
Fonte: LVP – FAUTL 
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Os valores correspondentes à Freguesia de Alpedrinha quanto à ocupação dos 

alojamentos estão num nível intermédio relativamente à residência habitual, sazonal e 

vagos. Na generalidade das freguesias, excepto na sede de concelho e limítrofes, 

verificamos uma percentagem significativa de alojamentos de uso sazonal ou 

temporário. A importância da proximidade da Serra da Estrela interligada aos 

desportos de Inverno e o facto da região ter contribuído para a emigração, estão na 

origem desse fenómeno. Os lugares foram envelhecendo e "esvaziando-se" de 

população, sobretudo de jovens activos. No entanto, muitos destes lugares 

(especificamente Alpedrinha) mantiveram uma certa dinâmica nos alojamentos ao 

longo dos últimos vinte anos, com taxa de variação positiva. 

 

O número de alojamentos na Freguesia de Alpedrinha cresceu de 694 (1981) para 716 

(2001), o que corresponde a uma taxa de variação positiva de 3,2%. Esta dinâmica só 

é possível devido a dois factores fundamentais: (a) pelo efeito directo das remessas 

dos emigrantes, que com a ilusão de voltar, constroem uma casa nova como um 

investimento num lugar de origem; e, (b) por um sentimento de pertença, que através 

de uma relação de renúncia e saudade que permite aos naturais destes lugares, que 

migraram para outros locais no país, mantendo raízes, voltar de vez em quando, 

melhorar as habitações que possuem ou construir novas. A ocupação dos alojamentos 

na área do levantamento, na Vila de Alpedrinha é principalmente de residência 

habitual e permanente dos ocupantes (69%). Os alojamentos vagos (14,5%) e os 

alojamentos sazonais e/ou secundários (16,5%) ocupam uma percentagem 

significativa dos alojamentos, encontrando-se estes dispersos um pouco por toda a 

área de estudo mas com menor incidência na zona a Nordeste. Nesta, como noutras 

análises realizadas anteriormente, as características da freguesia de Alpedrinha são 

idênticas às verificadas no Concelho do Fundão.  

 

A freguesia sede do concelho do Fundão tem uma determinada tendência e a vila 

acompanha-a na dinâmica da freguesia de Alpedrinha. Neste caso específico, a vila de 

Alpedrinha apresenta valores superiores de alojamentos vagos e inferiores de 

alojamentos sazonais ou secundários, do que a freguesia de Alpedrinha no contexto 

do concelho do Fundão. Na área de estudo, na Vila de Alpedrinha, 77,6% dos 

alojamentos eram ocupados pelos respectivos proprietários como habitação própria e 

permanente. Apesar do tipo de ocupação dos alojamentos ser, na sua maioria, 

permanente, vislumbram-se, nos fins-de-semana, pessoas que se estabeleceram em 

centros urbanos de maiores dimensões e voltam a Alpedrinha, assim como, nas festas 

da Vila, principalmente em Agosto, nas Festas do Anjo, muitos emigrantes retornam à 
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Vila (RDPE, 2003). Os alojamentos arrendados incidiam sobre 10,6% dos imóveis 

contabilizados, enquanto que os alojamentos vagos têm o valor significativo de 11,8%. 

Os alojamentos vagos, na área de estudo, estão mais concentrados na zona Noroeste. 

O número de alojamentos teoricamente vagos é elevado. Corresponde-lhe uma 

degradação rápida do património construído e custos acrescidos e tantas vezes 

multiplicados, para dotar estes espaços de infra-estruturas que raramente são 

utilizados [Cavaco, 1999]. O número de alojamentos teoricamente vagos sugere, por 

outro lado, o universo de fogos disponíveis, com os quais se poderia contar, por 

hipótese, para a reanimação e revitalização do aglomerado.  

 

4.4.3. Actividades Económicas 

As actividades económicas existentes na freguesia são em número reduzido e não 

oferecem postos de trabalho em suficiência para a sua população (RDPE, 2003). Pelo 

facto, principalmente nas áreas da freguesia exteriores ao perímetro da Vila, muitos 

desses habitantes empregados trabalham fora da freguesia e do próprio concelho do 

Fundão. A agricultura encontra-se em franca retracção pela dificuldade de escoamento 

de produtos e pelo fraco investimento sem efeitos práticos ao nível da sua 

modernização e produtividade. Em Alpedrinha, o único caso onde se consegue o 

escoamento de produtos está associado à iniciativa privada, com a produção de 

framboesas. A agricultura, para os habitantes da Vila, é considerada a actividade com 

maiores potencialidades, ao nível da fruticultura e da agricultura biológica (RDPE, 

2003), ver Fig. 4.12. 

 

A população empregada a trabalhar na freguesia incide, principalmente, no sector 

terciário (60%), seguido do secundário (25%) e, por último, no sector primário (15%). 

Se tivermos como enquadramento a média nacional, verificamos um elevado peso do 

sector primário na estrutura do emprego, ao contrário do sector secundário que revela 

uma menor representação na freguesia de Alpedrinha. Nas últimas décadas, o 

decréscimo da população activa ligada ao sector agrícola foi bastante acentuado. 

Contudo, os valores apresentados para a área de estudo mantêm-se francamente 

elevados, demonstrando a forte dependência da estrutura produtiva em relação ao 

sector. A reforçar o carácter negativo que assume a elevada percentagem de activos 

empregues no sector primário, estão o fraco nível de modernização das estruturas 

agrárias, a persistência de uma mão-de-obra envelhecida e a importância das formas 

de organização de economia agrícola não capitalista [Alves, 1995; Costa e Pires, 

1995]. 
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(a) Indivíduos residentes a trabalharem no 
sector primário, nas subsecções da 

freguesia de Alpedrinha. 

(b) Indivíduos residentes a trabalharem no 
sector secundário, nas subsecções da 

freguesia de Alpedrinha. 

(c) Indivíduos residentes a trabalharem no 
sector terciário, nas subsecções da 

freguesia de Alpedrinha. 

(d) Pensionistas ou reformados no total de 
indivíduos residentes, nas subsecções da 

freguesia de Alpedrinha. 

(e) Relação de dependência nas 
freguesias do Concelho do Fundão. 

(f) Relação de dependência, nas 
subsecções da freguesia de Alpedrinha. 

 

Fig. 4.12. Alpedrinha. Info. estatística da freg. de Alpedrinha e do Concelho do Fundão. 
Fonte: Recenseamento Geral da População, INE (2001) 
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Em conjunto, estes factores explicam a baixa produtividade e a inércia em que vive o 

sector. A redução demográfica, num processo avançado de abandono e esvaziamento 

aponta para o desaparecimento da produção agrícola, que tende a ficar limitada quase 

só a agricultores reformados e sem continuadores e a explorações complementares 

das suas reformas. Em muitos casos simplesmente de autoconsumo (Cavaco, 

1994:119). A informação obtida junto da população local através de 112 inquéritos, 

durante o mês de Agosto de 2003, pretendeu analisar os seguintes parâmetros: (a) 

habitação e urbanismo; (b) equipamentos colectivos; (c) economia; (d) história e 

cultura; e, (e) ambiente. Concomitantemente, realizaram-se uma série de entrevistas a 

vários agentes e entidades locais com o intuito de "aprofundar qualitativamente a 

informação recolhida" através dos inquéritos à população. 

 

 O objectivo último destas duas formas de recolha qualitativa de informação foi o de 

"percepcionar e vivenciar a forma de estar" e o de sentir a população da Vila de 

Alpedrinha. Os habitantes de Alpedrinha têm um sentimento de pertença à sua "terra" 

onde conjugam o orgulho e a auto-estima na sua Vila. Por outro lado, e num plano 

oposto, revelam alguma tristeza e injustiça pelo esquecimento a que têm sido votados, 

pois, Alpedrinha revela excelentes potencialidades patrimoniais e culturais que deviam 

ser melhor aproveitadas. 

 

A população quer recuperar o tempo perdido e "participar activamente" em prole do 

desenvolvimento da sua "terra", no sentido de se conseguir uma notoriedade que foi 

sendo perdida ao longo dos anos. A valência e a riqueza mais referida pelos 

residentes em Alpedrinha é a sua herança patrimonial e cultural, designadamente, as 

igrejas, as capelas, os palácios e as casas apalaçadas, ver Fig. 4.13. Pretendem os 

residentes em Alpedrinha, a recuperação e preservação urgente deste património, pois 

existe o sentimento associado a uma potencial futura perda, se entretanto não houver 

uma acção imediata e eficaz. A recuperação do Palácio do Picadeiro é a intervenção 

mais referenciada. No geral a população tem orgulho e identifica-se com a Vila através 

de um sentimento de pertença. O património cultural construído de grande valor, o 

bom estado de conservação do edificado, a existência de uma oferta cultural e as boas 

respostas sociais às solicitações de uma população envelhecida contribui para essa 

identificação. Nos últimos tempos têm desaparecido um conjunto de artes tradicionais 

que, com a inexistência de factores de fixação da população, contribui para a 

diminuição dos habitantes e revela-se como uma fraqueza para o futuro da freguesia 

de Alpedrinha. Admite-se hoje que, mais do que tentar competir com outras regiões  
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Fig. 4.13. Alpedrinha. Evolução do centro histórico até aos nossos dias. 
Fonte: LVP – FAUTL 
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que gozam de vantagens comparativas na produção de bens e serviços, os territórios 

do interior (rural) devem procurar especializações naquilo que o subdesenvolvimento 

regional converteu em recursos e vocações. As potencialidades e recursos destas 

áreas são múltiplas e conhecidas e, desde que devidamente mobilizadas, poderão 

constituir um factor dinamizador de um processo de desenvolvimento à escala local 

[Simões, 1995].  

 

Faz parte deste enquadramento a freguesia de Alpedrinha com os seus múltiplos 

recursos patrimoniais (naturais, históricos, arquitectónicos e culturais), com 

possibilidade de sustentar o desenvolvimento das actividades turísticas. A atenuação 

ou a inversão de um processo de esvaziamento territorial, população e actividades, só 

será localmente possível se forem valorizadas especificidades positivas com valor 

acrescentado e desenvolvidas outras actividades, por exemplo de lazer e turismo, 

mais civilizacionais e ecológicas [C. Cavaco, 1994]. 

 

4.5. Morfologia Urbana e Espaço Público 

 

Na caracterização dos espaços públicos seleccionados de Alpedrinha, evidenciamos 

questões tipológicas, a relação entre os diferentes elementos morfológicos, os 

elementos simbólicos e representativos desses espaços e as questões relacionadas 

com o potencial cénico, quer devido à localização privilegiada pela oferta de 

alinhamentos visuais resultantes de contextos de proporção e escala particulares, ou 

pela oferta de vistas panorâmicas excepcionais, sobre vastas áreas do território 

envolvente. Na análise efectuada atribuímos uma classificação tipológica para alguns 

espaços, recorrendo à toponímia, utilizando designações como Largo, Terreiro, Jardim 

e outros espaços para os quais não reconhecemos uma designação específica.  

 

Assim referenciamos o Jardim público adjacente ao Terreiro de Stº António, ver Figs. 

4.14. a 4.16. Apesar deste também aparecer marcado na análise de espaços verdes, 

consideramos importante a sua análise pelo facto deste traduzir uma manipulação 

estética da natureza, apesar de ser um espaço modesto, ele representa um recurso 

para enquadrar a natureza no espaço urbano, ajustando-a às dimensões que são 

controladas pelos requisitos funcionais que a envolvem. O Terreiro de Stº. António, 

com uma área muito razoável, conjuga a articulação do grande potencial simbólico dos 

monumentos existentes com o potencial cénico das vistas sobre o vale. Outra 

referência é o alargamento da via a Sul, muitos espaços são assimilados pelas vias de 
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Fig. 4.14. Alpedrinha. Espaço público. Espaços verdes públicos e privados. 
Fonte: LVP – FAUTL 
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(a) Jardim público adjacente ao terreiro  

de Stº António. 
 
 
 

(b) Terreiro de Santo António. 

(c) Alargamento espacial da  
entrada sul da vila. 

 
 
 

(d) Largo do Espírito Santo. 

 
(e) Largo da Rua Deão Boavida. 

 

Fig. 4.15. Alpedrinha. Espaço público. 
Fonte: LVP – FAUTL 
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(a) Largo Padre José Carvalho. 

 

 

(b) Tanque do lago da Rua das Fontainhas. 

 

(c) Largo do Pelourinho. 

 

 

(d) Largo D. João V. 

 
(e) Largo da Praça Nova. 

 
 
 
Fig. 4.16. Alpedrinha. Espaço público. 
Fonte: LVP – FAUTL 
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circulação, verificando-se frequentemente que praças ou largos, gerados pelo 

encontro de caminhos, transformam-se ao longo dos tempos, assumindo novas 

identidades, quer pelas funções que os caracterizam, quer pela alteração da sua 

configuração. O espaço, que se apresenta como uma área privilegiada no acesso ao 

Palácio do Picadeiro, dilui-se no contexto actual, com significativa perda de 

importância como portal principal de acesso ao núcleo antigo. 

 

O Largo do Espírito Santo é um lugar onde diferentes elementos se encontram numa 

simbiose estética excepcional. Muitos largos são caracterizados pelos edifícios que os 

ladeiam. No caso do Largo do Espírito Santo, para além da configuração irregular 

marcada pelas fachadas dos diferentes edifícios, verificamos que a sua centralidade 

de difícil percepção geométrica é dirigida para uma árvore de porte razoável, cujo 

emolduramento é reforçado por um pavimento granítico de geometria regular. Várias 

habitações na envolvente do largo apropriam-se, ao nível do piso térreo, de elementos 

vegetais, num perfeito controlo da natureza, destaca-se um olival que completa a 

configuração do largo.  

 

Outros espaços com contrastes interessantes revelam uma maior ou menor 

apropriação por parte dos seus utilizadores locais: (1) o Largo junto ao café Moisés, 

pela variação da topografia, possui uma certa indefinição nos limites das propriedades 

envolventes, verificando-se uma apropriação promíscua; e, (2) o Largo adjacente à 

Capela do Espírito Santo, tem uma definição dos limites espaciais, mais clara, 

assumida pelos muros de suporte, que, em conjunto com a Capela do Espírito Santo, 

gera um pequeno microcosmos, no qual parece existir uma ordem pré-estabelecida, 

quase impenetrável ou de acessibilidade mais condicionada, ver Fig. 4.17.  

 

O Largo da Praça Nova mostra uma identidade que se encontra numa fase de revisão, 

aguardando a sua consolidação por um novo contexto. Existem também espaços mais 

típicos, como o Largo Padre José Carvalho Santiago, o Largo do Pelourinho e o Largo 

D. João V, com uma morfologia mais tradicional, estabelecendo-se como largos ao 

longo de percursos e eixos estratégicos ou no limite dos mesmos. Estes espaços são 

normalmente eleitos para representações de poder político, económico ou religioso. O 

Largo D. João V revela-se como um espaço limite no núcleo antigo, e é um destino de 

referência. Os vários elementos que o compõem, conferem-lhe grande 

monumentalidade, articulando a imponência do Palácio do Picadeiro, reforçada pelo 

posicionamento topográfico, mais do que pela escala do edifício e a fonte monumental 

que se anima com o movimento das suas águas, um espaço que de outra forma seria  
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Fig. 4.17. Alpedrinha. Tipo de pavimentos. 
Fonte: LVP – FAUTL 
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relativamente estático, como se encontra actualmente, quer como percurso, quer pela 

articulação do conjunto edificado existente. Outros espaços assumem também 

contrastes interessantes, reforçados pelos paradigmas do tempo. O Largo da 

Misericórdia, sufocado pela proximidade duma via principal, constitui uma envolvente 

amputada, e pouco digna para o edifício religioso, perdendo este grande parte da sua 

carga simbólica, alimentando-se exteriormente de um escasso percurso oferecido pela 

escadaria frontal que conduz ao seu interior. No lugar do Calvário, por contraste, 

mantém-se uma forte carga simbólica e representativa, não pela monumentalidade do 

edificado, mas pelo contexto natural envolvente, no qual se misturam elementos de 

construção modesta, como a “Pedra que Sangra”, o Cruzeiro, a "Alminha" em granito, 

mas que oferecem um conjunto bem enquadrado na natureza, e que contribui para 

preservar uma carga simbólica intemporal. A análise dos espaços públicos é 

complementada com outros aspectos da vida social das populações e da sua história, 

fundamental para entender as significações dos espaços, para além das suas 

componentes morfológicas. 

 

Os diversos espaços públicos analisados em Alpedrinha possuem uma grande 

diversidade morfológica, com uma elevada carga simbólica, e merecem especial 

atenção em estudos mais aprofundados, sobre os seus conteúdos históricos, sendo 

necessário elaborar propostas de valorização do seu potencial cénico. Numa analogia 

entre a vivência nos espaços urbanos e o Teatro, os espaços analisados, são os 

cenários que têm especial importância, constituindo uma base estratégica na 

perpetuação da memória colectiva e no reforço da identidade local. 

 

4.6. Caracterização do Edificado 

 

A variedade de funções existentes na área estudada é observada na caracterização 

funcional, colocando em evidência os padrões espaciais bem como as áreas mais 

carenciadas, determinando as acções dinamizadoras que tornam esta área mais 

atractiva para a população. Devem ser organizadas acções orientadas no sentido de 

uma revitalização funcional, criando mecanismos adequados, que visem a atenuação 

e progressiva eliminação dos obstáculos inerentes à díspar implantação das funções. 

No gráfico da Fig. 4.18 observa-se que a maior unidade funcional é a habitação, 

correspondendo a 86,5%, seguida pelos equipamentos sociais com 7%. O comércio e 

os serviços constituem 4% e a função mista (comércio e habitação) soma 2,5%. 

Verificou-se ainda a existência de uma percentagem significativa de espaços 

expectantes, cerca de 15,8%. Em relação ao regime de propriedade, a grande maioria 



 192 

é privada (89%), dos quais 69,5%, 19,6%, são edifícios particulares e edifícios 

religiosos e 11% é propriedade pública, ver Figs. 4.18. e 4.19. 

 

A análise do estado de conservação do edificado revela que 49,0% do património 

construído se encontra em estado razoável, enquanto 28,2% se encontra em ruína 

(5,8%) e mau estado (22,4%) levando a concluir que existe uma percentagem elevada 

de edifícios a necessitar de intervenção - cerca de 77%. Em bom estado de 

conservação encontramos 21,1% dos edifícios. Verificou-se ainda que cerca de 1,7% 

dos edifícios estavam em obras, ver Fig. 4.20. 

 

4.6.1. Tipologias da Habitação 

Na definição das tipologias do edificado habitacional foi utilizado, como referência, o 

levantamento da Arquitectura Popular em Portugal, editado pela Associação dos 

Arquitectos Portugueses, em 1988, 2º volume, referente à Beira. Uma das tipologias 

corresponde a construções de piso térreo e andar em sobrado de planta rectangular, 

habitualmente de pedra à vista e sem uso de argamassa. No piso térreo, era o lugar 

onde havia o lagar, a loja, a corte do gado e/ou o celeiro. O andar em sobrado fica 

reservado à habitação. A cozinha é a divisão principal, local de convívio, onde fica a 

lareira. Os quartos são quase sempre pequenos, do tipo alcovas. Uma segunda 

tipologia corresponde a casa estreitas e altas, de três pisos, sendo apenas o piso 

térreo o único que não é de tabique. No último piso encontramos uma varanda coberta 

por um beiral muito saliente com um tejadilho sobre ela. Em ambas as tipologias o 

acesso à habitação faz-se por uma escada exterior, de um só lance, de pedra, que 

conduz a uma porta na fachada do edifício.  

 

As casas típicas de Judeus revelam as suas ocupações - comércio e artesanato, na 

utilização do piso térreo para loja ou oficina, com comunicação interna para a 

habitação. Na fachada principal situam-se duas portas correspondendo uma delas à 

loja ou oficina e a outra que dava acesso à habitação, ver Fig. 4.21. Numa análise de 

transformações da estrutura da caixa de escadas verifica-se que os edifícios mais 

antigos e originais têm quase sempre as escadas em tiro, um único lance. Com um 

pequeno patamar onde roda a porta da rua, o lance inicia-se íngreme numa sequência 

contínua de lance e patamar. Conforme as variações de tipologia de edifício a escada 

de tiro também varia. No tipo de planta estreita a escada corre a direito ao longo de 

uma empena lateral dando acesso ao primeiro e segundo andar e, em certos casos, 

até ao terceiro andar. No caso do edifício largo e baixo, a escada de tiro subia ao 

primeiro andar formando um "L", em planta, no seu acesso ao segundo andar. 
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Fig. 4.18. Alpedrinha. Caracterização funcional - usos dominantes dos edifícios. 

Fonte: LVP – FAUTL 
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Fig. 4.19. Alpedrinha. Regime de propriedade. 

Fonte: LVP – FAUTL  
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Fig. 4.20. Alpedrinha. Estado de conservação. 
Fonte: LVP – FAUTL 
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(a) Largo José de Sousa. (b) Rua do Outeiro. 

  
(c) Rua Dr. Álvaro Gambôa. (d) Rua Prof. João Mesquita. 

  

(e) R. D. Jorge da Costa, Cardeal de 

Alpedrinha 

(f) Rua do Outeiro. 

 

Fig. 4.21. Alpedrinha. Tipologias do edificado – habitação. 
Fonte: LVP – FAUTL 
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4.6.2. Arquitectura Religiosa 

No campo do património edificado, onde o conjunto prevalece, destacam-se alguns 

edifícios de arquitectura religiosa. Pela origem e características, acumulam valores de 

natureza histórica, arquitectónica e artística. Pelas funções que tiveram, muitos destes 

edifícios desempenharam um papel dinamizador do processo histórico de 

desenvolvimento local e revelam um carácter estruturante. No domínio das tipologias 

da arquitectura religiosa, a par da Igreja Matriz e da Igreja da Misericórdia, são 

significativas as diversas capelas de invocação, inseridas no centro histórico e na 

envolvente imediata. No que se refere à Arquitectura civil, estão representadas 

diversas tipologias e expressões arquitectónicas. A par dos exemplos mais notórios, 

que se destacam singularmente, são também representativos das soluções 

construtivas e arquitectónicas e dos modos de habitar dos edifícios correntes que se 

enquadram no tecido histórico, ver Fig. 4.22: (a) Capela do Anjo da Guarda – na Serra 

da Gardunha, com acesso pela estrada de Alpedrinha a Vale Prazeres, é uma das 

mais antigas ermidas e local de romaria na região, está referenciada em documentos, 

desde 1637, tendo a sua origem no período medieval. Exemplo de arquitectura 

vernácula está associada a uma das mais antigas festividades desta zona serrana; (b) 

Igreja Matriz – situada na parte alta da vila, a sua fundação remonta ao século XIII e a 

primeira construção decorreu no século XIV. As campanhas de obras da segunda 

metade do século XVI e do século XVIII deram-lhe a fisionomia maneirista e barroca 

que hoje apresenta. Da invocação de S. Martinho, é, desde a sua construção original, 

a Igreja Matriz. Trata-se de um edifício de grande qualidade arquitectónica, com 

sobriedade no exterior e alguma exuberância na decoração do espaço interior; (c) 

Igreja da Misericórdia – sede da instituição que ao longo da História desempenhou um 

papel significativo no desenvolvimento religioso, social e cultural de Alpedrinha, a 

igreja enquadra-se no conjunto formado pelo Hospital e outras dependências desta 

irmandade. Embora a sua fundação remonte ao final do século XV, a construção da 

igreja decorreu no século XVI e a grande campanha de obras data do século XVIII. 

Apresenta fachada e decoração interior de tipo barroco e possui um conjunto de bens 

artísticos que são propriedade da respectiva Misericórdia; (d) Capela do Espírito Santo 

– um dos mais antigos edifícios de Alpedrinha, foi fundada pelos Templários no final 

do século XII. A sua origem liga-se ao desenvolvimento do culto do Espírito Santo nas 

Beiras. Remodelada nos séculos XVII e XVIII, desempenhou funções de matriz, antes 

da construção da actual e foi tutelada pela irmandade da Misericórdia. Dentro da 

tipologia das capelas de invocação, é um edifício com dimensões significativas. Tem 

uma fachada simples, onde se destaca o portal recortado por moldura de tipo barroco  
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Fig. 4.22. Alpedrinha. Imóveis classificados e em vias de classificação. 
Fonte: LVP – FAUTL 
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e um pequeno campanário. No interior, apresenta três altares; (e) Capela de Santa 

Catarina – construída entre o final do século XV e a primeira metade do século XVI, é 

um edifício de arquitectura erudita, atribuída ao escultor francês Nicolau de 

Chanterenne, cuja assinatura (N. C.) se encontra registada no portal. A fachada tem 

composição e decoração clássicas, onde se destaca o portal enquadrado por 

medalhões e as armas cardinalícias do Cardeal D. Jorge da Costa, irmão do fundador 

da capela, D. Martinho da Costa. O interior, de nave única, tem revestimento mural de 

azulejos e sepulturas no pavimento. Pertence à decoração deste espaço interior, um 

retábulo do altar-mor com pinturas a óleo. O edifício, incluindo o conjunto de obras de 

arte que nele se integram, foi classificado em 1943 e 1951 como Imóvel de Interesse 

Público. Também conhecido por Capela de Santa Catarina do Leão, a cuja invocação 

está ligado, é propriedade privada; (f) Capela do Menino de Deus – também conhecida 

por Capela do Menino Jesus, é uma capela privada, cujas origens remontam ao século 

XVII. É contígua à casa solarenga a que pertence, conhecida como Casa da Capela. 

Na fachada, destaca-se o portal simples, encimado por frontão clássico. Em termos de 

arquitectura, este pequeno edifício integra-se na sequência edificada da frente urbana, 

em harmonia com a fachada do edifício residencial; (g) Capela de Santo António – 

situada no Terreiro de Santo António, virada sobre os campos de cultivo, tem uma 

implantação paisagística notável. Foi construída no século XIX, a sueste da vila. O 

edifício tem proporções harmoniosas e uma dimensão significativa. Apresenta fachada 

com um portal emoldurado por um frontão recortado, sobre o qual se rasga um janelão 

rasgado com remate semicircular. Depois das obras, que decorreram em 1999, 

encontra-se em razoável estado de conservação. No largo fronteiro que corresponde 

ao antigo terreiro, existe um padrão colocado em 1940; (h) Capela do Senhor da 

Oliveira – pequena capela privada, foi construída na primeira metade do século XVIII, 

para acolher a imagem do Senhor da Oliveira e testemunhar uma graça concedida aos 

fundadores. De dimensões reduzidas, tem planta quadrangular e assemelha-se às 

construções das alminhas. É uma construção vernácula, com características da 

arquitectura tradicional da região; e, (i) Capela de São Sebastião – construída a norte 

da vila, virada sobre a estrada velha, a antiga estrada romana, foi edificada no século 

XVII. No século XIX, foi acrescentado o alpendre, que lhe deu a fisionomia actual. 

Esteve adstrita à Companhia de Jesus, durante a curta permanência dos padres 

jesuítas na vila (1654/55). 

 

4.6.3. Arquitectura Civil 

Os elementos mais importantes do património construído são: (a) Chafariz D. João V 

(fonte monumental) – construído pela Câmara de Alpedrinha, na parte alta da vila, por 
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determinação de El-Rei D. João V, datada de 1714, é um grande equipamento público, 

construído em granito. O projecto e a obra devem-se a Dr. Valentim da Costa Castelo 

Branco, um matemático natural de Alpedrinha e a linguagem arquitectónica segue a 

inspiração barroca. Encontra-se classificado como Imóvel de Interesse Público; (b) 

Antiga via romana – de grande importância na formação de Alpedrinha e no 

desenvolvimento regional persistem os trechos com as características construtivas 

originais. Este notável património arquitectónico encontra-se classificado como Imóvel 

de Interesse Público; (c) Casa da Comenda – situada na parte alta da vila, junto da 

Igreja Matriz, começou a ser construída no século XIV, para sede da Ordem de Cristo. 

Na origem, foi uma residência dos freires e funcionários da Ordem e edifício 

administrativo. Ao longo dos tempos sofreu diversas transformações, que a foram 

adaptando a espaço de habitação. Para além do valor arquitectónico, tem um forte 

valor histórico de memória, ligado à origem e designação; (d) Casa do Cardeal de 

Alpedrinha – situada próximo da Igreja Matriz, é um dos edifícios de habitação 

característicos, com fachada de granito. Além do interesse arquitectónico, tem um 

valor de memória, pois, segundo a tradição esta era a casa da família do Cardeal D. 

Jorge da Costa o lugar onde nasceu; (e) Palácio do Picadeiro – mandado construir no 

século XVIII, pelo Dr. Francisco Lopes Sarafana Correia da Silva, no local do antigo 

Picadeiro da Ordem de Cristo, é um exemplar do barroco joanino. Com uma escala 

invulgar no contexto local e mesmo regional, a obra, com projecto e direcção do 

mestre Carlos Caetano Correia de Castro, prolongou-se durante a primeira metade do 

século XIX e, devido a vicissitudes que atingiram o proprietário, ficou inacabada. Pela 

sua implantação, exuberância e expressão erudita, este cenário arquitectónico é um 

exemplar notável do património da vila e encontra-se inserido na Zona de Protecção 

do Chafariz de D. João V, formando um conjunto barroco de grande valor patrimonial; 

ver Fig. 4.23; (f) Antigos Paços do Concelho – Edifício construído no final do século 

XVII para abrigar as funções administrativas e representativas ligadas ao Concelho de 

Alpedrinha criado em 1675, é um dos edifícios públicos com maior destaque. Apesar 

de algumas transformações pontuais que ocorreram ao longo dos tempos, tem 

características da arquitectura civil seiscentista em Portugal, onde se cruzam as 

interpretações simplificadas da herança maneirista com as apropriações da tradição 

regional. A composição da fachada revela a organização interior com rés-do-chão e 

dois pisos. Em pedra, com grades de ferro nas varandas, ostenta as armas de 

Portugal e a data da construção; (g) Casas tradicionais – existem no centro histórico 

diversas casas tradicionais, que, apesar da sua simplicidade, têm qualidade 

arquitectónica e fazem a harmonia do conjunto. Correspondem a diversas tipologias  
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(a) Palácio do Picadeiro (2003). 

 
 

(b) Palácio do Picadeiro (2007). 

Fig. 4.23. Alpedrinha. Imóveis classificados e em vias de classificação. 
Fonte: LVP – FAUTL 
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espaciais e formas de organização e composição de fachada. Algumas têm 

pormenores arquitectónicos de valor histórico e artístico, com destaque para alguns 

portais tardo-góticos e vergas de recorte manuelino; (h) Pelourinho – construído entre 

1675 e 1680, é emblemático das funções concelhias da vila durante quase dois 

séculos. No Largo da Praça, frente ao edifício dos antigos Paços do Concelho, tem 

características dos pelourinhos seiscentistas. A coluna é de granito, implantada sobre 

a base quadrada, com um fuste octogonal e o capitel jónico. Encimado por um 

elemento prismático, é decorado nas faces com as armas portuguesas, a esfera 

armilar, as iniciais régias (P.R., Pedro Regente) e a data de criação do concelho 

(1675). O conjunto é rematado por uma pirâmide truncada, com uma bola de três 

ferros; (i) Casa do Páteo (Solar dos Britos) – mandada construir para residência de 

uma das famílias locais, a sua construção remonta ao século XVII, mas foi ampliada 

no século XVIII e transformada no final do século XX. A fachada mantém as 

características da arquitectura solarenga regional, ver Fig. 4.24; e, (j) Antigo Solar dos 

Pancas – construído no século XIX (1859) no local do antigo solar do Morgado de 

Pancas, é um edifício de arquitectura civil com qualidade arquitectónica e impacto 

urbano. Situado junto da Capela do Leão, é também conhecido por Casa da família 

Mendes, junto da entrada que se abre para o pátio de acesso conserva ainda a fonte. 

Actualmente, é propriedade da Santa Casa da Misericórdia e funciona como 

equipamento social. 

 

4.6.4. Tipologias de Vãos 

Relacionado com a época de construção, os vãos têm proporções, formas, desenhos 

e dimensões diferentes. No entanto, os vãos são normalmente rectangulares e 

dispostos nas fachadas verticalmente, em edifícios de um ou mais pisos, sendo as 

molduras em cantaria de pedra granítica, característica da região, à vista ou em pedra 

pintada de branco (caiada). Na caixilharia, o material habitualmente utilizado era a 

madeira, tendo, mais recentemente, surgido o alumínio natural ou termo lacado (de cor 

branco, castanho ou verde). Toda a caixilharia antiga era feita em madeira, de 

diferentes tipos, desenhos e cores. Apesar das alterações sofridas ao longo dos 

tempos, conseguem-se detectar diferentes tipos de caixilharia: caixilhos tipo guilhotina, 

janelas de duas folhas, com portadas interiores para obscurecimento, janelas ou 

portas de duas folhas com bandeira, caixilho exterior de duas folhas para protecção de 

vistas, porta com postigo e portada exterior fixa de quatro vidros, porta única com 

janela de quatro vidros e portada interior, porta exterior de dois vidros e portadas 

interiores. 

 



 203

(a) Antigas casas de apoio ao  
Solar do Páteo. 

(b) Casa do (Solar dos Britos). 

(c) Fonte Casa do Pateo  

(2004). 

(d) Fonte Casa do Pateo  

(anos40 – séc.XX). 

 
(e) Vista da Vila e da Igreja Matriz. 

 

Fig. 4.24. Alpedrinha. Aspectos singulares. 
Fonte: LVP – FAUTL, Arqt.º Valente 
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Ao nível dos elementos arquitectónicos, a janela de sacada pode considerar-se como 

um elemento secundário na caracterização do centro histórico de Alpedrinha. A janela 

de sacada vai evidenciar uma nova forma de habitar mais interligada com o exterior. 

Se houvesse uma sistemática utilização em quase todos os edifícios, seria possível 

uma comunicação mais livre, transformando a janela de sacada numa unidade de 

vizinhança. Verifica-se a ausência de janelas de sacada em alguns edifícios do centro 

histórico de linhas medievais ou tardo-medievais, remetendo estes exemplos para uma 

situação de arcaísmo típico de uma época de transição. Até à segunda metade do séc. 

XVIII, a arquitectura popular era destituída de vidraças. As janelas eram providas só 

de portadas de madeira com postigos e colocadas na parte interior das molduras de 

pedra, sobre uma bola de madeira. Por vezes era frequente encontrar transformação 

desses postigos em pequenas janelas.  

 

Na segunda metade do séc. XVIII, os novos edifícios e os que sofreram profundas 

alterações aparecem com janelas mais altas do que no séc. XVI e XVII. É nesta época 

que se processam alterações também ao nível das portadas. As janelas passam a ter, 

à face das molduras de pedra, portadas com vidraças, o que coincide com a 

fabricação do vidro ao nível industrial, fomentada pelas reformas do Marquês de 

Pombal. A mudança deve ter sido lenta, o que é natural numa arquitectura popular. 

Contrariamente à janela de sacada, a janela de peitoril teve grande expressão no 

centro histórico, podendo considerar-se quase como um elemento principal. Encontra-

se normalmente nas fachadas principais e posteriores, sobre os quintais. Nas 

sedimentações posteriores do séc. XVII e XIX, a janela de sacada começa a ter maior 

expressão, nunca tomando o carácter de elemento principal do núcleo. Tal como a 

janela de sacada, a de peitoril teria, inicialmente, apenas portada interior em madeira, 

sendo as vidraças já do séc. XVIII e, na maior parte dos casos, do séc. XIX. 

 

4.7. Construção: Materiais e Técnicas 

 

Neste domínio, a principal técnica construtiva utilizada ao nível do piso térreo, quer 

para paredes exteriores de contorno, quer para interiores, é a de alvenaria de pedra. 

Nos andares superiores utiliza-se a técnica de taipa de fasquio e/ou a de taipa de 

rodízio. Designamos esta técnica de construção de "taipa beiroa", que podemos 

encontrar caiada de branco, revestida com placas de barro vermelho, telha de canudo 

ou ainda placas de xisto em forma de escama. Inicialmente, sem o uso de argamassa, 

o tipo de alvenaria utilizada denominava-se "insossa", encontrando-se ainda presente 

em algumas construções da zona analisada. A alvenaria de pedra aparelhada, em 



 205

fiada ou em perpianho, pode ainda ser encontrada em alguns edifícios de carácter 

mais nobre. Verificou-se ainda a presença de alvenaria de pedra ordinária, por vezes 

rebocada, em alguns exemplos de construção.  

 

Neste local, encontram-se beirados simples, de descarga directa e que utilizam 

apenas as primeiras fiadas de telhas caneiras e cobertas como elemento saliente, 

beirados com sub-beira, beirados com sub-beira dupla, beirados à portuguesa, 

beirados com cornija e beirados com cimalha. Em vários edifícios evidenciando, no 

seu conjunto, tradições tardo-medievais, encontram-se ainda beirais de cachorrada em 

madeira, que, no geral, é forrada por tábuas formando uma espécie de cimalha. A 

maioria dos edifícios do séc. XVI e XVII, sem significativas alterações, têm o beirado 

sustentado por uma fileira de telhas de canudo ou cimalha de alvenaria. A cimalha em 

alvenaria de pedra mostra, em alguns casos de edifícios vernáculos, certa profusão, 

talvez por mimetismo com casas senhoriais. No caso das casas nobres e senhoriais, a 

cimalha é realizada em pedra lavrada, exibindo um certo esplendor.  

 

O condicionamento dos factores climatéricos revela-se nas varandas, alpendres e 

balcões. As varandas, balcões e alpendres bem orientados, com exposição aos raios 

de sol, são um dos elementos arquitectónicos relevantes da arquitectura beirã. Além 

de funcionais e numerosas, as varandas são expressivas e de elevado valor formal. As 

varandas em madeira, "varandas de pau", localizam-se, geralmente, no último piso, 

corridas a toda a largura da fachada, com guardas – balaústres – de madeira por 

vezes muito recortados. No entanto, nas mais simples, de madeira, prumos de secção 

rectangular sustentam uma guarda horizontal, que se apoia no varedo do alpendre. 

Algumas das varandas têm guardas constituídas por grades de ferro trabalhado, 

cravadas nas pedras do pavimento, dispostas em balanço sobre o alinhamento das 

paredes e correndo contínuas pela frente dos pilares que suportam o telhado. Os 

alpendres possuem guardas constituídas por grandes peças de granito pousadas 

sobre as lajes robustas dos respectivos pavimentos, também em granito. Nestes 

casos, é também frequente que as colunas de suporte da cobertura em alpendre 

sejam em pedra da região. 

 

4.8. Imóveis Classificados e em Vias de Classificação 

 

Na freguesia de Alpedrinha, encontram-se classificados e enquadrados com protecção 

jurídica os seguintes bens patrimoniais, ver Figs. 4.25. e 4.26: (a) Pelourinho – 

reconhecido como símbolo do antigo poder concelhio e monumento emblemático da 
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história local, foi classificado, em 1933, como Imóvel de Interesse Público (Decreto n.º 

122 de 11.10.1933). Sem zona de protecção especial, tem uma Zona de Protecção 

corrente, definida por um raio de 50 metros, que engloba a área envolvente e 

estabelece as condicionantes processuais, previstas por lei, que obrigam a aprovação 

da intervenção pelo organismo tutelar (IPPAR). Localizado em espaço público, no 

Largo da Praça, frente ao edifício dos antigos Paços do Concelho, foi construído e 

instalado entre 1675 e 1680, para referenciar os atributos inerentes ao poder 

concelhio; (b) Capela de Santa Catarina – também conhecida por capela do Leão 

constitui um exemplar da arquitectura quinhentista de matriz clássica, tem um portal 

com composição e decoração renascentista, atribuído, por alguns autores, ao escultor 

francês Nicolau de Chanterenne. Classificada, em 1943, como Imóvel de Interesse 

Público (Decreto nº 32973, de 18.08.1943), foi abrangida, em 1951, por uma nova 

classificação, extensiva ao recheio e quadros (Decreto nº 31147, de 05.01.1951). Sem 

zona de protecção especial, tem uma Zona de Protecção corrente, definida por um 

raio de 50 metros, que engloba a área envolvente e estabelece as condicionantes 

processuais previstas por lei. Localizada na Rua Dom Jorge da Costa, entre a fonte do  

Leão e o antigo Solar dos Pancas, foi mandada construir, no final do século XV e 

princípio do século XVI, por D. Martinho da Costa, arcebispo de Lisboa, natural de 

Alpedrinha e irmão do cardeal Dom Jorge da Costa. Na fachada, ostenta a pedra-de-

armas com o chapéu; (c) Via romana – parte evidente e preservada da antiga via 

romana que integrava o itinerário regional da serra da Gardunha, este património 

arqueológico tem processo de classificação como Imóvel de Interesse Público, 

concluído pelo IPPAR e ratificado pela entidade tutelar competente (Ministro da 

Cultura), em 27.09.1991, aguardando publicação no Diário da República. A categoria 

de classificação impõe as condicionantes específicas e os procedimentos processuais 

previstos por lei. Com um valor histórico excepcional, testemunha a antiguidade e a 

permanência útil deste itinerário na vida local e no sistema viário peninsular, ao longo 

de séculos; (d) Chafariz D. João V – exuberante Chafariz barroco, mandado construir 

em 1714 pela Câmara de Alpedrinha, por ordem de El-Rei D. João V, teve projecto e 

obra de Valentim da Costa Castelo Branco, matemático e pintor, natural desta vila. 

Classificado, em 1943, como Imóvel de Interesse Público (Decreto n.º 32973, de 

18.08.1943), tem uma Zona de Protecção corrente, definida por um raio de 50 metros, 

que engloba o imóvel e a área envolvente e estabelece as condicionantes processuais 

previstas por lei. Situado em lugar altaneiro, sobre a vila, possui uma composição 

monumental e apresenta as armas reais coroadas; e, (e) Centro Histórico de 

Alpedrinha – conjunto edificado ao longo de vários séculos, é um exemplar  
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Fig. 4.25. Alpedrinha. Imóveis classificados e em vias de classificação. 
Fonte: LVP – FAUTL 
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(a) Fonte D. João V. (b) Pelourinho. 

  
(c) Capela de Santa Catarina. (d) Via Romana. 

 

 

 

Fig. 4.26. Alpedrinha. Imóveis classificados e em vias de classificação. 
Fonte: LVP – FAUTL 
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representativo da organização espacial medieval e quinhentista, com inquestionável  

valor histórico, arquitectónico, cultural e social. Com processo de classificação em 

curso, por despacho de instrução de 12.04.1994, encontra-se na tramitação habitual 

no organismo tutelar responsável (IPPAR), aguardando-se finalização dos pareceres e 

atribuição de grau e critério de classificação. Neste contexto, a intervenção no 

conjunto impõe as condicionantes previstas na lei. 

 

4.9. Outros Bens e Recursos Culturais 

 

Para além do património edificado, existem outros tipos de bens patrimoniais, que 

fazem parte da história e da cultura de Alpedrinha. Inclui-se, neste campo, o conjunto 

dos bens artísticos que se ligam ao património edificado e que devem ser preservados 

e valorizados. As igrejas e capelas, que se afirmam como valores patrimoniais e 

referências históricas da Vila são, em grande parte, propriedade privada e, por isso,  

algumas estão fechadas ao público. No entanto, é de valorizar o espólio artístico que 

contêm. A Igreja Matriz possui um museu de arte sacra, onde se expõem paramentos, 

imagens e objectos litúrgicos. Algumas famílias preservam colecções de grande 

interesse e mantêm, em suas próprias casas, pequenos espaços museológicos. A 

Associação da Liga dos Amigos de Alpedrinha, instalada nos antigos Paços do 

Concelho, tem vindo a reunir algum deste espólio privado em exposições temporárias 

de carácter temático. Esta instituição também dinamiza uma biblioteca e um núcleo 

museológico etnográfico e cultural, de grande valor. Actual propriedade da Santa Casa 

da Misericórdia de Alpedrinha, o Museu José Santos Pinto, também chamado Museu 

dos Embutidos, reúne um espólio único, com trabalhos de marcenaria, na área dos 

embutidos. Numa oficina próxima do museu, o Sr. Mário Fernando de Jesus Brás 

continua este tipo de trabalho artesanal. 

 

Actividades tradicionais, como os bordados e a "trapologia”, ainda persistem no 

decorrer do tempo, embora já só algumas alpetrinienses idosas se dediquem, 

privadamente, a esta arte. A louça de barro preto e os cestos de verga, que chegaram 

a ter grande dinamismo, vieram a desaparecer, por morte dos últimos artífices, embora 

possam vir a ser retomadas. Os mercados e as feiras foram, ao longo da História, 

acontecimentos sociais e económicos, tendo perdido grande parte da vitalidade 

económica, mas servem para o ressurgimento social e cultural. Realiza-se, em todos 

os primeiros domingos do mês, o mercado mensal. No mês de Maio, ocorre a Feira do 

Cebolo, onde se vendem bolbos para os plantar e anualmente a Feira de Outubro. Por 

Alpedrinha passava o gado para o mercado do Fundão, e circulavam os famosos 
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rebanhos que, em transumância, vinham da Serra da Estrela para as férteis pastagens 

da Cova da Beira e do Alto Alentejo. A memória desta ocorrência foi pretexto para a 

criação de um novo e interessante evento cultural – a Feira da Transumância. 

Algumas iniciativas recentes têm vindo a recuperar ou a criar actividades culturais 

baseadas na tradição e na vivência do espaço público.  

 

A Exposição dos Presépios, nas "lojas" do percurso urbano da Rua Dom Jorge da 

Costa, motivou ampla participação e animação cultural. Algumas procissões, como a 

da Páscoa, inscrevem-se no mesmo processo de valorização da rua e do cenário 

construído. A gastronomia local é rica em produtos de caça, enchidos e doçaria. Para 

além da produção e consumo privado, os cafés e o comércio local são excelentes 

espaços de convívio e de relação com os bons sabores da terra. É aqui que se tem 

acesso à famosa torta de chocolate, empadas de carne, cristas de galo, borrachões e 

outras especialidades. A produção vinícola, que foi dinamizadora da economia local 

está em fase de ressurgimento. 

 

4.10. Diagnóstico e Avaliação 

 

A Vila considerada como um todo, que reflecte as diversas épocas e modos de 

construir, pode-se delimitar conjuntos arquitectónicos e áreas históricas, com a 

finalidade de hierarquizar, calendarizar e tornar operativas as acções de intervenção 

no âmbito da requalificação arquitectónica e valorização cultural. Neste sentido, 

identificam-se seis unidades, todas elas relacionadas e indissociáveis, mas com 

características particulares. A unidade central corresponde ao núcleo urbano de raiz 

medieval e quinhentista e as restantes compõem a respectiva envolvente, ver Fig.4.27: 

(1) O núcleo urbano medieval e quinhentista é constituído pelo núcleo urbano 

desenvolvido durante o período em que Alpedrinha foi Comenda da Ordem de Cristo, 

engloba o coração do centro histórico e o conjunto unificado representativo do próprio 

património cultural edificado. Pelas particularidades morfológicas, ambiência e escala 

do edificado, e diversidade de tipologias que encerra, é expressivo do urbanismo 

medieval e quinhentista. Integra o conjunto Monumental da Matriz, Comenda, Paços 

do Concelho e Pelourinho, que corresponde aos edifícios históricos estruturantes do 

poder civil e religioso e aos espaços públicos mais importantes; (2) O Arrabalde do 

Espírito Santo, antigo arrabalde entre a vila e os campos envolventes, organizou-se 

junto da capela do Espírito Santo. Na origem, estava ligado ao conjunto da 

Misericórdia, do qual foi separado, no século XIX, pela abertura da estrada nova,  
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Fig. 4.27. Alpedrinha. Conjuntos e áreas históricas. 
Fonte: LVP – FAUTL  
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estrada da Touca, e pela passagem da estrada nacional. (3) O conjunto edificado da 

edificado da Misericórdia, parte integrante de um antigo arrabalde do núcleo medieval, 

local onde se implantou a Misericórdia com o respectivo Hospital. Na coexistência de 

edifícios de diversas tipologias e épocas históricas, destaca-se o complexo 

arquitectónico que integra a Igreja. A implantação da estrada nacional, no século XIX, 

alterou o perfil de rua, deixou de existir passeio, e a escala dos edifícios, da frente de 

rua, modificando a coerência do conjunto; (4) O conjunto de edifícios da Rua de Santo 

António, abrangendo o conjunto construído ao longo da principal via de penetração, 

consolidou-se tardiamente, mas manteve uma harmonia entre a arquitectura vernácula 

e os edifícios correntes; (5) O conjunto monumental do Picadeiro e Chafariz de D. 

João V, implantado sobre a parte alta da vila, abrange um complexo arquitectónico 

cuja referência estilística é o Barroco. Pelo enquadramento e fisionomia do edificado, 

tem uma presença visual forte, assumindo-se como cenografia do espaço público; e, 

(6) O Arrabalde do Calvário, situa-se na envolvente ao conjunto da Igreja Matriz e 

Casa da Comenda e tem como elemento construído aglutinador, o Solar dos Britos 

(Casa do Pateo). 

 

Na estrutura urbana destacam-se duas áreas homogéneas: a primeira, com carácter 

geométrico, é estruturada a partir da Rua dos Valadares; a segunda, de feição 

orgânica, encontra-se justificada pela orografia do relevo, com desenvolvimento a 

partir do largo do Pelourinho, acompanhando para Norte e Sul a calçada romana e 

para Poente o acidentado do terreno. A Rua dos Valadares com uma largura média de 

1,80m e uma extensão de 70 metros distribui, a espaços regulares, para Norte e Sul, 

seis ruas: Rua do Forno, Travessa do Pelourinho, Travessa dos Valadares, Rua 

Professor Maia Marques, Rua localizada entre a Travessa dos Valadares e a Rua do 

Passadiço, e Rua do Passadiço. Os quarteirões resultantes do traçado destas vias 

apresentam uma composição uniforme, com módulos aproximados de 20 a 30 metros 

de frente por 30 metros de profundidade, resultando em parcelamentos de lotes com 5 

a 6 metros de frente.  

 

As profundidades destes lotes variam em três tipos de composição: quadrado simples, 

duplo quadrado ou rectângulo, quadrado raiz de dois. O edificado de 

acompanhamento é composto por dois pisos, com excepção daqueles que foram 

objecto de obras e, por consequência, ampliados / adulterados, ver Fig. 4.28. A Rua 

Fria organiza uma segunda composição, também, de estrutura geométrica. Desta rua 

irradiam três perpendiculares: Rua das Laranjeiras, Rua do Rossio e Rua Feliciano  

 



 213

 

 

 

(a) Rua dos Valadares, traçado urbano. 

 

 
(b) Rua Fria, traçado urbano. 

 

 

(c) Largo do Pelourinho e Calçada Romana, traçado urbano. 

 

Fig. 4.28. Alpedrinha. Estrutura Urbana. Traçado das ruas. 
Fonte: LVP – FAUTL  
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Mendes de Matos. Os módulos de quarteirão e frentes de lote são idênticos, aos 

organizados a partir da Rua dos Valadares. A transição da primeira estrutura (Rua dos 

Valadares) para a segunda (Rua Fria) é de referenciar. Nesta zona, para vencer uma 

pendente desfavorável, as Ruas das Canastras e Teodósio Cerveira conjugam-se para 

construir um quarteirão-rótula que vai prolongar a continuidade física deste 

desenvolvimento, morfológico, regular. 

 

O Largo do Pelourinho e a calçada romana é uma zona que revela bastantes 

descontinuidades provocadas pelo acidentado do terreno, a escalar a Serra da 

Gardunha. Uma primeira frente, densamente edificada, acompanha o desenvolvimento 

da calçada romana. O quarteirão surge com desenho irregular e tem uma configuração 

longitudinal, muito extensa, em que são poucas as aberturas que possibilitam a 

penetração de ruas. Aparecem, neste enfiamento, o edifício dos antigos Paços do 

Concelho, em frente ao Pelourinho, bem como um conjunto de edifícios que, pela sua 

tipologia, ainda presente (piso térreo, loja, e piso superior, habitação), demonstra ter 

sido uma via comercial importante. Subindo sucessivamente a Serra, mas de modo 

mais disperso, surgem novos quarteirões envolvendo ruas que irradiam a partir da 

matriz principal de origem romana. A configuração destes quarteirões é francamente 

irregular bem como o seu modo edificado, sucessivamente confrontando as pendentes 

muito acentuadas. Os vários largos existentes procuram, em muitos casos, diluir o 

desconforto provocado pelo encontro de constantes fronteiras naturais, limites físicos 

que impedem uma leitura contínua do território. Nesta zona encontram-se, para além 

do já mencionado edifício da antiga Câmara Municipal, dois edifícios religiosos, com 

notabilidade arquitectónica: a capela do Menino Deus, gótica, e a Igreja Matriz, tardo-

gótica e renascentista. É ainda aqui, numa vasta área sobranceira à Vila, que foram 

construídos os diversos solares, pertença de famílias ilustres da região. Porém, estes 

são de construção bastante posterior à consolidação desta Vila. A Vila encontrava-se 

consolidada, antes do séc. XV, época da personalidade notável desta urbe, D. Jorge 

da Costa - o Cardeal de Alpedrinha.  

 

Este Cardeal, personalidade muito influente na Cúria Romana bem como na Corte 

Portuguesa, grande conselheiro de D. Leonor, estava demasiado absorvido com os 

inúmeros cargos que detinha, sobretudo em cidades tão importantes como Roma, 

Lisboa e Braga, não parecendo que tenha revelado muita preocupação com a sua 

terra natal. As obras realizadas na casa modesta onde nasceu foram efectuadas, por 

outros, um século depois. 
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A construção da capela do Leão, templo privado, não foi da sua lavra, e desse período 

para além do edificado religioso, que já constatámos não ter estado na sua origem, 

não encontramos outra construção de carácter excepcional, que justificasse o seu 

envolvimento com a Vila. Foi em períodos posteriores que ocorreu a construção de 

edifícios importantes – o Hospital, a Igreja da Misericórdia, os Paços do Concelho, na 

altura em que Alpedrinha foi elevada a sede de Concelho. As casas residenciais e os 

solares construídos e recuperados ao longo dos séculos XVIII, XIX e XX devem-se a 

figuras, verdadeiramente ilustres, preocupadas em enaltecer o seu berço de origem. 

Outras famílias também construíram residências, mais modestas, mas de grande 

elegância, demonstrando o orgulho e a preocupação que tiveram em escolher para a 

edificação das suas casas mestres canteiros, discípulos ou aprendizes, que poderiam 

ter trabalhado nas seculares obras da Sé da Guarda e, porventura, nas do Mosteiro da 

Batalha, pela constatação de inúmeras referências de composição e decorativas 

reportadas a estes dois modelos.  

 

Relativamente ao valor arquitectónico dos edifícios procedeu-se ao diagnóstico com 

base na análise fundamentada em edifícios já catalogados e inventariados pelo IPPAR 

e pela DGEMN. De acordo com os levantamentos efectuados nos trabalhos de campo 

tem-se: (a) Categoria 1 – Imóvel de Interesse Público; (b) Categoria 2 – Imóvel / 

conjunto em vias de Classificação. As duas categorias referenciadas incidem, quase 

na sua totalidade, sobre edifícios de arquitectura erudita e / ou outros elementos de 

composição arquitectónica considerados eruditos. No entanto, Alpedrinha foi objecto 

de intervenções arquitectónicas em períodos significativos da sua história, e os seus 

edifícios de arquitectura monumental ou doméstica são disso exemplo. Com base nos 

levantamentos efectuados propõe-se mais seis categorias: (c) Categoria 3 – Sítio 

Arqueológico – Sítio arqueológico já existente ou onde se prevê que venha a existir 

testemunho arqueológico que constitua contributo importante para a história da vila de 

Alpedrinha; (d) Categoria 4 – Imóvel de qualidade; (e) Categoria 5 – Imóvel de 

Acompanhamento; (f) Categoria 6 – Imóvel Dissonante Parcial; (g) Categoria 7 – 

Imóvel Dissonante Total; e, (h) Categoria 8 – Imóvel sem interesse, ver Fig.4.29. 

 

Alpedrinha possui novas vocações no quadro das acessibilidades regionais e com a 

abertura da auto-estrada abre-se uma nova etapa para esta vila. A Estrada Nacional, 

que atravessa a vila, era o caminho principal de ligação ao Distrito, País e Europa. 

Este enquadramento fomentava e dinamizava uma série de actividades e serviços 

dentro da vila, bomba de gasolina, pensão, correios, que funcionavam como pólos de 
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Fig.4.29. Alpedrinha. Valor Arquitectónico. 
Fonte: LVP – FAUTL  



 217

atracção no âmbito concelhio e distrital. Neste momento, Alpedrinha deixou de ser um 

ponto de passagem obrigatório e é urgente criar condições para que seja um local 

suficientemente atractivo para valer a pena sair da auto-estrada. Este conceito é 

fundamental e importante como pressuposto para todo um conjunto de propostas a 

desenvolver.  

 

Inserida na Cova da Beira, é importante caracterizar e valorizar Alpedrinha como parte 

integrante de uma rede de núcleos históricos, aldeias, vilas, aglomerados, conjuntos, 

integrados na região, que devem ser equacionados em conjunto procurando definir 

estratégias globais. Nesta rede, Alpedrinha destaca-se pelas suas características. 

Possui uma forte identidade geográfica, histórica e cultural, que deve ser preservada e 

integrada regionalmente, com grandes potencialidades futuras de aproveitamento 

turístico ao nível do património edificado, etnográfico e cultural. Uma visão conjunta 

valoriza não só Alpedrinha e o Concelho que se tornam dinamizadores, não apenas no 

contexto regional da Cova da Beira, mas também no âmbito nacional e transfronteiriço.  

 

Alpedrinha tem uma génese urbana fortemente associada à Serra da Gardunha, 

qualidade que vem mantendo ao longo da sua história. A forte ligação à Serra deve 

continuar a ser uma mais valia a fortalecer, apesar do traçado da auto-estrada não ter 

sido sensível a este facto contribuindo para fragilizar esta relação. As condições 

climáticas são favoráveis e destacam-se no contexto regional pelas características de 

amenidade, condição que lhe valeu a designação de "Sintra da Beira". As condições 

paisagísticas, assim como a fauna e flora, têm potencialidades e condições de 

atracção. Os recursos culturais e naturais são a base do desenvolvimento futuro.  

 

Neste contexto, o Património Cultural e Natural integra os principais bens e Alpedrinha 

possui um património rico, qualificado e diversificado. No Património Arquitectónico 

destacam-se exemplares eruditos e tradicionais, de diversas épocas, que acumulam e 

sedimentam uma riqueza de valores construídos, históricos, artísticos, culturais e 

sociológicos. O espólio artístico, de valor único, mobiliário com embutidos, arte sacra, 

objectos e escultura em talha, carece de um estudo próprio, de uma inventariação e 

catalogação sistematizada, tendo em vista a sua valorização e possível exposição 

pública. O espólio documental, em grande parte propriedade privada, revela-se de 

grande importância como testemunho da história e da cultura. O património 

etnográfico, latoaria, cerâmica preta, artes e ofícios tradicionais, tem grandes 

potencialidades, mas a sua produção activa encontra-se em vias de extinção.  
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O património imaterial, música, literatura, lendas, teatro, abrange um conjunto de 

expressões culturais de grande riqueza, com potencialidades de revitalização, que 

devem ser registados e inventariados, sob o risco de se perderem ou de se alterarem 

as suas características essenciais. Os eventos culturais, festas, procissões, 

exposições, feiras, romarias, comemorações, que se distribuem ao longo do ano, dão 

continuidade a tradições bem enraizadas e devem ser articuladas com realizações 

congéneres de âmbito regional. As tradições gastronómicas encontram-se 

preservadas em contextos familiares e, devidamente estudadas, podem estar na base 

de novos produtos culturais. A história e a cultura local têm uma relação profunda com 

as figuras e os factos de grande interesse e projecção. Estes aspectos podem ser 

reavivados e divulgados através de lugares de memória, estabelecendo uma intima 

relação com o património edificado. Esta região esteve associada, no passado, às 

características naturais/termais da água – Termas da Touca. No entanto, este espólio 

não está em condições de ser valorizado. A qualidade da água foi gradualmente 

"empobrecendo", devido a problemas de erosão a jusante, na Serra da Gardunha, e a 

montante, pela falta de estações de tratamento dos esgotos. A longo prazo pensamos 

ser possível recuperar o seu valor termal, através de um florestamento ordenado da 

Serra, da criação de estações de tratamento de águas e de um controlo efectivo dos 

produtos poluentes da indústria.  

 

O conjunto edificado evidencia um aglomerado com uma relação harmoniosa e 

profunda entre a arquitectura, a estrutura urbana e a paisagem. Existe uma 

diversidade tipológica com características tradicionais de destaque e um bom 

enquadramento de espaços urbanos de qualidade cénica que devem ser 

potencializados. O estado de conservação é frágil, com alguns elementos dissonantes 

na envolvente existindo indícios de casos de especulação imobiliária. Verifica-se o 

desconhecimento e desactualização ou mesmo pouca eficácia do cadastro, como 

instrumento de actuação. Além do Plano Director Municipal não existem instrumentos 

de planeamento e de gestão pública à escala local.  

 

A articulação entre o centro histórico e a sua envolvente próxima mostra fragilidades e 

necessita de reorganização sustentada por um estudo aprofundado. Verifica-se uma 

tendência incipiente para expansão do perímetro urbano que torna urgente a 

necessidade de avaliação e correcto enquadramento do crescimento e do 

desenvolvimento urbano através de instrumentos de planeamento adequados. Alguns 

edifícios encontram-se devolutos, acentuando a desertificação do centro histórico. 

Existe necessidade de controlo da degradação do edificado, e das intervenções 
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sectoriais e fragmentadas. Falta a estratégia que articule o centro histórico com a sua 

envolvente próxima e a materialização de soluções detalhadas ao nível do seu 

edificado e a reabilitação dos espaços de excelência com grande potencial cénico. 

 
Neste conjunto, alguns edifícios, como a Capela do Leão, o Pelourinho, a Fonte 

Monumental e a via romana, estão identificados através de classificação nacional, 

como imóvel de interesse público. O centro histórico encontra-se em vias de 

classificação. O crescente despovoamento do centro histórico de Alpedrinha é 

preocupante, havendo necessidade de fixar a população residente, criando condições 

para um desenvolvimento sustentável. A população jovem que durante o dia 

permanece em Alpedrinha, não é residente, apenas estudando na vila. A maior parte 

das habitações tem uma área muito reduzida mas, devido ao decréscimo do número 

de ocupantes e tipo de família, considera-se o número de divisões equilibrado, com 

excepção das épocas festivas e feriais, onde as divisões existentes se tornam 

escassas para albergar condignamente os visitantes. 

 

Relativamente às infra-estruturas, constata-se que: (a) o saneamento básico é obra 

recente; (b) a rede eléctrica e telefónica implementada serve toda a população; (c) as 

redes eléctricas e telefónicas aéreas destoam, como elementos dissonantes, no 

aglomerado; (d) o escoamento de águas pluviais é efectuado normalmente pela via 

pública, com a deterioração das calçadas existentes e a incomodidade para o percurso 

pedonal; (e) a nível de rede de esgotos é necessário intervir na estação de tratamento 

de águas residuais; (f) a circulação viária dentro do centro histórico é caótica e permite 

o parqueamento desregrado. As realidades enumeradas anunciam uma vertente 

associada ao turismo cultural e de natureza, com fortes potencialidades, apesar de 

não existirem em Alpedrinha infra-estruturas adequadas, que suportem e sustentem 

este tipo de actividade e os recursos existentes precisarem de ser devidamente 

organizados. Um turismo sustentável que integre uma componente cultural, naturalista 

e ecológica, associada às qualidades cénicas da região e um turismo mais urbano, 

que usufrua das qualidades arquitectónicas do núcleo histórico, deve ser fomentado 

como um forte potencial de desenvolvimento e sustentabilidade para Alpedrinha e toda 

a região. O Turismo associado ao património construído pode contribuir para: (a) 

valorizar o núcleo histórico que, em simultâneo, pode contribuir para uma dinamização 

de emprego e revitalização demográfica; (b) a reabilitação e a preservação de um 

património construído que necessita de manutenção e preservação; (c) criação de 

novas valências e funções que aproveitem dinamismo, recursos e vocações num 

enfatizar de uma identidade local. 
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4.11. A Vila de Alpedrinha: o Turismo Sustentável como Estratégia 

 

Segundo a Organização Mundial de Turismo, o desenvolvimento sustentável do 

turismo terá que satisfazer as necessidades actuais dos turistas e das regiões 

receptoras, protegendo e aumentando as oportunidades numa perspectiva futura. 

Deverá também gerir todos os recursos, satisfazendo as necessidades de carácter 

económico, social e estético, enquanto assegura a integridade cultural, mantendo 

intactos os processos biológicos essenciais, a diversidade biológica e os sistemas de 

suporte da vida. Por definição, o turismo sustentável deverá obedecer a alguns 

princípios, discutidos internacionalmente, baseados no respeito pela legislação 

vigente, pelas convenções e critérios internacionais e pelo património histórico e 

cultural das regiões escolhidas como destino turístico. 

 

É uma actividade turística que deve incluir, nos seus principais objectivos, a geração 

de rendimentos e de postos de trabalho, a promoção e qualificação dos recursos 

humanos locais, a defesa dos direitos humanos e da qualidade ambiental. Estas 

acções devem realizar-se assegurando um mínimo impacto ambiental, a preservação 

da paisagem rural irá depender das populações locais que trabalham nos campos, 

adaptando as suas casas aos novos padrões de habitabilidade e contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável das suas regiões. As populações locais, mantendo-se no 

campo, irão também contribuir para um desenvolvimento mais sustentável das 

grandes cidades.  

 

O turismo sustentável baseia-se em vários princípios: (a) turismo durante todo o ano; 

(b) conservação e valorização das tradições locais; (c) participação das populações 

locais; (d) uso e consumo de serviços e produtos locais; (e) turismo orientado para o 

ambiente; (f) monitorização permanente das necessidades de energia e do impacto 

ambiental da actividade humana; (g) programas de formação profissional; (h) 

estabelecimento de um limite para o crescimento. 

 

O futuro da Vila de Alpedrinha deverá estar associado a um turismo sustentável de 

qualidade, em sólida associação com a sua envolvente natural – a Serra da Gardunha, 

com todo o conjunto de aldeias e pequenos aglomerados que, numa relação integrada 

de eventos e equipamentos que poderão fomentar a permanência de visitantes por 

períodos superiores a uma semana. Nesta perspectiva, devemos entender Alpedrinha 

enquanto localidade inserida num âmbito de atracção turística, com uma amplitude 

local, regional, nacional, e possivelmente, internacional. A identificação e a 
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implementação de itinerários naturais e culturais devem estar associados a um turismo 

de qualidade, com actividades ao longo do ano. Num âmbito local, Alpedrinha surge 

como um centro que se expande numa série de relações com a sua envolvente 

próxima. Neste nível, destaca-se a possibilidade da criação de um conjunto de 

orientações e caminhadas temáticas, realçando pontos de interesse, nomeadamente 

no que respeita ao centro histórico. A definição de percursos turísticos principais 

dentro do território deve ser referenciado: (a) à natureza – serra da Gardunha, pontos 

de vista da paisagem; (b) às actividades associadas à produção local; e, (c) às 

actividades culturais/etnográficas, religiosas, gastronómicas, identificação de sabores 

locais, termais, relacionados com a qualidade do ar e da água. 

 

A nível regional e nacional, Alpedrinha insere-se numa rede onde as relações viárias 

se destacam. A procura de outros temas pode ser aliciante: caça, proximidade à Serra 

da Estrela, possível alojamento alternativo à superlotação de alguns períodos de 

procura, História – aldeias rurais, rota do Manuelino, religião, peregrinações, criação 

de Rotas de Sabores – ligação à gastronomia local, regional, nacional. No âmbito 

internacional, a vila estabelece relações com temas mais abrangentes: fluviais, praias, 

barragens, história -caminhos de Santiago, templários, romanização. 

 

4.11.1. A Imagem e Identidade da Vila 

A imagem e identidade de Alpedrinha são fruto de um permanente processo de 

mudança, num contexto de afirmação local em confronto com diferentes cenários de 

globalização. Sendo necessária uma revisão constante da herança cultural, resultante 

das artes, ofícios e processos de produção e vivência local, exige-se assim que, para 

além da promoção das mais valias locais existentes, as mesmas sejam competitivas 

num cenário de qualidade, contendo preocupações de certificação dos processos de 

produção e optimização dos recursos locais existentes ou a criar. As relações entre a 

produção local e a herança cultural constituem a chave para a criação e 

desenvolvimento de uma imagem de Alpedrinha num contexto de contemporaneidade.  

 

4.11.2. Acções de Intervenção  

Considera-se fundamental que a recuperação e preservação de recursos, num turismo 

sustentável, seja complementada com iniciativas ligadas à satisfação de necessidades 

básicas da população residente, no sentido de um reforço da coesão económica e 

social. À necessidade de recuperar, valorizar e integrar o património numa rede 

consistente e atractiva para potenciais visitantes contribuindo, também, para a 

dignificação das actividades tradicionais, respeitando a matriz cultural das populações, 
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aliar-se-ia a urgência em resolver aspectos ligados à qualidade de vida local e ao 

conforto das habitações.  

 

Os problemas que cabe ao ordenamento e ao planeamento urbanístico resolver e 

prevenir – sendo os planos a consagração periódica das soluções e das regras a 

observar – têm níveis e campos diferentes, sendo por isso necessários os níveis 

adequados (um ou vários) de resposta, desde as bases de ordenamento territorial, ao 

zonamento do uso do solo, ao desenho urbano e aos projectos de execução.  

 

Assim, considerando que, ao nível dos centros históricos, as concepções urbanísticas 

e as decisões relativas à utilização do solo não deverão comprometer o bem estar da 

população, seus padrões de uso e relações de vizinhança, definiu-se um conjunto de 

acções que poderão vir a revelar-se imprescindíveis quando o principal objectivo se 

relaciona com a restituição de valências que, no passado, fizeram do respectivo local 

"um organismo urbano" relevante e que, por esse motivo, é hoje designado de centro 

histórico.  

 

(1) Intervenções a curto prazo: (a) planos de urbanização e de pormenor para a Vila 

de Alpedrinha; (b) identificação e implementação de itinerários culturais e naturais no 

Concelho do Fundão (em ligação com a organização do Centro do Visitante no Palácio 

do Picadeiro); (c) proposta de sinalização de recursos culturais e naturais, em função 

da lógica de itinerários definida; (d) proposta de sinalização urbana com fins turísticos 

dentro do núcleo histórico de Alpedrinha; (e) proposta de recuperação do Largo de D. 

João V, em ligação com a transformação do Palácio do Picadeiro em equipamento 

cultural; e, (f) proposta de remodelação e recuperação do teatro de Alpedrinha, em 

ligação com a transformação do Palácio do Picadeiro em equipamento cultural; e, 

 

(2) Projectos a médio prazo: (a) elaboração dos planos de urbanização e de pormenor 

para a Vila de Alpedrinha; (b) elaboração de um plano de valorização do Centro 

Histórico de Alpedrinha; (c) elaboração de um projecto de investigação relativamente à 

aplicação de novas tecnologias à recuperação do património construído. 

 

Nas orientações temáticas de futuros estudos, a metodologia de intervenção deverá 

promover uma descentralização para a Beira Interior dos modos de actuação ligados 

ao normal desenvolvimento do processo de investigação, nomeadamente: (a) estudos 

realizados por docentes ou equipas de estudantes; (b) inquéritos no terreno; (c) 

seminários nacionais ou internacionais; (d) exposições; (e) orientação de teses de 
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mestrado ou doutoramento; (f) projectos de investigação para temas de interesse 

regional; (g) políticas editoriais; (h) acções de formação técnica específica; e, (i) 

acções de sensibilização destinadas a público-alvo. No centro histórico de Alpedrinha 
considera-se que a atracção do turismo só é possível através da recuperação e 

revitalização do património arquitectónico edificado; da criação de uma série de 

estruturas que deverão ser implementadas dentro do núcleo histórico; definição de um 

acompanhamento, encaminhamento do visitante dentro do centro histórico, com a 

criação de um ponto de acolhimento turístico. Nesta lógica surgiu um conjunto de 

acções e de propostas de intervenção, ver Fig. 4.30. 

 

(a) Definição de dois percursos turísticos principais: (1) Estrada Romana, com um 

cariz mais histórico, atravessa os principais espaços públicos, edifícios e monumentos 

de Alpedrinha; (2) Estrada Nacional, associada a possíveis pontos de paragem 

automóvel, com serviços de restauração, mercados e feiras, ver Fig. 4.31. (b) 

Propostas de sinalética: (1) Sinalização urbana: nome das ruas, espaços urbanos, 

com uma imagem de conjunto articulada; (2) Sinalização turística e sinalização urbana 

que conduza e descreva ao visitante os espaços que vai percorrendo; (3) Sinalização 

temática flexível, associada a eventos, procissões, feiras, exposições; (4) Sinalização 

viária; (c) Actividades de dinamização: (1) Criação de eventos que proporcionem a 

capacidade de atracção de visitantes promovendo estadias com uma duração entre 

dois e sete dias e com uma periodicidade escalonada ao longo do ano, evitando 

grandes períodos sem eventos; (2) Capacidade de gerir os eventos para que se 

possam prolongar até à noite, proporcionando uma ocupação efectiva dos visitantes – 

bailes, serões musicais, peças de teatro; (d) Divulgação e acções de comunicação: (1) 

criação de roteiros turísticos, panfletos e desdobráveis, acções de divulgação nos 

meios de comunicação social, criação de sites na Internet; e, (e) Estruturas para o 

visitante: (1) criação de um pequeno posto de acolhimento que deverá ser perto do 

Terreiro / Largo de Stº. António garantindo, no entanto, a existência de sinalética  

 

O Picadeiro é outra localização possível, integrando também uma vertente didáctica e 

museológica. (2) Criação de "lojas âncora" – com artesanato da região e produtos que 

proporcionem um turismo ecológico/sustentável, ver Fig. 4.32; (3) Criação de 

alojamentos dentro do centro histórico, direccionados para um turismo de qualidade, 

onde a hospitalidade local deverá ser realçada; (4) Definição de percursos temáticos 

que permitam caminhadas ao longo de toda a periferia de Alpedrinha; (5) Definição de 

eventos.  
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Fig. 4.30. Alpedrinha. Estratégias de intervenção no centro histórico. 
Fonte: LVP – FAUTL 
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Fig.4.31. Alpedrinha. Eixos estruturantes e espaços públicos estratégicos. 
Fonte: LVP – FAUTL  
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Fig. 4.32. Alpedrinha. Percurso turístico estratégico. 
Fonte: LVP – FAUTL  
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Nos princípios gerais de intervenção deve considerar-se: (a) é fundamental a tomada 

de consciência das autoridades na resolução dos problemas sociais, económicos, 

políticos e administrativos, com o esclarecimento e participação activa da opinião 

pública; (b) deverá existir uma reabilitação do edifício que permita a integração do 

antigo num esquema racional de organização do espaço; (c) introdução de novos 

percursos e elementos dinamizadores de suporte de uma nova zona comercial, 

vitalizando a estrutura económica da área; (d) reorganização da rede viária interna e 

de parqueamento automóvel; (e) integração de novas tipologias arquitectónicas e suas 

formas, para que não se destrua o conjunto da imagem do Centro Histórico, mas, pelo 

contrário, se enriqueça; (f) contribuir para uma melhoria das condições de conforto, 

higiene e habitabilidade ao nível da habitação e do equipamento urbano. 

 

4.11.3. Propostas de Valorização e Requalificação 

Após a caracterização do património e análise dos usos e estado de conservação, 

constatou-se que Alpedrinha detém um conjunto edificado de assinalável qualidade 

arquitectónica, erudita ou popular. Contudo, por diversas razões, entre as quais 

assume especial relevo a ausência de recursos financeiros, este património foi-se 

degradando ao longo dos tempos, estando, a sua maioria, em mau e médio estado de 

conservação (respectivamente 22,4% e 49%), e, em alguns casos, em estado de ruína 

(5,8%). Por outro lado, os estudos efectuados revelam que a Vila de Alpedrinha não se 

encontra despovoada e que a população participa, vive e habita na maioria das suas 

construções. As habitações são, maioritariamente, ocupadas pelos proprietários (cerca 

de 77%), sendo utilizadas como habitação própria e permanente. A população 

encontra-se bastante envelhecida, no topo e na base da escala etária (24% tem 65 

anos ou mais) e os grupos etários de 0 a 14 anos e, de 15 a 24 anos têm valores 

aproximados dos de mais de 65 anos, habitando edifícios que se encontram na sua 

maioria em médio ou mau estado de conservação. Por outro lado, a população 

orgulha-se e identifica-se com a Vila através de um sentimento de pertença, 

manifestado relativamente ao património construído, de grande valor, igrejas, capelas, 

palácios e casas senhoriais. O Centro Histórico encontra-se em "Vias de 

Classificação", o que obriga a efectuar obras de recuperação, beneficiação e 

valorização do edificado. Alpedrinha tem grande valor histórico e cultural, 

testemunhado pela riqueza do seu património construído, o que constitui razão 

suficiente para justificar a realização de obras de recuperação e reabilitação a realizar, 

a curto e médio prazo, sobre os edifícios merecedores dessa qualidade patrimonial. 

Estas obras serão conduzidas de modo faseado, obedecendo a critérios de 

intervenção estabelecidos segundo três ordens de prioridades de intervenção, ver Fig. 
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4.33. Assim, da leitura efectuada sobre as três cartas: "Valor Arquitectónico", 

"Ocupação Funcional" e "Estado de Conservação", estabeleceram-se três níveis de 

prioridades de intervenção sobre o património construído. Estas prioridades têm como 

objectivo estabelecer um plano de acção de obras de recuperação, de iniciativa 

pública ou privada, para realizar a curto e médio prazo, ver Quadro. 4.1, Fig. 4.34. 

1ª Prioridade: para travar a desqualificação da imagem do Centro Histórico, a primeira 

prioridade incide sobre todos os edifícios que se encontram em estado de ruína, tendo 

em consideração as condições de segurança e estabilidade da construção. Estimativa 

de custos: 1.873.350,00 €. 

2ª Prioridade: prosseguindo as directivas expressas nas Cartas do Património 

"qualquer acção de salvaguarda do Património deverá privilegiar sempre e em primeiro 

lugar a habitação". O segundo nível de intervenção engloba todos os edifícios de 

habitação que estão em mau estado de conservação. Estimativa de custos: 

4.870.700,00 €. 

3ª Prioridade: o terceiro nível incide sobre todos os edifícios que se incluem na 

qualidade arquitectónica até à categoria 4, os que estão em mau estado de 

conservação ou os que têm elementos dissonantes descaracterizadores da sua 

imagem edificada. Estimativa de custos: 10.230.115,00 €. Terreiro de Stº. António: 

espaço de excepção no contexto da Vila detém, ainda, um forte carácter expressivo na 

relação com o lugar. Perfeitamente consolidado e de notável valor, esta porta sul do 

aglomerado acolhe eventos muito diferentes ao longo do ano, e possibilita diversas 

vivências quotidianas, desde o estacionamento ao lazer, enquanto espaço de 

permanência e contemplação. As potencialidades deste espaço público, como praça 

de acolhimento e miradouro, podem ainda ser desenvolvidas, pelo que a proposta de 

intervenção procurou melhorar e concretizar estes aspectos, mantendo e consolidando 

as características preexistentes já referidas. Assim, propõe-se a localização de um 

novo espaço de recepção aos visitantes, equipamento multifuncional, com cafetaria, 

restaurante, posto de informações, exposições, I.S. e miradouro, que reformule e 

substitua o edifício anteriormente ocupado pela GNR. 

 

Este conjunto estabelece a relação entre a plataforma do Terreiro e a do espaço 

inferior de estacionamento. Propôs-se, também, uma repavimentação rígida e mais 

uniforme do espaço do Terreiro e sua envolvente: lajeado de granito com três 

dimensões diferentes, valorizando e diferenciando diversas áreas do espaço. 

Integrada neste tipo de pavimento, e sem um passeio ou diferenciação de cota 

relativamente ao jardim, encontra-se a rua de acesso à praça, parte integrante deste 

espaço público qualificado e tratado como um todo. 
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Fig. 4.33. Alpedrinha: prioridades de intervenção 
Fonte: LVP – FAUTL  
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Quadro. 4.1. Alpedrinha. Propostas: estimativas de custos 

A. Requalificação arquitectónica e ambiental do largo D. João V 

1. Requalificação do espaço urbano de superfície  

1.1 - Infra-estruturas 743.400,00 € 

1.2 - Repavimentação para uso misto, viário e pedonal 49.600,00 € 

2. Recuperação/conservação do edificado envolvente 1.117.500,00 € 

Total 1.910.500.00 € 

 

B. Requalificação arquitectónica e ambiental do largo do Pelourinho 

1. Requalificação do espaço urbano de superfície  

1.1 - Infra-estruturas 522.630,00 € 

1.2 - Repavimentação para uso misto, viário e pedonal 34.900,00 € 

2. Recuperação/conservação do edificado envolvente 1.600.000,00 € 

Total 2.157.530,00 € 

 

C. Requalificação arquitectónica e ambiental  

1. Espaço urbano de superfície 
Terreiro de 
Santo António 

Jardim 
Largo da “Bomba 
da Gasolina” 

1.1 - Infra-estruturas 2.280.384,00 € 676.116,00 € 1.507.383,00 € 

1.2 - Repavimentação  

para uso misto, viário e pedonal 
152.025,00 € 45.074,00 € 100.492,00 € 

2.Recuperação / conservação do 

edificado envolvente 
1.699.717,00 € 

Total 6.461.191,00 € 

 

D. Requalificação arquitectónica e ambiental do percurso EN18 

1. Requalificação do espaço urbano de superfície  

1.1 - Infra-estruturas 7 129 800,00 €  

1.2 - Repavimentação para uso misto, viário e pedonal 475 320,00 € 

2. Recuperação/conservação do edificado envolvente 1.390.363,00 € 

Total 8.995.483,00 € 

 

E. Requalificação arquitectónica e ambiental do percurso turístico estratégico 

1. Requalificação do espaço urbano de superfície  

1.1 – Infra-estruturas 2 844 900,00 € 

1.2 – Repavimentação para uso misto, viário e pedonal 189 660,00 € 

2. Recuperação/conservação do edificado envolvente 5.712.125,00 € 

Total 8.746.685,00 € 

Fonte: “Um Plano de Aldeia para Alpedrinha – Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Turismo”, 

Documento policopiado, FAUTL, 2004. 
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Fig.4.34. Alpedrinha. Requalificação de Frentes Urbanas. 
Fonte: LVP – FAUTL 
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Este percurso viário, com trânsito automóvel condicionado, é delimitado com 

candeeiros de iluminação pública ou com elementos cúbicos junto ao pavimento, 

conduzindo aos lugares de estacionamento, ver Fig. 4.35.  

 

O eixo que conduz à Capela de Santo António é materializado em lajeado de granito 

de maiores dimensões, prevendo-se a possibilidade de criar, entre este e o edifício de 

acolhimento, uma área de esplanada. Todas as árvores existentes são mantidas e 

valorizadas como elementos de sombra, especialmente no alinhamento orientado a 

sul/nascente. Em torno dessas árvores é instalado um banco em pedra e madeira que 

cria situações diversas de relação com o verde e o miradouro. 

 

 
 

     

 

Fig.4.35. Alpedrinha. Terreiro de Santo António. 
Fonte: LVP – FAUTL 
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A guarda que delimita todo o espaço é também reformulada, propondo-se um muro 

em granito idêntico ao do pavimento, inscrevendo bancos – namoradeiras – 

especialmente no topo do terreiro e junto ao edifício de acolhimento. No lado 

sul/nascente privilegia-se a simplicidade do muro, alternando-se troços fechados de 

pedra com aberturas protegidas por guarda metálica. O capeamento do muro, em 

lajeado de granito, assegurando uma leitura de continuidade e sem interrupção, 

constituindo sempre um elemento de apoio para quem contempla a paisagem. Na 

zona do jardim mantêm-se também as árvores e propõem-se áreas de relva 

irregulares que resultam do não preenchimento das juntas no lajeado de pedra.  

 

Pretende-se uma maior centralidade da fonte existente e valorização dos elementos 

canteiro. Também aqui se inserem novos bancos e iluminação com uma linguagem 

idêntica aos do Terreiro, aproveitando a sombra e abrigo das árvores. No muro surge, 

novamente, o granito e os bancos – namoradeiras – integrados. Da análise e 

caracterização dos espaços públicos existentes em Alpedrinha: largos, praças, jardins, 

ruas, elegeram-se dois espaços, em contextos físicos e históricos bem diferenciados: 

o largo do Pelourinho e o largo da "Bomba de Gasolina", ver Fig. 4.36. 

 

Largo do Pelourinho: para este largo, que foi o coração da primitiva urbe medieval, 

propôs-se uma estratégia de revitalização arquitectónica e ambiental processada 

através da requalificação do espaço urbano de superfície e da 

recuperação/conservação do seu património arquitectónico: (a) Requalificação do 

espaço urbano de superfície: (i) infra-estruturas – encaminhamento das diversas redes 

infra-estruturais em caleiras técnicas dispostas ao longo dos eixos dos arruamentos, 

cobertas com tampas amovíveis, marcadas através da utilização de pedra com 

desenho diferenciado em relação ao restante pavimento. Os sumidouros para 

escoamento das águas pluviais dos arruamentos serão igualmente dispostos com um 

ritmo regular ao longo das vias. Todos os armários e contadores serão embutidos nas 

fachadas ou empenas: (ii) Repavimentação para uso exclusivamente pedonal - 

recuperando o antigo aparelho granítico, propõe-se novo desenho configurado à forma 

do próprio largo, à orografia do terreno - com razoáveis pendentes - é ajustado à 

arquitectura do edificado envolvente. Eventual implantação de amenidades para os 

utentes: mobiliário urbano, bancos, candeeiros de iluminação pública interactivos, 

elementos naturais - espécies vegetais em floreiras, na rua ou apostas às fachadas. 

(b) Recuperação/conservação do edificado envolvente. Para aumentar os padrões de 

qualidade de vida no Centro Histórico, a melhoria das condições de habitabilidade  
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Fig.4.36. Alpedrinha. Requalificação de Largos. 
Fonte: LVP – FAUTL  
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constitui um dos objectivos prioritários desta intervenção, com a reposição e 

actualização das condições de habitabilidade dos fogos, bem como a requalificação da 

imagem exterior do seu edificado, sendo estas acções as seguintes: (i) altear a 

cumeeira de alguns edifícios, de forma a possibilitar, no último piso, um pé-direito mais 

confortável; (ii) recuperação e consolidação da estrutura das coberturas; (iii) 

recuperação e consolidação dos pavimentos e das paredes degradados, evidenciados 

exteriormente nas fachadas por fendas, fissuras e aparelho desagregado; (iv) 

alargamento de alguns vãos, em altura e largura, de forma a melhorar as condições de 

arejamento e de ventilação no interior das habitações; (v) remoção de elementos 

dissonantes nas fachadas: caixas de estores, fios de electricidade, TV, telefones, 

tubos de queda; (vi) remoção de revestimentos, deixando à vista aparelhos de pedra 

existentes nos edifícios encobertos por sucessivas camadas de reboco; (vii) 

enquadramento das molduras dos vãos, no aparelho de pedra preexistente; (viii) 

recuperação dos vãos de portas e janelas, adequando-os às fachadas onde se 

integram, em desenho cor e material; por exemplo, colocar, em fachadas, mísulas 

para suporte de floreiras e lanternas para iluminação pública, ver Fig. 4.37. e Fig. 4.38. 

 

No âmbito de uma estratégia de desenvolvimento sustentado, afigura-se como 

determinante a constituição de um laboratório em contexto local – Laboratório de 

Valorização do Património de Alpedrinha (LVPA), permitindo estudar e propor, de 

forma inovadora, a implementação de políticas de desenvolvimento sustentável no 

âmbito da recuperação, valorização patrimonial, dinamização económica e da 

requalificação ambiental. Esta unidade contempla as diversas áreas científicas que se 

ocupam da investigação e implementação do processo de desenvolvimento 

sustentável, com iniciativas inovadoras e em permanente avaliação de projectos.  

 

Organizando-se com base numa estrutura multidisciplinar que integre equipas 

especializadas em áreas relacionadas com a história, a etnografia, o design, a 

sociologia, a geografia física e humana, a antropologia, urbanismo, engenharia, 

arquitectura e / ou qualquer outra área do saber considerada necessária para o 

desenvolvimento das suas actividades. Tudo isto numa gestão integrada e interactiva, 

com a intervenção da população e da comunidade científica, com o objectivo de 

acompanhar a implementação operacional do plano, avaliando-o, adaptando-o e 

actualizando-o em termos teóricos, técnicos e científicos. 
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(a) Fachada orientada a Oeste 

  
(b) Fachada orientada a Este, proposta 1. 

  
(c) Fachada orientada a Este, proposta 2. 

Fig.  4.37. Alpedrinha. Largo do Pelourinho. 
Fonte: LVP – FAUTL  

(a) Fachada orientada a Este. 

  
(b) Fachada orientada a Sul. 

Fig.4.38. Alpedrinha. Largo da “Bomba de Gasolina”. 
Fonte: LVP – FAUTL  
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CAPÍTULO V – A VILA DE SÃO VICENTE DA BEIRA 

 

5.1. O Território e a Dimensão Natural 

 

5.1.1. Localização Geográfica 

O Concelho de Castelo Branco localiza-se no interior centro de Portugal, inserido na 

NUT III da Beira Interior Sul, confrontando com os Concelhos de Vila Velha de Ródão, 

Proença-a-Nova, Oleiros, Fundão, Penamacor e Idanha-a-Nova, e com Espanha. A 

freguesia de São Vicente da Beira situa-se a Norte do Concelho, na Serra da 

Gardunha, ocupa uma área de 10.055 ha o que corresponde a 7% da superfície do 

Concelho de Castelo Branco. A Freguesia de São Vicente da Beira é limitada a norte 

pela Freguesia do Fundão, a leste pela Freguesia de Louriçal do Campo, a sul pela de 

Sobral do Campo e a oeste pela Freguesia de Almaçeda. Podemos subdividir a 

Freguesia de São Vicente da Beira, por secções e subsecções para fins estatísticos, e 

analisar de forma mais detalhada as várias características nesses territórios, ver Fig. 

5.1. 

 

No Concelho de Castelo Branco, nomeadamente na sua sede, verifica-se um aumento 

da concentração de pessoas e actividades. Neste contexto caminha-se para a 

consolidação de uma integração regional, centrada nas articulações inter-urbanas 

entre as cidades médias do designado “Arco Urbano do Centro Interior”, em conjunto 

com o Fundão, a Covilhã e a Guarda. A cidade e o concelho assumiram durante os 

últimos anos um papel de polarização no contexto da região em que se inserem, 

devido à melhoria das condições básicas de conectividade territorial com outras 

cidades, resultante da execução do Plano Rodoviário Nacional. Esta polarização e 

aumento de importância implica, em parte, o esvaziamento de outras áreas e 

freguesias concelhias, como por exemplo as freguesias de São Vicente da Beira, 

Malpica do Tejo e de Monforte da Beira. 

 

5.1.2. Acessibilidades e Sistemas de Transporte 

Em relação à rede viária, o concelho é atravessado pela A23, auto-estrada da Beira 

Interior, que faz para Norte a ligação até à Guarda e para Sul até ao nó de Torres 

Novas onde entronca na A1, permitindo a ligação para Sul até Lisboa e o Algarve pela 

A2. Para Norte até Valença fazendo a ligação a Espanha e para Oeste, através da 

A15, liga até ao litoral, ver Fig. 5.2. Pelo interior a ligação até Coimbra é feita através 

do IC8, a oeste, estando por completar o troço Proença-a-Nova/Castelo Branco e a 

ligação a Espanha, a leste é feita através de estradas nacionais e municipais.  
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(b) Beira Interior Sul na 

Região Centro, NUTIII. 

  
(a) Região Centro em Portugal 

Continental, NUTII. 
(c) Concelho de Castelo Branco  

na Beira Interior Sul. 
 

 
(d) Posição da freguesia de São Vicente da Beira no Concelho de Castelo Branco. 

 
 
 

Fig. 5.1. São Vicente da Beira. Localização na Região Centro de Portugal. 
Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística 
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(a) Castelo Branco. Eixos viários estruturantes. 

  

(b) SVB – estrada principal. (c) SVB – enquadramento. 

  

(d) SVB – estrada municipal. (e) SVB – caminho rural. 

Fig. 5.2. Castelo Branco. São Vicente da Beira (SVB) Acessibilidades. 
Fonte: LVP – FAUTL 
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No que respeita às acessibilidades intra-concelhias existe uma rede de vias nacionais, 

regionais e municipais que permitem o acesso, de forma diferenciada, entre as várias 

freguesias e a sede de concelho. A rede ferroviária serve o Concelho pela linha da 

Beira Baixa, que faz o trajecto Lisboa / Covilhã, com ligações à Guarda a partir da 

Covilhã, à linha do Leste a partir de Abrantes e à linha do Norte a partir do 

Entroncamento. No concelho existem três estações ferroviárias, localizadas em 

Castelo Branco, Alcains e Lardosa e dois apeadeiros, em Retaxo / Cebolais de Cima e 

Benquerenças. As ligações intra-concelhias fazem-se, sobretudo, por via rodoviária. A 

organização de transportes públicos colectivos rodoviários não reflecte as 

preocupações de ligação dos aglomerados populacionais às respectivas sedes de 

freguesia, nem entre freguesias, mas apenas a ligação à sede de concelho. A 

debilidade das ligações tem levado ao predomínio do transporte privado sobre o 

colectivo. 

 

5.2. Caracterização Bioclimática 

 

5.2.1. Clima 

O estudo climático analisou-se ao nível do Concelho, pois a única estação 

meteorológica existente nesta área localiza-se na Cidade de Castelo Branco. Os 

elementos climáticos examinados correspondem às normas Climatológicas e foram os 

registados nesta estação meteorológica, para o período 1961-1986. O clima apresenta 

características continentais que resultam de forma conjugada, do efeito do relevo, 

impedindo ou facilitando a circulação de massas de ar cujas características se 

modificam ao longo do seu trajecto, e do interior continental que imprime ao clima um 

forte gradiente W-E que se traduz na diminuição da intensidade da penetração de 

massas de ar atlânticas.  

 

O clima desta área é temperado mediterrâneo, nitidamente influenciado pela 

continentalidade e a temperatura média anual neste Concelho é de 11,2 ºC, sendo as 

médias das temperaturas máximas e mínimas de 16ºC e 7,5ºC, respectivamente. Na 

freguesia de São Vicente da Beira a temperatura média anual situa-se entre os 7,5 - 

10ºC a Norte e Centro da freguesia e os 10 - 12,5ºC a Sul; nas freguesias de Malpica 

do Tejo e Monforte da Beira a temperatura média anual situa-se entre os 15 -16ºC a 

Norte e Centro das freguesias e os 12,5 -15ºC a Sul, ver Fig. 5.3. Os dois meses mais 

quentes do ano são Julho e Agosto, com temperaturas superiores a 24ºC, em média, 

enquanto que os Invernos são rigorosos, apresentando os meses de Dezembro, 

Janeiro e Fevereiro temperaturas médias inferiores a 10ºC. A influência continental 
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manifesta-se na forma de uma elevada amplitude térmica anual, com diferenças de 

16,2ºC entre o mês mais quente (Julho) e o mês mais frio (Janeiro). No Concelho, os 

quantitativos pluviométricos totais anuais são moderados (780,7 mm). O mês de 

precipitação mais elevada é Fevereiro e os mais secos Julho, Agosto e Setembro. Na 

freguesia de São Vicente da Beira a precipitação média anual oscila entre os 900 -

1000 mm a sudoeste, os 1000 -1200 mm no centro e sudeste, e os 1200 -2000 mm a 

Norte da freguesia. Os valores mais elevados de pluviosidade registam-se na zona 

ocidental do concelho, registando-se uma diminuição que chega a atingir os 800 mm 

no limite da zona oriental. As variações de precipitação anual (cerca de 600 mm) 

dentro do território municipal têm grande amplitude, ver Fig. 5.4. O nível de radiação 

solar, traduzido por Kcal/cm2 é elevado no interior do concelho de Castelo Branco. No 

âmbito das energias renováveis, o aproveitamento desta potencialidade pode ser 

importante para criar novas oportunidades de desenvolvimento da região. 

 

5.2.2. Morfologia 

Uma extensa parte do Concelho de Castelo Branco insere-se na designada plataforma 

ou superfície aplanada de Castelo Branco, limitada a Sul das freguesias de Malpica do 

Tejo e Monforte da Beira, pela escarpa de falha do Pônsul, estendendo-se até à Serra 

da Gardunha, a Norte da freguesia de São Vicente da Beira, ao longo de cerca de 25 

Km, com uma altitude média de 400 a 450m. A cadeia montanhosa com a Serra da 

Gardunha e a do Muradal é responsável pelas acentuadas diferenças morfológicas a 

Norte e Noroeste deste Concelho. É possível distinguir no Concelho três níveis de 

altitude: o nível basal (0-400m) em quase toda a região que engloba as freguesias de 

Malpica do Tejo e Monforte da Beira, o nível submontano (400-700m) numa área a 

Norte e a Noroeste do concelho, abrangendo uma parte da freguesia de São Vicente 

da Beira; e o nível montano (700-1000m) a Norte do concelho, engloba a parte Norte 

da freguesia de São Vicente da Beira, ver Fig. 5.5.  

 

Em termos macrotopográficos a região de inserção neste Concelho é planáltica, em 

geral com baixa altitude, enquadrada a noroeste pela Serra da Gardunha (1226 m) 

que inclui a zona Norte da freguesia de São Vicente da Beira. Da leitura do mapa 

hipsométrico verificamos que os relevos mais acentuados localizam-se a Norte do 

Concelho, correspondendo às vertentes da Serra da Gardunha, ocupando no sector 

norte da freguesia de São Vicente da Beira, uma zona bastante acidentada com 

declives superiores a 20% e em que as cotas altimétricas variam de 500 a 1000m. O 

Concelho de Castelo Branco, quanto à geologia, é constituído, em grande parte, por 

complexos xisto-grauváquicos, por  granitos e rochas  afins, apresentando uma grande  
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Fig. 5.3. Castelo Branco. Temperatura média anual. 
Fonte: Min. da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas; Direcção-Geral dos Recursos 
Florestais; Plano de Ordenamento Florestal da Beira Interior 

 
 

Fig. 5.4. Castelo Branco. Precipitação média anual. 
Fonte: Min. da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas; Direcção-Geral dos Recursos 
Florestais; Plano de Ordenamento Florestal da Beira Interior 
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nitidez de formas. Na freguesia de São Vicente da Beira predominam os xistos e na 

zona oriental da freguesia os granitos, ver Fig. 5.6. 

 

5.2.3. Hidrografia 

Através do estudo das bacias hidrográficas, as albufeiras e a rede hidrográfica do 

Concelho de Castelo Branco, verifica-se que está abrangido pela bacia hidrográfica do 

Tejo (sub-bacias do Pônsul e Ocreza). Os rios e ribeiras mais importantes são o Tejo, 

o Ocreza e o Pônsul. O rio Tejo delimita a área meridional do concelho, os rios, 

afluentes do Tejo, atravessam o concelho no sentido de Nordeste para Sudoeste. 

Neste Concelho encontra-se a albufeira de Sta. Águeda, com o uso doméstico da 

água. As albufeiras são consideradas como um dos elementos, de recursos hídricos, 

mais importantes e imprescindíveis. Para além das suas principais funções como o 

abastecimento de água e energia às populações, possuem outras que, embora 

secundárias, são um contributo importante para a qualidade de vida nas regiões onde 

se inserem. De carácter lúdico e recreativo, contribuindo para a qualidade da 

paisagem e a conservação da fauna e flora que delas dependem. 

 

5.2.4. Vegetação 

Em 1999, neste concelho, a superfície das explorações agrícolas ocupa cerca de 60% 

da área total na qual a floresta representa apenas 25%. Ao nível da estrutura fundiária, 

verifica-se que a superfície agrícola utilizada (SAU) tem uma elevada dispersão. A 

distribuição geográfica da superfície total média das explorações não permite 

identificar grandes zonas homogéneas. Nesta região predominam os espaços 

florestais arborizados, as zonas de maior densidade encontram-se nas freguesias de 

Santo André das Tojeiras, Sarzedas, Almaceda, Malpica do Tejo e Monforte da Beira. 

Os espaços florestais não arborizados estão dispersos pelo concelho, verificando-se 

uma maior concentração a Noroeste, nomeadamente nas freguesias de Almaceda e 

de São Vicente da Beira. Os espaços não classificados como florestais são 

predominantes a Norte de Castelo Branco, até aos limites do concelho. 

 

As áreas de mato e arbustos são muito significativas e ocupam 10,5% da superfície 

concelhia distribuindo-se por todo o seu território. Os potenciais1 produtivos na área da 

silvicultura,  óptimos  e/ ou favoráveis,  calculados para  a freguesia  em análise são os  

                                                 
1 A modelação do potencial produtivo para cada espécie de árvore tem como objectivo a representação 
cartográfica das diferentes aptidões de produção para cada uma das espécies, sendo estas aptidões 
agrupadas em cinco classes possíveis. O modelo do potencial produtivo foi obtido através de uma 
metodologia faseada: numa primeira fase, ajustou-se um “envelope ecológico” (com as variáveis 
climatológicas, modelo digital de terreno e litologia) à distribuição de cada espécie, com base na 
bibliografia; numa Segunda fase, para a área de presença da espécie, fez-se um modelo estatístico que 
permitiu detalhar a aptidão para a produção de cada espécie de árvore [MADRP, 2005] 
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Fig. 5.5. Castelo Branco. Altimetria. 
Fonte: Min. da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas; Direcção-Geral dos Recursos 
Florestais; Plano de Ordenamento Florestal da Beira Interior 

 

Fig. 5.6. Castelo Branco. Litologia. 
Fonte: Min. da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas; Direcção-Geral dos Recursos 
Florestais; Plano de Ordenamento Florestal da Beira Interior 
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seguintes: São Vicente da Beira – pinheiro-bravo, eucalipto, castanheiro (área 

residual), carvalho-negral, carvalho-alvarinho. A modelação do potencial produtivo 

para cada espécie de árvore tem como objectivo a representação cartográfica das 

diferentes aptidões de produção para cada uma das espécies, sendo estas aptidões 

agrupadas em cinco classes possíveis. O modelo do potencial produtivo foi obtido 

através de uma metodologia faseada: numa primeira fase, ajustou-se um “contorno” 

ecológico (com as variáveis climatológicas, modelo digital de terreno e litologia) à 

distribuição de cada espécie, com base na bibliografia; numa segunda fase, para a 

área de presença da espécie, fez-se um modelo estatístico que permitiu detalhar a 

aptidão para a produção de cada espécie de árvore [MADRP, 2005]. 

 

As condicionantes legais no Concelho de Castelo Branco são várias. As áreas ardidas 

ocorreram nas zonas predominantemente ocupadas pelo pinheiro-bravo, na parte 

ocidental do concelho. As áreas classificadas concentram-se sobretudo a sudeste do 

concelho, associadas à azinheira e sobreiro e a áreas protegidas da Rede Natura 

2000, nomeadamente no Parque Natural do Tejo Internacional. A Norte da freguesia 

de São Vicente da Beira encontramos uma área integrada na Rede Natura 2000, 

correspondente a sítios da Lista Nacional (Directiva Habitats) com ligação à Serra da 

Gardunha. 

 

5.2.5. Valores e Património Natural 

Neste concelho o património natural é diversificado, rico e ainda não completamente 

explorado em termos de Turismo da Natureza. Importa realçar a área integrada no 

Parque Natural do Tejo Internacional (PNTI), pela sua riqueza paisagística, de flora e 

fauna. O PNTI ocupa aproximadamente 10,2% da superfície do Concelho e constitui 

um Biótopo Corine integrado na Rede Nacional de Áreas Protegidas, na Rede 

Internacional de Conservação como Zona de Protecção Especial – ZPE, e na Rede 

Natura 2000. Tanto o PNTI como a ZPE possuem áreas coincidentes com o Sítio Tejo 

Internacional. Este constitui uma área com elevada diversidade de espécies, em 

particular espécies que nidificam nas encostas escarpadas dos vales dos Rios Tejo e 

Erges. Na freguesia de São Vicente da Beira está incluída parte da Serra da Gardunha 

(PTCON00028, segundo a Lista de Sítios – 1ª fase), com uma elevada diversidade de 

flora. 

 

5.2.6. Fauna 

A avifauna assume um destaque particular, neste concelho de Castelo Branco. A área 

caracteriza-se por uma elevada diversidade de espécies, com especial relevância para 
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as tipicamente rupícolas e algumas espécies estepárias, nas áreas de planalto 

contíguas às encostas, com a ocorrência de variadas espécies. Neste sítio é possível 

encontrar o maior efectivo populacional de cegonha-preta, bem como uma 

percentagem significativa de grandes águias tais como a Águia-Real e os abutres. 

Aqui é o único sítio em Portugal onde é possível encontrar a ganga, uma espécie que 

se considerava como provavelmente extinta em território nacional. O abandono das 

práticas agrícolas tradicionais resultante do despovoamento verificado nas últimas 

décadas contribuiu para uma degradação da qualidade do habitat, constituindo uma 

ameaça real a alguns valores prioritários. 

 

5.3. História e Desenvolvimento Local 

 

A excelente localização geográfica e o clima ameno do local, onde viria a ser fundada 

São Vicente da Beira, encorajaram a ocupação no período pré-histórico. Estas 

primeiras fixações estariam associadas a povos que se dedicavam à pastorícia e, 

numa fase mais tardia, à exploração agrícola. Vestígios desta época encontram-se de 

forma generalizada e relativamente dispersa na região, em pequenos povoados tipo 

proto-castros, aproveitando as localizações alcantiladas, de estratégica elevação, em 

torno do actual povoado. Os vestígios no sítio do Castelo Velho, ocupado 

provavelmente desde o final da Idade do Bronze, são um exemplo. 

 

O advento da romanização foi um ponto de viragem na forma e no grau de importância 

de uma região relativamente isolada. Elemento determinante na nova lógica territorial, 

a rede viária que, irradiando da capital provincial, ligava os restantes aglomerados 

urbanos, (civitas e vicus) a ocidente e norte. Para além das alterações ao nível da 

ocupação urbana e administrativa, a romanização do território da Gardunha traduziu-

se numa lógica de macro-económia agrícola, com a sistematização produtiva 

associada ao latifúndio e à introdução de novas culturas, nomeadamente a do azeite, 

a par de um incremento na produção de gado e produtos associados, sobretudo ovino 

e caprino, na continuidade das tradições locais. 

 

É possível que a primeira ocupação da plataforma territorial onde se encontra 

actualmente a Vila de São Vicente, tenha a sua origem numa grande unidade agrícola 

romana (villa rusticae), polo aglutinador da massa laboral local, proveniente dos 

povoados castrejos envolventes, localizada numa encruzilhada de vias principais e 

ligações ancestrais que, dada a proximidade de Emerita Augusta, faria parte do anel 

produtivo envolvendo a capital. Desta época, existem vários indícios nos limites 
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exteriores do aglomerado, perto da Barragem do Pisco. O troço principal segue pela 

Serra da Gardunha em direcção a Alcongosta, rumo ao Fundão, passando junto ao 

santuário da Senhora da Orada. O fim do Império Romano implicou não só uma época 

de instabilidade política, como uma relativa ausência de vestígios arqueológicos, 

dificultando uma análise mais concreta num período de vários séculos, até ao fim do 

reinado ibérico dos Visigodos. 

 

O advento do Islão foi de grande importância, não apenas no subsequente processo 

de Reconquista mas, sobretudo, por uma profunda influência nos modos de vida, 

modelos produtivos, e na preservação do fenómeno urbano. Zona de transição entre o 

Norte, de tradição mais profundamente goda e sueva e o Sul, repositório e herdeiro do 

caldo cultural da bacia do Mediterrâneo, a região de Castelo Branco e São Vicente da 

Beira, especificamente, exibem testemunhos físicos dessa continuidade urbana. Em 

torno de vestígios ancestrais, de origem castreja, encontram-se restos de construções 

amuralhadas, em blocos de alvenaria de dimensões reduzidas, associados à 

edificação de muros e baluartes defensivos, de carácter precário. Neste local 

arqueológico de Castelo Velho, com uma área superior a 10.000 metros quadrados, 

têm sido encontrados no seu interior abundantes vestígios de cerâmica, considerando-

se que existiu uma indústria oleira, com certo grau de desenvolvimento, no interior 

deste povoado. Num processo cíclico de subida às encostas da montanha (carácter 

defensivo) e descida ao vale e terrenos produtivos (carácter expansivo), a ocupação 

deste território conheceu uma vez mais uma alteração de sentido. Época de tumulto e 

oposição entre dois blocos de pensamento religioso, dois modus operandi 

civilizacionais, na ausência de refúgio físico, as populações procuravam-no no domínio 

espiritual. Fenómeno tantas vezes revisitado ao longo da história, o substituto 

metafísico para uma realidade mais feliz e segura, produz erupções de religiosidade, 

mistério e esperança. A lenda da Senhora da Orada, cuja origem remonta aos anos 

que medeiam entre o início do domínio muçulmano e o afirmar do Reino de Leão, é 

um exemplo. 

 

A origem efectiva da Vila de São Vicente da Beira, como localidade e denominação de 

situ, perde-se entre o mito e os factos históricos, na Reconquista e na narrativa 

heróico-fundacional da própria nacionalidade. A primeira oficialização em acto e foral 

atribuído pelo primeiro monarca, D. Afonso Henriques, que, “…Entre muitos e amplos 

privilégios lhe assinou o sítio onde está edificada a Vila para no mesmo a fundarem, o 

qual fizeram, e depois de edificada e já povoada a foram oferecer ao mesmo monarca 

no dia que se transladava o corpo do mártir S. Vicente da Igreja de Santa Justa para a 
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Sé de Lisboa, por motivo do qual o dito Senhor Rei, aceitando a Vila lhe deu por nome 

– Sam Vicente querendo que o santo mártir fosse da mesma Vila padroeiro, dado aos 

moradores dela parte do queixo (mandíbula inferior) que hoje se venera a dita Vila; e 

lhe confirmou na mesma ocasião grandes privilégios e isenções, com a condição de 

que todos os anos irem ao dito castelo velho, câmara e povo, a fim de se conservar 

em ser para memória do sucedido; o que se observou por muitos anos…” in Memórias 

Paroquiais de 4 de Abril de 1753; tem início um novo ciclo de “descida” das posições 

elevadas. Com a confirmação do foral, em 1195 com a carta régia D. Sancho I, dá-se 

início à longa e árdua tarefa de, uma vez mais, pacificar e povoar este território 

montanhoso e agreste da Gardunha, ver Fig. 5.7. (c). 

 

Ao longo de todo o séc. XII foi base de operações e bastião sem baluarte, referindo-se 

a existência de um Castelum ou praça forte da qual não se conhece nem origem nem 

localização, para as acções de fossado e defesa fronteiriça, fazendo dela uma das 

povoações mais antigas da Beira Baixa com um carácter vincadamente medieval. 

Manifesto de uma época e de uma simbólica associada, o Selo Municipal do antigo 

Concelho de São Vicente da Beira, datado de meados de 1600, reporta, 

metaforicamente, a este passado fundacional. O seu centro apresenta uma bordadura 

circular com inscrição: Selo do Concelho de S. Vicente da Beira. O motivo central é 

uma barca, tendo à popa e à proa os corvos da lenda vicentina; a meio, sobre o 

tombadilho, está uma arca ou caixão, decerto o ataúde com o corpo do santo, que um 

cavaleiro montado em seu corcel guarda; sobre a amurada de estibordo do barco, que 

não tem velas ou remos, está um castelo, ameiado e com três torres, sendo a central 

maior e mais alta, mas em vez de porta central, o castelo tem um grande arco, de volta 

perfeita, no qual se projecta o cavaleiro e a sua montada; por último, no céu, à direita e 

à esquerda, respectivamente, uma estrela de seis pontas e um crescente invertido. O 

cavalo e seu cavaleiro surgem pelo facto de o primeiro conde de São Vicente da Beira, 

que supostamente morreu no exercício das suas funções, tendo participado no 

combate aos ocupantes muçulmanos, ver Fig. 5.7. (b). 

 

Os primeiros séculos da nacionalidade são marcados pelo continuado esforço de 

expansão a Sul, bem como a consolidação dos territórios que medeiam entre o rio 

Mondego e o Tejo. A atribuição de vastos territórios às Ordens Militares constituiu um 

meio operacional para efectivar o domínio e ocupação populacional de um território 

despovoado. Sinal da importância da localidade e das suas gentes, bem cedo, a Vila 

de São Vicente da Beira, adquiriu os privilégios de localidade independente de 

qualquer Ordem ou senhorio feudal. No entanto, as relações com as Ordens do 



 249

Templo, mais tarde, Ordem de Cristo, à qual se encontrava ligada a família Sequeira, 

entre outras famílias nobres, a Ordem de Avis, de que foram comendadores, já no 

século XVIII, em 1708, D. António da Costa, armeiro-mor do reino, D. Francisco, D. 

Duarte, D. Gonçalo, e a Vila de São Vicente foram sempre estreitas.  

 

A localização no centro de uma rede comercial de extrema importância, ocupando 

posição de relevo como vila-franca no comércio e defesa em relação a Castela, 

experimentou o boom económico que caracterizou a Europa nos séculos XIII e XIV, 

sobretudo no período após a Grande Peste, marcou definitivamente o carácter físico 

desta vila como entreposto comercial de importância assinalável. Entre o fim do século 

XII e meados do século XV, as notícias sobre São Vicente são escassas. No entanto, 

a confirmação, em 20 de Agosto de 1469, por D. João II de privilégios e disposições 

do foral anterior, demonstram que a localidade se desenvolveu, mantendo a sua 

importância estratégica e económica, ocorrendo a primeira expansão da Igreja Matriz, 

ver Fig. 5.7. (d). 

 

O século XVI, afecta o processo de desenvolvimento de São Vicente da Beira. O 

crescimento populacional e urbano manifesta-se de novo, através da iniciativa régia, 

com o Foral Manuelino de 22 de Novembro de 1512, ver Fig. 5.7. (e). Um sinal de 

maior importância foi a fundação do Convento de S. Francisco, pela Madre Superiora, 

Dona Teodósia da Paixão, natural da Vila, em 1564, no reinado de D. Catarina, na 

menoridade de D. Sebastião. Neste mosteiro era venerada a imagem da Senhora do 

Loreto, das irmãs Clarissas. A fundadora veio a falecer, em 1577, tendo sido sepultada 

na igreja do mosteiro, junto ao altar-mor. Para além desta edificação, iniciou-se um 

programa de obras com carácter utilitário e político, tal como a edificação do 

pelourinho e do Chafariz da Fonte Velha. Este processo de conformação urbana 

prolonga-se no século XVII, com a edificação da Igreja da Misericórdia e as casas 

anexas, para apoio social, hospedaria e hospital, em 1643. Fruto de uma grande 

dinâmica social e religiosa, surgem em São Vicente da Beira, três confrarias: a do 

Santíssimo Sacramento, a da Misericórdia e a da Ordem Terceira de S. Francisco. A 

par deste processo, começam as primeiras intervenções de consolidação e 

recuperação do património edificado, nomeadamente na Ermida da Senhora da Orada 

e na Igreja da Misericórdia. 

 

Do século XVII ao século XVIII, ocorre uma alteração na estrutura urbana de São 

Vicente da Beira, a par com uma reformulação social. O surgimento de uma pequena 

burguesia orbitando em torno de um escasso número de famílias nobres e 
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extremamente ricas, condicionam o próprio crescimento da malha urbana. A 

recuperação do património hidráulico (nomeadamente do Chafariz da Fonte Velha, em 

1753) e o reforço deste tipo de equipamento, enquadram-se numa nova lógica 

“Iluminada” consentânea com as iniciativas régias, ver Figs. 5.7. (f) e 5.8. No decorrer 

do século XIX, com a recessão demográfica provocada pela Guerra Peninsular e 

posteriormente pela Guerra Civil, a par com a medida Liberal da abolição dos 

morgadios e a extinção das ordens religiosas (que levou à extinção do convento de S. 

Francisco, no ano d 1839, após o falecimento a última religiosa), começou a acentuar-

se o declínio da Vila. Inicialmente o concelho era constituído pelas freguesias de 

Freixial do Campo, Louriçal do Campo, Ninho do Açor, São Vicente da Beira, Sobral 

do Campo e Tinalhas, fazendo com que, em 1801 tivesse 3.326 habitantes. Em 1836 

foram-lhe anexadas as freguesias de Almaceda e Póvoa de Rio de Moinhos, tendo 

6.466 habitantes em 1849. Ao longo da segunda metade do século XIX, perdeu as 

freguesias de Freixial do Campo e de Póvoa de Rio de Moinhos em 1871, e de Sobral 

do Campo e Tinalhas em 1877, contabilizando um total de 5.906 habitantes em 1890. 

O seu concelho foi desmembrado e extinto em 1895 onde, durante sete séculos, 

usufruiu de autonomia municipal. A perda de importância de São Vicente da Beira não 

a priva da sua dinâmica interna e da sua importância histórica. Com o crescimento da 

indústria dos lanifícios na Cidade de Castelo Branco e com o crescimento da 

exploração madeireira, em substituição das culturas tradicionais, a primeira metade do 

século XX constitui não um momento de estagnação socio-económico, mas sobretudo 

um processo de reconversão operacional. No entanto, inicia-se o processo de 

esvaziamento populacional das localidades anexas.  

 

A partir dos anos 60, do séc. XX, a crise económica, resultante de uma desadequação 

e falta de competitividade da indústria local, a situação política e as alterações de 

hábitos e costumes, assiste-se a um progressivo despovoamento, fenómenos 

migratórios para o litoral e o exterior, embora o peso operacional e a dinâmica da sede 

de freguesia impedissem, em certa medida, a ocorrência deste fenómeno nos limites 

urbanos da Vila. Elemento primordial para a fixação de população jovem, é a presença 

da EBI de São Vicente da Beira, em 1997. Na actualidade, o maior peso da sede de 

concelho, Castelo Branco, como principal pólo de atractibilidade, levou ao 

despovoamento interno das freguesias rurais cujas vias e acessibilidade são piores. 

Fruto de uma aposta no colmatar desta necessidade, São Vicente da Beira tem vindo 

a beneficiar de uma maior capacidade de acesso à sede de concelho, permitindo a 

fixação de população activa, obviando movimentos pendulares e atraindo inclusive 

populações exteriores à freguesia. 
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(a) Ara votiva – época romana. (b) Selo Municipal. 

  

(c) Foral de 1195. (d) Foral de 1469. 

 
 

(e) Foral de 1512. 
 

(f) Casa dos Condes da Borralha. 

 

 

Fig. 5.7. São Vicente da Beira. Imagens históricas da vila. 
Fonte: LVP – FAUTL 
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Quadro 5.1. Síntese Cronológica da região e Vila de São Vicente da Beira. 

 
cerca 4000 a.C. – primeiro povoamento histórico do território; sociedade 
baseada na pastorícia – Vestígios de cerâmica; 
cerca 1300 a.C. – cultura Castreja (origens Celtas-Iberas); início da 
exploração mineral e metalúrgica – Achados em bronze – Machado; 
cerca 600 a.C. – integração nos territórios Lusitanos, povos Lancienses, 
sediados em torno do castro fortificado de Ocellum (nome latinizado), antiga 
Castelo Branco; 
cerca 219 a.C. até ao século IV d.C. – integração no Império Romano; rasgar 
de vias de comunicação permanentes, exploração agrícola baseada em 
unidades latifundiárias e explorações especializadas (Vici e Villae), fundação 
de novas unidades urbanas nos vales e planícies (em detrimento dos 
Castrum em posições alcantiladas); 
476 d.C. – Queda do Império romano; vazio de poder e de figura de estado 
organizado. Invasões Bárbaras; 
 
479 – Integração no território do Reino Suevo da Península Ibérica; 
584/585 – Integração no território do Reino Visigodo da Península Ibérica; 
Séc. VI / VII – origem mítica da Ermida da Senhora da Orada; 
711 – Início da Invasão Islâmica (perdurará no território nacional até 1249); 
1159 – D. Afonso I faz acto de doação de territórios, incluindo a área de São 
Vicente da Beira) à Ordem do Templo; 
1173 – Foral atribuído por D. Afonso I à vila de São Vicente da Beira 
(deixando de se integrar nos territórios Templários); 
1191/1210 – “Anos de Fome” – Maus anos agrícolas afectam de forma 
generalizada os territórios nacionais; picos nos anos de 1191 e 1196; 
1195 – Atribuição do “Foral Velho” por D. Sancho I; 
 
Século XV – provável edificação do Altar-Mor da Igreja Matriz – e 
possivelmente uma versão completa do templo; 
1469, 20 de Agosto – Confirmação dos privilégios e disposições do foral de 
São Vicente da Beira, por D. João II; 
Século XVI – provável edificação do primitivo Chafariz da Fonte Velha e do 
Pelourinho; 
1512, 22 de Novembro – Foral de D. Manuel; 
1564 – Fundação do Convento de S. Francisco; 
1643 – Edificação da Igreja da Misericórdia; 
1687 – Primeira recuperação registada da Ermida da Senhora da Orada; 
 
Século XVIII – Provável recuperação da Igreja da Misericórdia; provável 
edificação da Igreja de Sto. António; 
1753 – Recuperação do Chafariz da Fonte Velha; 
Século XIX – Obras de recuperação da Ermida da Senhora da Orada; 
1831 – Ampliação da Igreja Matriz (corpo principal?); 
1839 – Extinção do Mosteiro de S. Francisco; 
1854 – Recuperação do Chafariz da Fonte Velha; 
1895 – Extinção do Concelho de São Vicente da Beira; 
 
1910 – Fundação da Sociedade Filarmónica Vicentina; 
1925 – Fundação do Sport Club de São Vicente da Beira; 
1982– Fundação do GEGA – Grupo de Estudos e Defesa do Património 
Cultural e Natural da Gardunha; 
1997 – Escola Básica Integrada de São Vicente da Beira. 

  

 
 Fonte: LVP – FAUTL 
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Fig. 5.8. São Vicente da Beira. Evolução urbana. 
Fonte: LVP – FAUTL 

 

 

5.4. População e Caracterização Social 

 

5.4.1. População 

A localização geográfica interior de São Vicente da Beira tem características especiais 

em relação às outras freguesias do Concelho. Com um relativo desenvolvimento e 

uma organização interna singular, possuindo um conjunto de lugares distribuídos pela 

freguesia, diferentes das restantes freguesias, que concentram a maioria da sua 

população na sua freguesia. 

A freguesia de São Vicente da Beira (15,9 hab/ Km2) tem uma densidade populacional 

inferior à registada no Concelho do Castelo Branco (184,1 hab/ Km2), sendo a 

densidade populacional do Concelho superior à média nacional (112,2 hab/ Km2), ver 

Fig. 5.9. A repartição da densidade populacional na freguesia é muito diferenciada. Os 

valores mais altos encontram-se na subsecção que corresponde ao maior aglomerado, 

São Vicente da Beira, decrescendo a partir deste. 
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Fig. 5.9. Castelo Branco. Densidade populacional. 
Fonte: INE (2001) – XIV Recenseamento Geral da População. Lisboa, Instituto Nacional de Estatística 

 

 

São Vicente da Beira, decrescendo a partir deste. A forma da distribuição espacial é 

similar à do Concelho de Castelo Branco. A população nesta região, até aos anos 80 

do século XX, concentrou-se sobretudo nos aglomerados, de variadas dimensões. 

Com o advento dos novos empregos polarizados na sede de concelho e de distrito, e a 

uma escala local, nas sedes de freguesia, assistimos a um movimento das populações 

dos pequenos aglomerados para as aldeias / vilas e cidades. Este facto ocorreu na 

Cidade de Castelo Branco e de forma menos nítida, na Vila de São Vicente da Beira. 

O movimento referido pode ser analisado segundo duas perspectivas: (i) pendular 

diário, possibilitado pelo crescimento da taxa de motorização – sem implicação do 

abandono total da agricultura, incentivando o crescimento da dupla actividade e do 

duplo rendimento; e, (ii) movimento definitivo, conduzindo ao crescimento suburbano 

dos principais aglomerados, ao desenraizamento e ao abandono da agricultura [ex. 

Castelo Branco – Alves, 1995]. 

 

Segundo os Censos de 2001, a população da freguesia de São Vicente da Beira era 

reduzida (1.595 indivíduos). A evolução da população, desde 1950, tem vindo a 

diminuir progressivamente. Nas décadas de 50, 60 e 70 (até 1974) devido às 

migrações externas com a saída da população, principalmente para a França e a 

Alemanha, mas igualmente devido às migrações internas, na direcção do Litoral 

Oeste, para as grandes áreas metropolitanas. Esta migração da população de um 
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território do interior para as áreas do Litoral e para fora do país relaciona-se com a 

ausência de factores de fixação da população: (i) fraco investimento na agricultura 

com reflexos numa baixa modernização e produtividade; ii) quase inexistência do 

sector secundário; e, iii) ténue expansão do sector terciário (principalmente nos 

principais aglomerados). A partir da década de 80, do séc. XX, as reduções dos 

valores de população são menores, devido ao retorno às origens2 de alguns dos 

emigrantes que saíram na década de 50 e 60, atenuando em parte a quebra na taxa 

de fertilidade, que não tem assegurado a reposição das gerações, afectando o índice 

de natalidade. A redução da população nesta década esteve associada a uma nova 

fase de migrações externas, com diferentes características (nomeadamente a 

sazonalidade) e com destinos diferentes dos tradicionais [Ferrão, 1997].  

 

Na década de 90 o decréscimo da população relacionou-se com a sua estrutura etária, 

com uma elevada percentagem de idosos, em fim de período de vida, o que 

influenciou os índices de mortalidade. Nas últimas cinco décadas, a freguesia de São 

Vicente da Beira, perdeu grandes contingentes populacionais (62%), valores de 

quebra muito superiores aos ocorridos no Concelho de Castelo Branco (12%). A 

população, neste Concelho, tem mantido uma relativa estabilidade desde 1970, com 

um ligeiro crescimento na última década (2,6%), indicando uma maior capacidade de 

atractibilidade populacional. As áreas mais urbanas, Castelo Branco e Alcains, 

encontram-se ainda em pleno processo de atracção de população vinda das zonas 

rurais. Uma outra área em crescimento é a freguesia de Lordosa, em parte devido à 

boa acessibilidade (A23) e a relativa proximidade das sedes de concelho de Castelo 

Branco e Fundão. Este crescimento ocorreu num enquadramento regional claramente 

desfavorável, uma vez que o Distrito de Castelo Branco registou uma quebra de 33% 

da população entre 1961 e 2001. Assim, pode-se considerar que o Concelho de 

Castelo Branco possui potencialidades de atracção de população claramente 

superiores às do distrito, ver Fig. 5.10. 

 

A estrutura da população, por grandes grupos etários, na freguesia de São Vicente da 

Beira exibe algum paralelismo com a estrutura concelhia, apesar dos valores 

indicarem uma estrutura mais envelhecida. O predomínio da classe etária dos adultos 

(20-64 anos) é notório no Concelho (59%) e na freguesia de São Vicente da Beira. 

(51%), correspondendo a faixa etária mais avançada a uma parcela menos vincada 

mas em progressivo crescimento (33%). 
                                                 
2 Este regresso tem um duplo sentido: os indivíduos cumpriram em parte os objectivos traçados que 
passavam pela melhoria dos seus rendimentos e da sua qualidade de vida e, por outro lado, devido à 
crise económica e social dos anos 70 na Europa, alguns deles são obrigados a regressar ao país de 
origem pela falta de emprego. 
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(c) 1970. (d) 1990. 
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Fig. 5.10. Castelo Branco. Evolução e taxa de variação da população. 
Fonte: INE – Recenseamento Geral da População. Lisboa, Instituto Nacional de Estatística 
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O índice de envelhecimento indica-nos a relação entre o número de jovens (0 a 19 

anos) e o número de idosos (65 e mais anos). Neste Concelho, a estrutura etária mais 

jovem é representada pelas freguesias de Castelo Branco e suas envolventes e a 

estrutura etária mais envelhecida encontra-se nas freguesias mais a Sul. As diferenças 

intra-freguesia são similares às do Concelho, i.e. nas subsecções correspondentes às 

sedes de freguesias, encontra-se uma maior percentagem de jovens 

comparativamente com os idosos. Na grande maioria das freguesias deste Concelho 

e, em particular, no objecto de análise, registou-se um envelhecimento na base, 

resultante da elevada proporção de idosos, e no topo, devido à diminuição em termos 

percentuais e absolutos dos estratos populacionais mais jovens, nas pirâmides etárias. 

Este facto condiciona fortemente o rejuvenescimento populacional e as actividades 

económicas uma vez que a maioria da população já ultrapassou a idade activa, ver 

Fig. 5.11. 

 

Neste Concelho, o baixo nível de instrução, é muito vincado nas freguesias a Sul, com 

valores superiores a 34% de indivíduos que não sabem ler nem escrever. Os 

indivíduos com maior nível de instrução (secundário e superior) estão englobados nas 

freguesias com uma disposição territorial oposta à do analfabetismo, na sede de 

concelhos e freguesias limítrofes, ver Fig. 5.12. A freguesia de São Vicente da Beira 

está numa situação intermédia com uma taxa de analfabetismo rondando os 20%, 

apresentando, quanto aos indivíduos com o ensino secundário, um comportamento 

similar ao da sede de Concelho.  

 

A incidência e a disposição territorial dos níveis de instrução intra-freguesia, de São 

Vicente da Beira, são semelhantes aos do restante Concelho. A repartição da 

população, por níveis de escolaridade, mostra que a percentagem da população sem 

qualificação académica atinge um valor bastante elevado e uma fraca percentagem da 

população tem níveis de escolaridade média ou superior. Os menores níveis de 

instrução e os maiores valores para indivíduos com o nível secundário e superior, 

encontram-se na sede da freguesia de São Vicente da Beira, enquanto que nas áreas 

limítrofes da freguesia os índices são opostos. Em relação ao crescimento 

populacional neste Concelho resulta de um desenvolvimento natural da população, e 

não da capacidade de atracção das populações migrantes, existindo um desequilíbrio 

intra-concelhio acentuado no que respeita à população residente e à respectiva 

estrutura etária. 

 



 258 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Castelo Branco

H
ab

.
PopRes0-19

PopRes20-64

PopRes+65

Pop.Total R.

 

(a) População por grupos etários no Concelho de Castelo Branco. 
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(b) População por grupos etários na freguesia de São Vicente da Beira. 

  

(c) Índice de envelhecimento no 
Concelho de Castelo Branco. 

(d) Índice de envelhecimento nas 
freguesias de S. Vicente da Beira. 

 

 

Fig. 5.11. São Vicente da Beira. Grupos etários e índices de envelhecimento. 
Fonte: INE – Recenseamento Geral da População. Lisboa, Instituto Nacional de Estatística 

 



 259

 
(a) Sem instrução. 

 

 
(b) Secundário completo. 

 

 
(c) Ensino superior. 

 

 

 

Fig. 5.12. São Vicente da Beira. Graus de instrução. 
Fonte: INE – Recenseamento Geral da População. Lisboa, Instituto Nacional de Estatística 
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O crescimento concelhio centra-se, fundamentalmente na freguesia urbana de Castelo 

Branco. As freguesias rurais perderam população sobretudo nas faixas etárias mais 

jovens o que condicionou fortemente o seu desenvolvimento. O que pode parecer um 

bom indicador para o Concelho, o crescimento demográfico, evidencia alguma 

fragilidade em matéria de sustentabilidade. 

 

Em síntese, o Concelho e a freguesia de São Vicente da Beira, encontram-se 

inseridos numa região com características de regressão demográfica: (i) densidade 

populacional baixa e com tendência para diminuir, pois o decréscimo de população 

mantem-se desde a década de 50; (ii) saída de população em idade activa e 

retrocesso da taxa de natalidade, devido a mudanças sociais, o número de filhos tende 

a diminuir, e à saída de população em idade fértil; (iii) envelhecimento, em que o peso 

da população com mais de 65 anos é dos mais elevados no País e os índices de 

envelhecimento altos, com tendência para aumentar; (iv) baixo potencial demográfico, 

a população com menos de 19 anos representa uma parcela cada vez menor da 

população total; e, (v) baixos níveis de qualificação das pessoas, podendo traduzir-se 

num factor limitativo para a instalação de empresas de base tecnológica. A falta de 

empregos locais alternativos à agricultura e a ausência de um ambiente propício à 

fixação da população mais jovem estimula o êxodo rural. Em geral, o panorama 

existente é de populações pouco densas, rarefeitas selectivamente envelhecidas, 

maior esperança de vida, partida de adultos e jovens, e em declínio natural, com 

perdas de capacidade de iniciativa nos diferentes aspectos da vida económica e 

social, bem como com posicionamentos conservadores em termos económicos, 

sociais e políticos. A rarefacção da população foi acompanhada pelo abandono 

progressivo e definitivo de lugares, aldeias e de tendências de concentração 

populacional nos principais núcleos de povoamento, designadamente nas sedes de 

concelho e de freguesia, desaparecendo tendencialmente os pequenos núcleos 

populacionais isolados. 

 

5.4.2. Habitação 

A evolução da actividade de construção civil pode ser observada na leitura do conjunto 

de mapas que representam a predominância do período de construção de edifícios na 

freguesia e em cada subsecção estatística. Dos cinco períodos representados ao nível 

da freguesia para o Concelho não se encontrou uma distribuição relativamente 

homogénea, afectando o fenómeno em si, com maior ou menor incidência, tanto na 

sede de freguesia, como nas freguesias mais periféricas, ver Fig. 5.13. Na freguesia  
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(a) 1919. (b) 1945. 
 

 

  

(c) 1970. (d) 1990. 
 

 

 
(e) 2001. 

 
 

 

Fig. 5.13. São Vicente da Beira. Época de construção de edifícios. 
Fonte: INE – Recenseamento Geral da População. Lisboa, Instituto Nacional de Estatística 
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de São Vicente da Beira verifica-se um relativo dinamismo, com uma maior incidência 

construtiva no período 1971-90. Na análise concelhia para esta freguesia observa-se 

alguma dinâmica construtiva no último período cartografado (1991-2001), nas 

subsecções mais a Sul. A ocupação dos edifícios nas freguesias deste concelho foi, 

na generalidade, para um uso exclusivamente residencial. A grande maioria dos 

concelhos mostra valores acima dos 90%. 

 

Os edifícios com uma ocupação não residencial apresentam-se como representativos 

na cartografia. A freguesia de Castelo Branco concentra grande parte dos serviços e 

repartições públicas do Concelho, ocupando estas um número significativo de edifícios 

ou parte deles. A freguesia de São Vicente da Beira tem valores que apontam para um 

maior peso de edifícios de outras ocupações que não a exclusivamente residencial. 

Alguma importância do comércio e turismo pode explicar, em parte, esta tendência na 

freguesia. A diferenciação territorial no tipo de ocupação dos edifícios, numa leitura 

intra-freguesia, tem a mesma lógica da concelhia, ou seja, as maiores concentrações 

de edifícios que não exclusivamente residenciais encontram-se nas áreas 

correspondentes à sede local.  

 

Nos tipos de ocupação dos alojamentos representados ao nível da freguesia para o 

Concelho de Castelo Branco encontra-se uma distribuição relativamente diferenciada, 

com maior incidência na freguesia sede de concelho (uso habitacional), ver Figs. 5.14. 

Os valores de alojamentos de residência habitual são baixos, e a Freguesia de São 

Vicente da Beira tem um número elevado de alojamentos vagos. Estes estão 

associados ao abandono das áreas rurais pelas populações que tudo abandonam na 

busca, por outras paragens, e melhoria da sua qualidade de vida. 

 

A tendência da freguesia sede do Concelho do Castelo Branco é acompanhada pela 

vila, na sua dinâmica. Neste caso específico, as aldeias de São Vicente da Beira têm 

valores superiores de alojamentos vagos e inferiores de alojamentos sazonais ou 

secundários, do que a sede de freguesia, no contexto do concelho de Castelo Branco. 

 

5.4.3. Actividades Económicas 

As actividades económicas existentes na freguesia em análise são escassas e não 

oferecem postos de trabalho suficientes para a sua população. Assim, muitos desses 

habitantes empregados trabalham fora da freguesia, na sede do concelho, ver Fig. 

5.15. Em termos gerais, a agricultura encontra-se em franca retracção pela dificuldade 

de escoamento de produtos e  pelo fraco investimento sem efeitos práticos ao nível da  
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Castelo Branco São Vicente da Beira 

  

(a) Habitação. (a) Uso principalmente não residencial. 

  

(b) Uso exclusivamente residencial. (b) Uso exclusivamente residencial. 

  

(c) Uso principalmente residencial. (c) Uso principalmente residencial. 
 
 
 
Fig. 5.14. Castelo Branco e S. Vicente da Beira. Tipos de ocupação de edifícios. 
Fonte: INE – Recenseamento Geral da População. Lisboa, Instituto Nacional de Estatística 
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(a) Sector primário. 

 
(b) Sector secundário. 

 

(c) Sector terciário. 

Fig. 5.15. Castelo Branco. Actividades económicas. 
Fonte: INE – Recenseamento Geral da População. Lisboa, Instituto Nacional de Estatística 
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sua modernização e produtividade. A população empregada insere-se, principalmente, 

no sector terciário nos aglomerados das freguesias. O peso do sector secundário tem 

especial expressão nas subsecções externas aos aglomerados da freguesia. O sector 

primário na estrutura do emprego, ao contrário das freguesias do sul do Concelho, 

revela aqui uma menor incidência. 

 

Nas últimas décadas, o decréscimo da população activa ligada ao sector agrícola foi 

bastante acentuado. Contudo os valores existentes na área de estudo mantiveram-se 

francamente elevados, demonstrando a forte dependência da estrutura produtiva em 

relação ao sector. Reforçando o carácter negativo que se assume na elevada 

percentagem de pessoas activas empregues no sector primário, encontra-se o fraco 

nível de modernização das estruturas agrárias, a persistência de uma mão-de-obra 

envelhecida e a importância das formas de organização da economia agrícola 

tradicional [Alves, 1995; Costa e Pires, 1995]. No conjunto, estes factores explicam a 

baixa produtividade e a inércia em que vive o sector, ver Fig. 5.16. (a). 

 

Do ponto de vista industrial, esta região é pouco expressiva. O emprego no sector 

terciário, comércio e serviços, apresenta a principal incidência territorial nas áreas das 

aldeias. Os serviços destinam-se a ser usufruidos pela população em geral e por 

outras actividades económicas estando a sua oferta intimamente relacionada com o 

nível de procura. Quanto aos primeiros, o elevado índice de envelhecimento da 

população não é um factor muito favorável, e no caso dos segundos, também não é, 

devido ao incipiente nível de industrialização. 

 

De um modo geral, a melhoria do nível de vida das populações, o aumento do poder 

de compra e a modificação dos hábitos de consumo vieram impulsionar um conjunto 

de actividades orientadas para o consumidor: o comércio e os serviços pessoais. A 

relação de dependência mostra uma perspectiva do esforço que os indivíduos activos, 

adultos, necessitam de despender para os não activos, jovens e idosos. É nas áreas 

onde os idosos têm um peso mais significativo na estrutura etária da população que se 

encontram os menores valores da relação de dependência. Se o regime da segurança 

social estivesse num processo confinado em cada divisão administrativa, o Concelho 

de Castelo Branco, assim como outros na Região, teria de pagar um preço 

extremamente elevado pela relação deficitária entre a população activa e os não 

activos, ver Fig. 5.16. (b) e (c). 
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(a) Relação de dependência. 

 
(b) Trabalhadores no concelho de residência. 

 

(b) Reformados / pensionistas. 

 

 

Fig. 5.16. São Vicente da Beira. Relações de dependência. 
Fonte: INE – Recenseamento Geral da População. Lisboa, Instituto Nacional de Estatística 
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O sector agrícola perdeu peso como empregador, apesar de nesta região ainda ter 

alguma importância; parte desta mão-de-obra foi numa primeira fase (anos 70 e 80) 

absorvida pelo sector secundário; nos anos 90 e actualmente, o sector terciário tem 

vindo a compensar parte da perda de emprego na agricultura e na indústria. No sector 

secundário o emprego é proporcionado, em grande medida, por empresas que 

procuram a competitividade no baixo custo da mão-de-obra, tendo elas próprias 

características migratórias. A deslocalização de algumas dessas unidades e a redução 

dos quadros de pessoal diminuiu a capacidade empregadora deste sector. A dinâmica 

do sector terciário tem conseguido compensar estes efeitos do secundário e primário, 

com o seu desenvolvimento inter-dependente  

 

A caça constitui uma actividade com significado no concelho. Existem vinte e duas 

zonas de caça neste concelho, das quais onze são zonas de caça municipal, oito 

zonas de caça associativa e catorze zonas de caça turística, distribuídas por uma área 

de cerca de 40.706 hectares, nas várias freguesias, onde quase todas possuem uma 

Associação de Caça. A zona apresenta boas potencialidades para caça maior, 

designadamente javalis, sendo factor limitador em algumas freguesias o valor 

alimentar e a baixa densidade dos matagais, sobretudo nos locais de maior altitude e 

rochosos, e com razoável potencial para a caça menor, nomeadamente a perdiz e o 

coelho. Os recursos cinegéticos são o suporte da actividade da caça, importante factor 

de desenvolvimento rural nesta região, dadas as sinergias que geram nas economias 

locais. 

 

A apicultura é desenvolvida por cerca de 150 explorações pertencentes a pequenos 

proprietários com uma média de quinze colmeias/cortiços por exploração, destinando-

se o mel sobretudo ao autoconsumo, oferta ou à venda a clientes certos. As condições 

edafoclimáticas proporcionam uma elevada riqueza de flora, o que gera condições 

para a abundância de espécies melíferas. No que concerne aos recursos aquícolas há 

potencialidades para a pesca desportiva em alguns troços de rios e em algumas 

albufeiras, no entanto, as principais espécies são os ciprinídeos e bogas, ver Fig. 5.17. 

Os recursos aquícolas constituem um valioso recurso natural renovável, do ponto de 

vista económico, ambiental, social e cultural. A pesca em águas interiores, enquanto 

actividade exploradora de recursos, é capaz de proporcionar benefícios directos, 

consumo e venda de peixe capturado, e indirectos – oferta de recreio e lazer, 

desenvolvimento turístico, exploração económica em concessões ou reservas de 

pesca com a geração de receitas e criação de postos de trabalho.  
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(a) Rede hidrográfica e Aptidão para a Pesca. 

 
 

 
 

(b) Ribeira da Partida 
 

(c) Barragem do Pisco 
 

Fig. 5.17. Castelo Branco. Aptidão para a pesca. 
Fonte: Min. da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas; Direcção-Geral dos Recursos 
Florestais; Plano de Ordenamento Florestal da Beira Interior 
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Entre 1989 e 1999, o efectivo pecuário sofreu um acréscimo. Este aumento deve-se 

ao facto do número de ovinos subir 12,1%. As outras espécies de produção mais 

importantes – suínos, caprinos e bovinos – viram, em maior ou menor escala, diminuir 

os seus efectivos. A caprinicultura é uma actividade que se reparte por todo o 

Concelho, estando presente em cerca de 35% das explorações. No entanto, exibe 

alguma concentração na freguesia de São Vicente da Beira. A silvo-pastorícia, 

enquanto prática dentro dos sistemas agro-florestais, possibilita a obtenção, a curto 

prazo, de retornos financeiros úteis decorrentes da venda dos produtos animais. Estes 

retornos assumem especial importância no ordenamento do espaço rural, ao criar 

condições para a fixação das populações, especialmente fora das zonas de grande 

aptidão de produção de madeira e em que os sistemas silvo-pastoris jogam um papel 

decisivo na salvaguarda dos equilíbrios ambientais, territoriais e de uso do solo. 

 

5.5. Morfologia Urbana e Espaço Público 

 

Nesta vila urbana, cujas valências diferem das congéneres albicastrences, o uso do 

espaço público passa eminentemente pela associação ao edificado não habitacional. 

Num território eminentemente dedicado à produção agrícola, pastorícia, criação de 

gado e exploração florestal, desde cedo São Vicente da Beira assumiu a função de 

charneira, ligando as diferentes localidades e actividades regionais ao núcleo central 

de poder, oferecendo às populações e comunidades envolventes ao longo de séculos, 

os serviços e os bens de consumo que incluímos no Modus Vivendi citadino.  

 

As procissões e romarias que ciclicamente ocorrem na povoação, três procissões 

maiores e a Romaria à Senhora da Orada, constituem momentos de atracção das 

populações limítrofes ao aglomerado e ocasiões para a reunião de famílias e 

conhecidos, muitos deles deslocados, fruto da emigração. Profundamente marcante 

na vida e estrutura urbana desta freguesia, a presença da Santa Casa da Misericórdia 

de São Vicente da Beira tem condicionado, de forma extremamente vincada, o 

desenvolvimento ao nível local, desde a sua fundação no século XVI, até à 

actualidade, fazendo-se sentir a sua influência desde cedo com as velhas Casas da 

Misericórdia, reconfiguradas ou demolidas. A cultura foi desde cedo importante na 

vivência do povo, reflectindo-se no edificado de traça erudita, nas instituições e na 

vivência do seu espaço público. Ainda na primeira metade do século XX seria possível 

encontrar a estrutura do antigo coreto na Praça 25 de Abril, local por excelência para a 

actuação da Sociedade Filarmónica Vicentina, um espaço público de diversão e de 

música. Na actualidade, as associações culturais e recreativas, de defesa do 
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património e das actividades desportivas, contribuem, não tanto para uma vivência 

específica e diferenciada do espaço público, mas para a conservação e preservação 

do mesmo, sem descurar as necessidades e anseios das camadas da população 

jovem, ver Figs. 5.18 e 5.19. 

 

A Vila de São Vicente da Beira, ancorada na serra da Gardunha, encontra-se limitada 

no quadrante Sul pela estrada nacional, EN 352, que liga o Fundão a Castelo Branco, 

pela ribeira da Senhora da Orada e pela Barragem do Pisco. Esta vila exibe uma 

estrutura urbana polinucleada constituída pelo centro histórico, pelo Casal da Fraga e, 

na margem Sul, um novo pólo de crescimento que corresponde à área da Nova 

Urbanização da Devesa, onde se situa a Escola Básica Integrada de São Vicente da 

Beira. A EN 352 é o eixo principal da freguesia e da vila, em termos de hierarquização 

viária. Esta via estruturante liga a vila a Sobral do Campo, Alcains e Castelo Branco, 

às aldeias vizinhas de Pereiros, Partida e Almaceda, a Paradanta e ao Fundão e 

define-se, em simultâneo com a Ribeira da Orada, como uma barreira ao 

desenvolvimento da vila e como elemento que separa o núcleo histórico do novo pólo 

de crescimento correspondente à área da Nova Urbanização da Devesa localizada a 

sudoeste. É neste eixo principal que se localizam as novas peças de equipamento 

com prestígio económico, nomeadamente uma agência bancária, um supermercado, 

uma residencial e os edifícios recentes com uma volumetria superior à do centro 

histórico e da nova urbanização da Devesa (habitação tipo moradia). Além da estrada 

nacional encontramos vias de acesso local, caminhos pedonais e caminhos vicinais 

que estabelecem a ligação entre o espaço urbano e o rural. Relativamente à 

classificação dos pavimentos quanto ao seu estado de conservação – bom, médio ou 

mau, considerou-se que os pavimentos destes eixos viários se encontravam, na sua 

grande maioria, num estado médio de conservação, ver Fig. 5.20. 

 

No núcleo urbano da vila, de modelo linear, verificamos a existência de uma estrutura 

bipolar, uma geométrica, ortogonal, que compreende a praça, a igreja e os antigos 

paços do concelho e uma outra de génese orgânica, junto ao Convento de São 

Francisco e da via romano-medieval. Este pólo de crescimento, independentemente 

da sua causa ou origem, está marcado no tecido urbano como um lugar singular, 

enquanto local de concentração que indica a herança histórica, o valor comercial e o 

peso simbólico em que o espaço público tem no desenvolvimento resultante da 

polaridade estabelecida pelos seus edifícios notáveis. O regime e forma da 

propriedade reflectem-se na organização do território e na própria imagem visual da  
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(a) Praça 25 de Abril – Pelourinho. 

 

(b) Praça 25 de Abril – Junta de Freguesia. 

  

(c) Misericórdia de S. Vicente da Beira. (d) Largo Francisco Caldeira. 

   

(e) Rua Manuel Simões. (f) Rua Velha. (g) Rua da Misericórdia. 

Fig. 5.18. São Vicente da Beira. Espaço Público. 
Fonte: LVP – FAUTL 



 272 

 
(a) Morfologia urbana. 

 

 

(b) Espaço público. 
 

Fig. 5.19. São Vicente da Beira. Características do edificado. 
Fonte: LVP – FAUTL 
 

N 
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(a) Hierarquia viária (sede de freguesia). 

 

(b) Estado de conservação do pavimento (sede de freguesia). 

Fig. 5.20. São Vicente da Beira. Características do edificado. 
Fonte: LVP – FAUTL  
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paisagem rural. Durante séculos a estrutura e configuração da propriedade local 

esteve concentrada nas mãos de algumas famílias de grandes e médios proprietários, 

controlando os terrenos de melhor qualidade e delimitando-os com muros de pedra. A 

sua estrutura perdura até hoje. As casas com pedra-de-armas, bem como outros 

edifícios de grande dimensão, estão localizadas no aglomerado urbano, colocando 

barreiras ao desenvolvimento do tecido edificado, formam conjunto com a propriedade 

ou parte dela, conservando a geometria das grandes propriedades agrícolas em torno 

das vias principais. Os quarteirões com dimensões consideráveis, como resultado do 

regime de propriedade, são os que possuem características de maior ruralidade, 

habitação ligada à agricultura e à pastorícia, conservando a geometria das grandes 

propriedades agrícolas em torno das vias principais, presentemente constituindo 

barreiras ao crescimento urbano. Encontramos o quarteirão de forma rectangular 

alongada de menor dimensão e características mais urbanas, cujo conjunto de 

edifícios tem uma tipologia mista, de habitação – comércio e/ou habitação, de indústria 

– madeireiros, resineiros, ver Figs. 5.21 a 5.23. 

 

5.6. Caracterização do Edificado 

 

São Vicente da Beira, possui um parque edificado tradicional de excepcional 

qualidade, cuja diversidade de funções, levou a várias formulações volumétricas. 

Existindo algumas valências funcionais há mais de quatrocentos anos, como por 

exemplo a Misericórdia, a função habitar não é exclusiva, o património religioso é de 

suma importância ao nível técnico, estético, artístico e cultural. No entanto, é 

precisamente no parque habitacional que encontramos a maior variedade 

programática/funcional e formal. Os exemplos construídos variam desde os 

tipologicamente simples, edifícios de piso único ou duplo, planta rectangular ou 

quadrada, aos modelos formais associados às edificações urbanas tardo-medievais, 

de planta alongada, com dois a três pisos, abertas nas traseiras para 

quintais/logradouro, passando pelas casas de carácter solarengo, com distribuição 

axial, aos edifícios de carácter nobre, com organização em alas ou corpos e 

abarcando épocas e modelos construtivos desde o século XV ao XIX. A distribuição 

interna varia, igualmente, conforme a função primária (e secundária) do edificado, 

partindo dos exemplos mais simples, com duas ou três divisões, organizadas em torno 

da cozinha, até às mais complexas, com divisão funcional de áreas por pisos: o piso 

nobre, piso habitacional e edifícios anexos de apoio, casas apalaçadas ou quintas 

nobres. A edificação em altura superior a três pisos é rara, à excepção dos edifícios 

mais recentes, apresentando-se o grosso do edificado com dois pisos, ver Fig. 5.24. 
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Fig. 5.21. São Vicente da Beira. Traçado urbano. 
Fonte: LVP – FAUTL 

 

 
 
 
Fig. 5.22. São Vicente da Beira. Morfologia das praças, largos e ruas. 
Fonte: LVP – FAUTL  
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(a) R. Velha, R. das Lages, 
R. Nicolau Veloso e R. do 

Forno. 

(b) R. Nicolau Veloso, R. 
Velha e R. Manuel 

Mendes. 
 
 

(c) R. Velha, Rua Nicolau 
Veloso e R. das Lages. 

 
(d) R. Nicolau Veloso, R. 
Manuel Mendes, R. da 

Misericórdia, R. da Igreja e 
Travessa da Misericórdia. 

 
 

(e) R. Nova e Rua Velha. (f) Travessa da 
Misericórdia e Praça 25 de 

Abril. 

 
(g) Quarteirão “Casa Cunha”, limitado pela Rua de S. Sebastião, 

Rua da Costa e Rua do Eiró. 

Fig. 5.23. São Vicente da Beira. Tecido urbano – quarteirão. 
Fonte: LVP – FAUTL 
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(a) Tipologias do edificado. 

  

(b) Rua do Beco. 
 

(c) Rua do Beco. 

 

 
 
Fig. 5.24. São Vicente da Beira. Tipologias do edificado. 
Fonte: LVP – FAUTL  
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5.6.1. Tipologia da Habitação 

A importância deste Município extinto, encontra-se ainda fortemente marcada na 

estrutura edificada de São Vicente da Beira, manifestando-se na qualidade dos 

modelos e tipologias de habitação que raramente se encontram nas restantes sedes 

de freguesia de Castelo Branco, dominadas pelos traços ruralizantes. Unidade 

vincadamente urbana, onde o regime de propriedade é eminentemente privado, sendo 

do domínio público apenas os equipamentos de carácter Social, Desportivo, Cultural, 

Político e de Saúde, predomina o uso habitacional, edificado que muitas vezes alberga 

igualmente funções comerciais e serviços, não sendo raros os casos de edifícios de 

traça erudita e origem nobre, cuja presença marcante no espaço e na vivência da Vila 

contribuem para sua singularidade e notabilidade. Encontram-se alguns exemplos 

abarcando tipologias dos séculos XVI ao XIX.  

 

Em particular, destaca-se sua pela singularidade a Casa dos Viscondes da Borralha, 

complexo da Arquitectura Chã, localizado na Rua da Igreja, constituindo-se como uma 

aglomeração de volumes e funções (habitacional e agrícola) que se desenvolve ao 

longo de dois corpos principais, um piso térreo de carácter horizontal e um andar 

sobrado, com belíssimos vãos ornamentados e balcões com guardas em ferro forjado 

e o outro mais tardio, virado para a propriedade, albergando a cozinha e diversas 

funções de apoio. É de realçar um exemplo de habitação oitocentista, localizada na 

Rua de S. Sebastião, seguindo os modelos de arquitectura, que aglutina uma 

preexistência (tradicional) do século XVII, ver Fig. 5.25. Nesta orgânica mista entre 

habitação de veraneio e casa solarenga, onde se destaca a existência do alpendre 

com vãos envidraçados, aproveitamento da orientação solar nos meses de Inverno e a 

presença da água nos esquemas de irrigação que pontuam o logradouro, misto de 

pomar, horto e jardim de fruição. 

 

Nas habitações mais modestas as superfícies de alvenaria encontram-se expostas e 

as guarnições dos vãos caiadas e ligadas entre si. A planta rectangular, 

acompanhando o formato dos lotes, a distribuição interna que coloca no piso térreo a 

zona social e de cozinha, nos pisos sobrados as alcovas ou quartos, variando 

conforme a dimensão e complexidade do edifício. As comunicações verticais ocorrem 

no interior do fogo, reforçando a distribuição interna axial, que liga ao espaço posterior, 

com os seus quintais e anexos. A cobertura é em estrutura de madeira e o forro, de 

duas águas, revestidas a telha de canudo (ou outra, nas coberturas mais recentes), o 

beirado simples ou, por vezes, nos casos mais elaborado, com sub-beira, dupla e 
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(a) Vista interior do lote. 

 

 

(b) Fachada exterior. 

  
(c) Varanda “solarenga”. 

 
(d) Cozinha. 

 
 
Fig. 5.25. São Vicente da Beira. Habitação particular (Rua de S. Sebastião). 
Fonte: LVP – FAUTL 
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tripla. Remates de cumeeira simples, sendo raras as decorações. A ausência de 

chaminé é usual, sobretudo no caso da habitação popular, onde a evacuação do fumo 

ocorre através de telhas caleiras ou simplesmente por entre estas. 

 

5.6.2. Arquitectura Religiosa 

A Freguesia de São Vicente da Beira possui variados exemplos arquitectónicos de 

qualidade, quer eruditos, quer de edificação popular que pontuam a paisagem. 

Detentora de um vasto património ao nível do equipamento religioso, ocorrem em São 

Vicente da Beira duas tipologias de edificação: Igrejas Maiores e Ermidas Romeiras: 

 

Igreja Matriz: em estilo barroco, anterior ao século XVI, com intervenções profundas no 

século XIX. Dois corpos de planta rectangular, o primeiro com nave única sob tecto em 

abóbada de berço abatida, dois altares laterais e dois colaterais, conjuntos de 

assinalável qualidade. No segundo corpo, Altar-Mor com riquíssima máquina de talha 

policroma, com as Armas Nacionais, sob abóbada de caixotão com pranchas pintadas, 

temática alusiva à Paixão de Cristo – conjunto incompleto alusivo aos Mistérios 

Gozosos e Gloriosos. Capelas e coro alto nas alas laterais do altar. Restante espaço 

ocupado pela sacristia e antiga residência paroquial. Edifício solto na malha urbana, as 

fachadas apresentam-se livres e de desenho simples, destacando-se as janelas de 

cantaria gótica na fachada Norte, o duplo pórtico lateral de acesso ao templo na 

fachada Sul e os remates dos vãos com frontões em aspa. A Fachada principal é de 

corpo único, com portal com frontão curvo interrompido, sobre este abre-se um vão 

ornamentado. Remate superior com cornija de ressalto que liga com os cunhais 

laterais em pilastra dórica de embasamento saliente, coroada com fogaréus. Cobertura 

de duas águas, estrutura em madeira revestida a telha de canudo. No topo da 

cumeeira da fachada principal um cruzeiro. Anexa ao primeiro corpo a torre sineira; no 

topo das suas fachadas, aberturas em abóbada de berço albergando os sinos. Na 

cobertura em flecha da torre encontram-se embutidos mostradores de relógio. 

Gárgulas pluviais na forma de peças de artilharia, canhões e obeliscos encimados por 

esferas rematam a torre, ver Fig. 5.26. (a) e (b); 

 

Igreja da Misericórdia: datada de 1643 em estilo barroco nacional, veio substituir um 

edifício anterior, provavelmente do século XVI. De planta rectangular simples, alberga 

uma nave única sob abóbada de berço, possui um tecto em caixotão sobre o altar-

mor, com cenas da Paixão de Cristo, e uma bela máquina de talha bicolor. Cobertura 

de duas águas com duplo cruzeiro nos remates de cumeeira. Fachada simples, portal 

e vão superior com frontão em aspa. Remate superior com cornija de ressalto que une 
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às pilastras dóricas dos cunhais com embasamento saliente coroadas por fogaréus. 

Destaque-se o riquíssimo espólio em peças litúrgicas e processionais no Museu de 

Arte Sacra, instalado na Sala do Tesouro e anexos deste templo, onde se encontram 

peças com representações do Ecce-Homo, do Senhor da Cana Verde (ou do Bonfim), 

um relicário do Santo Lenho, quadros e painéis abóbada, incluindo a preciosa 

bandeira da Irmandade da Misericórdia, que data de 1629. Notáveis, igualmente, os 

ex-votos pintados sobre madeira, com datas de 1839 e 1852, em acção de graças de 

José Ribeiro Robles e da viscondessa. No altar-mor está a sepultura dos Costas, 

família ilustre de São Vicente da Beira, ver Fig. 5.26. (c); 

 

Igreja de São Francisco e de Santo António: templo do barroco tardio, planta em "L", 

com o corpo principal ocupado pela nave única e o altar-mor. Corpo secundário 

composto por zona anexa/sacristia. Fachada simples, portal de arco redondo ladeado 

por óculos quadrangulares, encimado por vão com balcão e guarda em ferro forjado, 

denotando o uso como púlpito em ocasiões litúrgicas especiais. A composição fecha-

se com uma cornija que une aos cunhais laterais, encimados por balaústres 

ornamentais. Ao centro, pequena torre sineira, com cruzeiro, serviu de sede à 

venerável Ordem Terceira de Santo António, ver Fig. 5.26. (d); 

 

Capela de São Sebastião: excelente exemplo do barroco nacional, templo-salão de 

planta rectangular, possui um interessante e vasto vocabulário arquitectónico exterior, 

um elegante portal de entrada com frontão de volutas em cartela e óculos quadrifólios 

nas laterais e interior, com altar de talha, transição para o Rococó, ver Fig. 5.27. (a); 

 

Ermida da Nª Sr.ª da Orada: templo da segunda metade do século XIX, destaca-se 

pela apropriação da talha Maneirista do extinto Convento de São Francisco, que ocupa 

o altar-mor, e pelo ancestral uso deste local de peregrinação, ver Fig. 5.27. (b); 

 

“Alminhas”: encontram-se ao longo dos caminhos e vias de comunicação um pouco 

por toda a freguesia, estes pequenos altares de devoção popular, integrados em 

percursos processionais e romeiros, ver Fig. 5.27. (c); 

 

Cruzeiros: delimitando os limites da vila, encontram-se Cruzeiros, elementos de 

marcação, estágios processionais associados à Semana-Santa e a outros períodos do  

calendário religioso, ocupando locais de destaque e cumprindo a função de "farol 

urbano", elementos guia dentro do entrecruzar da malha edificada, ver Fig. 5.27. (d). 



 282 

  

(a) Igreja Matriz. (b) Igreja Matriz. 

  

(c) Igreja da Misericórdia. (d) Igreja S. Francisco e Stº António. 
 

 

 

Fig. 5.26. São Vicente da Beira. Edifícios religiosos. 
Fonte: LVP – FAUTL 
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(a) Capela de São Sebastião. (b) Ermida de Nª Srª da Orada. 

  

(c) As “Alminhas”. 
 
 

(d) Cruzeiro da Rua do Eiró. 

 

 

Fig. 5.27. São Vicente da Beira. Edifícios religiosos. 
Fonte: LVP – FAUTL 



 284 

5.6.3. Os Equipamentos 

Esta vila tem um conjunto de equipamentos sociais, redes e serviços que constituem 

não só um eco da sua importância passada, como sede de Concelho, mas igualmente 

testemunho da sua dinâmica actual, ver Fig. 5.28. Instalada nos antigos Paços do 

Concelho, a Junta de Freguesia, para além das funções inerentes a um órgão 

autárquico, constitui igualmente um importante apoio à população, como meio de 

mediação entre os interesses locais e a autarquia, promovendo iniciativas de âmbito 

social, cultural, ambiental e desportivo, dando apoio igualmente a diversas entidades 

associativas. 

 

Instituição profundamente marcante quer ao nível urbano, quer ao nível religioso, a 

Misericórdia de São Vicente da Beira assegurou, ao longo de séculos, um vasto 

conjunto de valências no campo da assistência social, funções que continua a oferecer 

aos Vicentinos, nomeadamente na manutenção e funcionamento de serviços como a 

Creche, o Jardim de Infância, o Lar de Terceira Idade e o apoio Domiciliário. Ainda no 

âmbito do apoio social, a presença de um Centro de Saúde funcional, localizado no 

centro da vila, constitui uma mais-valia de acentuada importância no apoio a uma 

população progressivamente envelhecida, ver Fig. 5.29. (a) e (b). O parque escolar da 

vila, apresenta, actualmente, uma das suas unidades desactivada. A actividade lectiva 

é desempenhada, de forma mais completa e coerente, com as normas e critérios 

educacionais, no Complexo da EBI de São Vicente da Beira, ver Fig. 5.29. (c). 

Equipamento essencial no quadro do desenvolvimento local, palco plurifuncional, não 

só para processamento e distribuição de correspondência, o posto local dos CTT 

cumpre igualmente a função de local de pagamento de bens e serviços, não só na 

área das telecomunicações, mas igualmente ao nível de outros serviços e bens, ver 

Fig. 5.29. (d) e (f). A existência de uma agência bancária é um sinal positivo, 

denotando uma actividade económica assinalável, e uma mais-valia para os 

vicentinos, podendo assim proceder às suas operações financeiras sem a 

necessidade de uma deslocação à sede de concelho. 

 

Ao longo de décadas de isolamento devido a uma fraca acessibilidade, e à falta de 

vias de comunicação, estão disponíveis ligações regulares com a Cidade de Castelo 

Branco. Ao nível das ligações dentro da freguesia, as dificuldades de deslocação 

fazem-se ainda sentir, sobretudo para quem dependa de transportes públicos. O 

terminal dos autocarros de São Vicente da Beira é um equipamento rudimentar que 

satisfaz de forma básica os utentes, ver Fig. 5.29. (e). A inevitabilidade da morte 
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(a) Caracterização funcional. 

 

(b) Regime de propriedade. 

Fig. 5.28. São Vicente da Beira. Funções e tipo de propriedade. 
Fonte: LVP – FAUTL 
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(a) Santa Casa da Misericórdia. 
 
 
 

(b) Centro de saúde. 

  
(c) Escola primária. 

 
 
 

(d) Correios. 

  

(e) Paragem de autocarro. 
 
 
 

(f) Jardim infantil. 

Fig. 5.29. São Vicente da Beira. Equipamentos. 
Fonte: LVP – FAUTL 
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constata-se de uma forma mais veemente no seio de uma população envelhecida. Vila 

com tradições religiosas e sociais profundamente arreigadas, o Acto Social Derradeiro, 

desenrolou-se ao longo de séculos no seio dos templos vicentinos. A existência de 

uma Casa Mortuária, veio colmatar a necessidade de um espaço dedicado a esta 

função, de utilização cada vez mais recorrente. 

 

5.7. Construção: Materiais e Técnicas 

 

A habitação tradicional tem um piso térreo e um andar sobrado, existindo igualmente 

com dois pisos sobradados. As paredes são em alvenaria de xisto ou mista (xisto e 

granito), com emprego de argamassa ligante sendo as guarnições dos vãos em 

granito. A superfície exterior é rebocada e caiada, com o emprego de cor nas 

guarnições dos vãos, cunhais e socos, que podem ser pintados, em reboco saliente 

pintado ou em tromp l'oeil, ver Fig. 5.30.  

 

Os vãos abrem-se nas fachadas mais simples com o emprego de vergas de pedra 

integradas no aparelho. Nos casos de melhor qualidade, as molduras dos vãos são em 

blocos de granito simples ou numa combinação de verga de pedra com verga de 

muralha, para quebrar o peso do pano de parede sobre o vão. Nos edifícios de 

carácter nobre, estes blocos apresentam-se lavrados, em arco de espeques e, mais 

raramente, em arco abatido. Para além das disposições das aberturas, segundo eixos 

verticais, denotando interiores simples, encontram-se exemplos de disposição 

geométrica mais complexa. As coberturas estão usualmente revestidas a telha de 

canudo, não só em duas águas, mas acompanhando os conjuntos edificados de maior 

complexidade, quatro águas ou mais. Os beirados são simples, com beira ou sub-

beira, incorporando até três elementos seguidos, seguindo o modelo do telhado 

cravado, mais simples, telhado meio-mouriscado ou mouriscado, ver Fig. 5.31. (a). 

 

 Ao nível das técnicas e materiais empregues assiste-se a uma relativa profusão das 

formas de trabalhar a pedra, elemento base da edificação em São Vicente da Beira. 

Abundam os aparelhos ordinários em xisto e de alvenaria mista quase sempre 

argamassadas e a pedra aparelhada surge mais raramente. Os interiores 

compartimentam-se através de paredes divisórias em madeira, nas edificações mais 

simples ou em paredes de tabique ou taipa de fasquio, ver Fig. 5.31. (b). As fachadas 

são rebocadas e caiadas, existindo exemplos de fachadas nuas, nos edifícios mais 

simples, com socos de reboco pintado ou saliente. O uso de elementos geométricos  
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(a) Taipa de fasquio. 
 

 

(b) Aparelho de granito. 

  

(c) Estrutura em madeira. 
 

 

(d) Estrutura de suporte. 

  

(e) Revestimento pintado. (f) Alvenarias ancestrais. 
 

Fig. 5.30. São Vicente da Beira. Materiais e revestimentos. 
Fonte: LVP – FAUTL 
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(a) Remates da cobertura. 

 

(b) Materiais e técnicas construtivas. 

 

Fig. 5.31. São Vicente da Beira. Características do edificado. 
Fonte: LVP – FAUTL 
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decorativos, em torno das molduras dos vãos, cunhais e socos dos edifícios é usual, 

ver Fig. 5.32. Em São Vicente da Beira existe um vasto conjunto de elementos 

arquitectónicos. Nos seus edifícios destacam-se as varandas de sacada, o trabalho de 

ferro forjado e os elementos escultóricos eruditos nas fachadas, a simbólica gravada 

em blocos de pedra, e as molduras dos vãos - janelas góticas lavradas em pedra, ver 

Figs. 5.33. e 5.34. 

 

Os edifícios e conjuntos de interesse na unidade urbana constituem um variado e 

vasto conjunto de exemplos arquitectónicos de qualidade nesta Vila, quer eruditos, 

quer de edificação popular que pontuam a paisagem urbana, ver Figs. 5.35. e 5.36. Ao 

longo da Praça 25 de Abril, na envolvente dos antigos Paços do Concelho e Igreja 

Matriz, no enquadramento da estrutura urbana da unidade, ver Fig. 5.37. (a), 

encontramos exemplares assinaláveis, nas tipologias de habitação popular, nos tipos 

de casas nobres ou solarengas, com destaque para a Casa dos Condes da Borralha 

(Rua da Igreja), ver Fig. 5.37. (b), edificação possivelmente seiscentista, uma 

presença assinalável em São Vicente da Beira, pela antiguidade e erudição.  

 

No Largo Francisco Caldeira e na Rua da Costa, (que lhe dá continuidade), existem 

exemplares de habitações solarengas, palacetes e “casas de veraneio”, em particular 

a Casa Cunha, datados de finais do século XVIII e século XIX, denotando a 

importância e dinâmica desta localidade e dos seus habitantes, ver Fig. 5.38. De 

destacar, igualmente, o conjunto arquitectónico da Rua da Cruz, em especial a 

habitação que ocupa o espaço do extinto Convento de São Francisco, integrando no 

seu vocabulário os elementos arquitectónicos que dessa primitiva edificação restaram. 

Esta unidade urbana possui, ainda, um conjunto de chafarizes, tanques, valas de 

escoamento, minas e restantes equipamentos utilitários, associados à água, 

constituindo, por si só, um património hidráulico de qualidade e valor. Nos limites desta 

Vila, notável pela sua relativa raridade e estado de conservação, o trecho de via 

romana - medieva, cujos elementos melhor conservados se observam ao longo da EN, 

nas proximidades da Barragem do Pisco, e nas imediações da Senhora da Orada, 

constitui um elemento patrimonial a preservar e valorizar. 

 

5.8. Património Artístico 

 

As manifestações culturais de um povo podem assumir uma variedade alargada de 

formas e meios de expressão; quanto mais rico o território, maior a sua profusão. 
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(a) Materiais de acabamento. 

 
(b) Remates de embasamento. 

 
 

Fig. 5.32. São Vicente da Beira. Características do edificado. 
Fonte: LVP – FAUTL 
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(a) Elementos arquitectónicos. 

 

(b) Pormenores arquitectónicos. 

Fig. 5.33. São Vicente da Beira. Características do edificado. 
Fonte: LVP – FAUTL 
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(a) Vãos e varanda. 

 

(b) Vãos medievos. 

 

(c) Vão Quinhentista. 

 

(d) Varanda. 

 
(e) Balcão. (f) Elemento metálico. 

Fig. 5.34. São Vicente da Beira. Elementos arquitectónicos. 
Fonte: LVP – FAUTL 
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(a) Edifícios e conjuntos de interesse. 

 

(b) Valor patrimonial. 

 

Fig. 5.35. São Vicente da Beira. Características arquitectónicas do edificado. 
Fonte: LVP – FAUTL 
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(a) Valor arquitectónico. 

 

(b) Estado de conservação. 

Fig. 5.36. São Vicente da Beira. Características patrimoniais do edificado. 
Fonte: LVP – FAUTL 
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(a) Antigos paços do concelho e sede da freguesia. 

 

(b) Casa dos Condes de Borralha – Rua da Igreja. 

 

 

Fig. 5.37. São Vicente da Beira. Espaços e conjuntos de interesse. 
Fonte: LVP – FAUTL 
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(a) Casa Cunha – Rua da Costa. 

 

(b) Largo Francisco Caldeira. (c) Rua da Costa. 
 

Fig. 5.38. São Vicente da Beira. Residências notáveis. 
Fonte: LVP – FAUTL 
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Intimamente associadas ao meio natural e aos recursos com que se desenvolve uma 

sociedade, pode afirmar-se que, no caso desta Sub-Região, a presença da Montanha 

e sobretudo da sua Floresta se tornaram incontornáveis e determinantes, como 

matéria-prima e meio de materialização. Exemplar em termos de património cultural, 

quer ao nível do edificado quer em termos etnográfico, é ao nível do espólio móvel que 

encontramos exemplos de rara erudição e valor artístico. Região onde os templos, as 

ermidas romeiras, as capelas de devoção popular, as Igrejas Maiores (Matrizes das 

Paróquias) pontuam a paisagem, marcando percursos de peregrinação e trajectos 

processionais. A profusão do uso da talha como elemento decorativo principal, aponta 

para um uso extenso e requintado da madeira, matéria-prima local e abundante, como 

formalização estética das tradições religiosas e da fé de um povo. Os vários exemplos 

Maneiristas, Rococó e mesmo Neoclassicista, são máquinas de talha policroma do 

Barroco Nacional, com o seu rico vocabulário, que dominam os altares e restantes 

elementos decorativos. Esta riqueza e profusão apontam para a existência, ao nível 

local, de uma "escola" de entalhadores e douradores que, ao longo dos séculos, 

contribuíram para o enriquecimento e enobrecimento do património edificado regional. 

 

Igualmente rica e diversificada, a estatuária presente nos altares abrange exemplares 

do estilo Românico, destacando-se o conjunto de três peças, parte do espólio do 

Museu de Arte Sacra da Misericórdia de São Vicente da Beira – provavelmente 

datados do século XII/XIII, até ao século XIX, com especial incidência para os séculos 

XVII e XVIII, com uma série de santos de roca e de armar de excepcional qualidade. 

De salientar, igualmente, os exemplos de escultura sacra de execução local, onde a 

erudição é substituída pelo sabor popular, muitas vezes ingénuo mas inestimável 

como reflexo do imaginário local. A pintura de temática religiosa, também assume 

especial relevância nos retábulos dos altares, nos tectos de caixotão e nas peças 

isoladas, destacando-se, igualmente, os conjuntos processionais, armados sobre 

estandartes e pendões. Variando entre peças de qualidade artística assinalável e as 

peças de clara execução local, não se pode falar da existência de uma escola 

regional, ver Fig. 5.39.  

 

A semelhança de traço e temática apontam, no entanto, para uma oficina local que ao 

longo de um período de particular florescimento e expressão artística supriu as 

necessidades locais. É de realçar, a variedade e qualidade de paramentos, o 

mobiliário, os objectos litúrgicos e ex-voto, sobretudo nos templos com maior afluência 

de romeiros. Fruto da devoção e fervorosa religiosidade de um povo, sujeito ao longo 
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(a) Igreja Matriz. (b) Igreja Matriz. (c) Capela de Nª Srª da 
Orada. 

 

   

(d) Igreja da Misericórdia. (e) Igreja da Misericórdia. (f) Igreja da Misericórdia. 

 

   

(g) Igreja Matriz. (h) Igreja da Misericórdia. (i) Igreja da Misericórdia. 
 

 

Fig. 5.39. São Vicente da Beira. Espólio artístico. 
Fonte: LVP – FAUTL 
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de séculos às pressões do meio natural, às vicissitudes da política, da guerra e das 

escaramuças fronteiriças, as igrejas desta região vestiram-se, conforme as 

possibilidades dos devotos, dos senhores locais, das dotações das Ordens e dos 

Monarcas, não de uma monumentalidade arquitectónica, mas sim de aparato interior; 

Fausto, Ouro e Cor. 

 

5.9. Outros Bens e Recursos Culturais 

 

Nesta sub-região, cuja paisagem agreste, conserva locais onde a Natureza exibe 

ainda grande riqueza de flora e fauna, desde cedo a acção humanizadora tentou 

domesticar e apropriar os Territórios da Gardunha, explorando os recursos da terra de 

uma forma integrada, apresentando-se, hoje em dia, como um conjunto vasto e 

variado de paisagens naturais e humanizadas. Do espaço geográfico onde o coberto 

vegetal natural assume relevância, da floresta ancestral, originalmente dominante no 

território, pouco restou. Ocorrendo nas zonas mais inacessíveis e selvagens da Serra 

da Gardunha, a variedade botânica da primitiva Floresta de Carvalhal de Zona 

Continental e sua fauna característica, com particular interesse para as espécies de 

interesse cinegético, encontra-se precariamente preservada e a mancha original 

sofreu ao longo dos séculos uma acentuada recessão. Como actividade consciente, a 

Silvicultura remonta, pelo menos, à Idade Média, constituindo-se, desde cedo, como 

um dos principais elementos da dinâmica económica e cultural local, ocupando grande 

percentagem do território.  

 

A partir do final do século XX, a transformação ao nível dos processos agrícolas, a 

diminuição da população e o progressivo abandono de terra arável, levou a um 

aumento das áreas dedicadas à produção florestal, cujas espécies originais foram 

substituídas por plantas de importação, a monocultura do eucalipto, economicamente 

mais viáveis, em virtude do seu rápido crescimento. Resultado directo desta situação, 

o efeito dos fogos florestais tem vindo a sofrer uma intensificação, quer ao nível da 

frequência quer ao nível de área ardida. 

 

Terra de Floresta, mas igualmente Terra de Pasto desde tempos imemoriais, cedo os 

habitantes deste território se dedicaram à criação de gado caprino e ovino, actividade 

complementar à agricultura, de vital importância ao nível económico e cultural. A 

produção e transformação de leite passaram da fase artesanal, entrando para o nível 

industrial, indicador de um notável desenvolvimento na actividade. Recorrendo aos 

preceitos passados de geração em geração, adequadamente transpostos para os 
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métodos e normas Comunitárias de produção, os saberes e sabores tradicionais têm 

vindo a conhecer um progressivo crescimento na sua implantação no mercado 

nacional, europeu e extra-comunitário. 

 

A indústria dos lanifícios, implantada desde o século XVIII, outrora motor do 

desenvolvimento local, foi vítima da progressiva decadência e colapso ao nível 

nacional. Nos sectores industriais tradicionais, devido à concorrência dos produtores 

asiáticos e da desadequação aos desafios da competitividade. Seguindo o exemplo de 

promoção, defesa e incentivo à produção de qualidade, outros bens tradicionais tais 

como os enchidos, a doçaria regional, misto entre as receitas singelas das populações 

rurais e os delírios de açúcar, especiarias e preceito da tradição Conventual, a 

fruticultura e a gastronomia, têm vindo a participar num processo de redescoberta por 

parte do público nacional e de promoção, sobretudo no Mercado Europeu. 

Manifestação da individualidade de um povo no qual, a religiosidade, as suas tradições 

e as romarias, se constituem como um factor de acrescido enobrecimento. A manifesta 

riqueza e variedade de recursos contribuíram para a singularidade desta região, plena 

de inestimáveis valores, ao nível patrimonial, natural e cultural. 

 

5.10. Diagnóstico e Avaliação 
 

Esta vila que foi a antiga sede de um notável concelho, constituído pelas freguesias de 

Freixial do Campo, Louriçal do Campo, Ninho do Açor, S. Vicente da Beira, Sobral do 

Campo Tinalhas, Almaceda e Póvoa de Rio de Moinhos, extinto pelas reformas de 

centralização administrativa do Liberalismo no séc. XIX, é sede de uma das freguesias 

do Concelho de Castelo Branco. A freguesia de São Vicente da Beira, inserida no 

território da Serra da Gardunha, NUT III da Beira Interior Sul, tem um património 

cultural de elevado valor cultural e ambiental, num contexto de frágil equilíbrio social e 

económico. A acessibilidade e a localização da freguesia, vila e aldeias, dão-lhe 

características de interioridade, face ao centro de atracção (Castelo Branco). A 

paisagem natural é marcada pela floresta e pelo pinhal, pela água - barragem do 

Pisco, ribeira da Partida, ribeira Senhora da Orada, barragem do Casal da Serra, e 

pela Serra da Gardunha. O cenário é marcado por uma paisagem vigorosa, constituída 

por montanhas, encostas e vales de relevo acidentado. O equilíbrio da paisagem tem 

vindo a ser ameaçado pelo efeito dos incêndios que, nos últimos anos, atingiram a 

região. No entanto, os recursos naturais, que ligam a natureza, a paisagem e a vida, 

são potencialmente fortes e fazem parte do quotidiano devendo ser valorizados num 

processo integrado. 
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As relações de proximidade com o principal centro urbano e administrativo, económico 

e de serviços (Castelo Branco) conferem articulação ao contexto regional. A população 

activa trabalha na freguesia e na sede do concelho, o principal centro de serviços. 

Num quadro de recessão demográfica, a população residente aponta fortes 

características de envelhecimento. Grande parte dos jovens, que durante o dia 

permanece na vila, frequenta a Escola Básica Integrada de S. Vicente da Beira -  

jardim de infância, primeiro, segundo e terceiro ciclo, recebe alunos de Almaceda, 

Louriçal do Campo, Ninho do Açor e de Sobral do Campo. S. Vicente da Beira, 

incorpora um perfil ligado às funções que desempenhou como sede de concelho, e 

que se regista na memória, no espaço urbano e no conjunto edificado. A vida local 

anima-se, durante os fins-de-semana, feriados, em épocas festivas e nos meses de 

Verão. A sede da freguesia interage numa relação biunívoca com os outros lugares 

que pertencem ao território da Gardunha, Casal da Fraga, Casal da Serra, Mourelo, 

Paradanta Partida, Pereiros, Tripeiro, Vale de Figueiras e Violeiro. 

 

Numa posição defensiva e protegida, ancorada na serra, onde se vislumbra o amplo 

território, a estrutura medieval alongada do aglomerado reflecte o modo de formação e 

desenvolvimento no espaço e no tempo. Esta estrutura polariza-se em torno de um 

núcleo dinamizador (Praça 25 de Abril), com funções religiosas (Igreja Matriz) e 

administrativas (antigos Paços do Concelho, hoje sede de freguesia). Na morfologia 

urbana, os quarteirões com maior densidade construtiva predominam nos espaços 

mais antigos do centro histórico, em que as fachadas do edificado configuram frentes 

de rua. A configuração da propriedade reflecte-se na organização do núcleo urbano, 

do território e na própria imagem da paisagem rural. As tipologias da arquitectura civil 

predominam mas os edifícios religiosos destacam-se pela sua localização, 

representatividade, função social e valor de identidade. A composição das fachadas, 

onde se evidenciam o desenho, a escala e a relação de todos os seus elementos, é 

relevante na imagem do aglomerado e na configuração dos espaços públicos. Os 

edifícios de dois e três pisos são correntes com vãos rectangulares e quadrangulares 

(dois pisos), existindo em alguns casos aberturas oculares. 

 

A área de influência da vila de S. Vicente da Beira compreende: (a) o Núcleo Histórico, 

e o centro antigo da vila; (b) o novo pólo de crescimento (Urbanização da Devesa); (c) 

Casal da Fraga (empresa das Águas); (d) Senhora da Orada (Capela), local de 

romaria. O diagnóstico assenta numa análise do objecto de estudo, ampla, rigorosa e 

actualizada. Identifica e avalia as condições existentes e equaciona potencialidades, 

fragilidades e oportunidades, ver Quadros 5.2.e 5.3.  
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Quadro 5.2. São Vicente da Beira. Síntese de Potencialidades. 

 

 

Quadro 5.3. São Vicente da Beira. Síntese de Fragilidades e de Oportunidades 

 
Fonte: LVP – FAUTL 
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O Território da Gardunha surge como recurso potencial forte: o valor paisagístico e 

ambiental, biótipos humanizados e biótipos ancestrais, com o seu singular equilíbrio 

entre a massa construída e os elementos naturais. O património edificado, de 

qualidade e grande diversidade, não se esgota apenas nos edifícios, ocupa e valoriza 

o território com os percursos entre lugares e núcleos rurais, os caminhos vicinais ou 

romeiros. Verifica-se a existência de equipamentos e espaços de sociabilidade, 

nalguns casos com necessidade de requalificação, ver Fig. 5.40. 
 

Os edifícios notáveis e as áreas classificadas são os elementos de identidade da 

paisagem, onde abundam recursos endógenos, uma flora rica, com trechos de floresta 

ancestral, com uma fauna variada, especialmente abundante ao nível cinegético, no 

seu habitat. Fundamental no quadro das potencialidades locais, a população, os seus 

valores, a sua cultura e tradições, a vontade de preservar e transmitir os seus saberes 

de gerações, não só no seio da sua comunidade, mas num espírito de partilha, com 

quem os visita e se presta a conhecer. 

 

Vítima, como todo o espaço rural interior, de dinâmicas univalentes de mobilidade em 

direcção ao litoral e maiores centros urbanos, a Freguesia de São Vicente da Beira 

exibe um acentuado processo de envelhecimento populacional. Este fenómeno, 

intimamente associado à falência dos processos produtivos tradicionais, agricultura e 

pecuária, a par com o recuo da actividade industrial ao nível local, indústria da madeira 

e da resina, e regional, indústria da lã, indústria da pedra, como material de 

construção, a inexistência de opções e variedade nas formas de emprego, têm como 

principal consequência a incapacidade da fixação de população activa e jovem. Ao 

nível da produção e prestação de serviços, uma situação de esvaziamento 

populacional leva ao inevitável abandono das estruturas e núcleos produtivos 

tradicionais, unidades agrícolas, terrenos para pastoreio, etc., substituindo em grande 

parte as culturas tradicionais pelo uso abusivo do eucalipto. O progressivo abandono e 

degradação do parque habitacional encontra um paralelo na redução do número e 

variedade de equipamentos disponíveis, sobretudo na área da educação e saúde.  

 

Acentuando todos estes aspectos, a inexistência de uma estrutura viária adequada e 

de redes de comunicação aptas, bem como, ao nível concelhio, a concentração em 

Castelo Branco da maioria dos investimentos, equipamentos e elementos produtivos, 

associada à sobreposição de tutelas e a ausência de instrumentos operacionais para 

intervenções no espaço rural, acentuam ainda mais a desagregação do tecido social e  
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(a) Ribeira da Partida. (b) Estrada para a Partida. 

 
 

(c) Prop. dos Condes da Borralha. (d) Prop. dos Condes da Borralha. 

  

(e) Prop. dos Condes da Borralha. (f) Alunos do Ensino Básico. 

Fig. 5.40. São Vicente da Beira. Enquadramento Natural e Social. 
Fonte: LVP – FAUTL  
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do edificado de São Vicente da Beira. Em presença de uma condição pessimista ao 

nível social e produtivo, é de salientar a existência de uma série de valores e 

dinâmicas atenuantes e mesmo potencialmente contrariadoras da actual situação. 

Numa primeira análise se, ao nível local, não for possível estabelecer uma estratégia e 

dinâmica de desenvolvimento e, ao nível regional (inter-municipalidade) e trans-

regional, num quadro nacional, com ou sem parcerias internacionais, com a vizinha 

região espanhola da Estremadura, ela própria afectada pelo mesmo tipo de 

problemas, ou apoios Comunitários, que se poderão encontrar mecanismos de 

potenciação das singularidades locais. A exploração dos recursos naturais, culturais e 

turísticos é uma aposta na inversão do fluxo migratório, na fixação de população activa 

e na inevitável reconversão das actividades económicas. 

 

5.11. Estratégia e Linhas de Acção 
 

A intervenção no território e aglomerados urbanos da Freguesia de São Vicente da 

Beira passa pela planificação de acções integradas no quadro de processos 

organizados que visam a sustentabilidade do território. Para tal, é essencial proceder a 

um reequilíbrio das centralidades ao nível do território, quer em termos de 

acessibilidade, estrutura viária e meios de comunicação, mas, igualmente, em termos 

de investimentos, em particular no que se refere ao nível da reactivação ou criação de 

equipamentos de proximidade, utilizando, para tal, a Sede de Freguesia e as principais 

localidades da freguesia como “motores” para o progresso, ver Fig. 5.41.  

 

É essencial assumir o Território como elemento identitário, único no quadro nacional, 

palco de um conjunto de actividades e valências singulares características de uma 

Região, num macro-quadro europeu e comunitário cada vez mais massificado e 

incaracterístico. Valorizar o Património Cultural e Ambiental são, assim, um recurso e 

um desígnio necessário e essencial para a preservação e crescimento de um tecido 

social activo que tem vindo a perder progressivamente o seu peso e importância em 

benefício da migração e de melhores oportunidades oferecidas pelos grandes núcleos 

urbanos do litoral e pela imigração. 

 

Um dos meios e fins para obter o reequilíbrio sócio-produtivo desta região, passa pela 

Requalificação do espaço urbano e ambiental, com uma interligação íntima no quadro 

do desenvolvimento local, mas igualmente no âmbito transregional e transfronteiriço. 

Ao reabilitar o espaço urbano e edificado, para além da melhoria das condições de 

 



 307

 

 

Fig.5.41. São Vicente da Beira. Área de influência da Vila. 
Fonte: LVP – FAUTL  
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habitabilidade e da salvaguarda de valores patrimoniais e tipológicos, capazes de criar 

melhores condições que potenciem uma série de actividade turísticas, no âmbito 

cultural (temático) e natural (ambiental). Para tal, como já foi referido, a melhoria das 

condições de acessibilidade é essencial, proporcionando qualidade de vida aos 

aglomerados rurais e permitindo ao visitante ocasional ou ao trabalhador deslocações 

rápidas e confortáveis.  

 

É igualmente essencial a criação de uma série de equipamentos "âncora" 

multifuncionais, habilitados para a prestação de serviços básicos às populações 

existentes e, sobretudo, constituindo elementos de atracção para a fixação de 

populações deslocadas, retorno aos locais de origem, ou mesmo de novos habitantes, 

para além de dar apoio aos fluxos sazonais. Ao nível das potencialidades endógenas, 

a sua promoção implica uma política de preservação e de salvaguarda que potencie 

os recursos da fauna e flora autóctones, quer nos aspectos lúdicos (e científicos), mas 

igualmente na gestão inteligente dos recursos cinegéticos e piscícolas, reintroduzindo 

espécies endémicas e restaurando os biótipos. 

 

Essencial para o sucesso de uma operação de revitalização territorial, é o correcto 

desenvolvimento e promoção de uma política de divulgação destes Territórios 

Culturais, que passa por um conjunto de sinergias políticas, celebração e 

implementação de protocolos e criação de redes (locais, intermunicipais, regionais, 

nacionais e internacionais), visando a gestão operacional da Imagem ou Marca de 

uma região, produto ou valor cultural, registo de D.O.C. (Denominações de Origem 

Controlada), coordenação e programação de acções de divulgação e campanhas 

publicitárias junto dos agentes culturais e da área do turismo, assim como a correcta 

programação de âmbito operacional dos equipamentos e organismos locais 

integrantes das redes. 

 

5.11.1. Propostas 

Os objectivos para a valorização da Freguesia de São Vicente da Beira, no Concelho 

de Castelo Branco, assentam nos seguintes conceitos estruturantes: (1) Projecto de 

Aldeia Sustentável | Território Sustentável: a implementação de um Projecto de 

intervenção, visando a recuperação e/ou a reabilitação do espaço público e do parque 

edificado para a valorização dos aglomerados urbanos mais significativos como 

“Motores de Progresso”, contemplando com um Plano Operativo, um compromisso 

entre o documento regulador operacional para as intervenções na área da reabilitação, 

que garanta a qualidade e manutenção da realidade construtiva a preservar; (2) Rede 
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de freguesias do Concelho: integração dos diferentes aglomerados urbanos 

intervencionados numa rede ou um conjunto de redes temáticas que constituem 

elementos promocionais, conjuntos com características singulares e catalisadores da 

actividade Turística, Ambiental e Cultural; e, (3) Território Cultural da Serra da 

Gardunha | Terras da Gardunha: delimitação institucional, criação de um espaço e de 

uma denominação que auxilie a fácil identificação dos valores, elementos culturais e 

singularidades de uma região que se encontra actualmente pouco evidenciada e muito 

espartilhada entre duas regiões bem definidas em termos de “Imagem-Conceito”: o 

Alentejo e a Serra da Estrela. 

 

5.11.2. Propostas de Valorização para a Freguesia de São Vicente da Beira 

As propostas recomendadas para a valorização desta freguesia são, ver Figs. 5.42. e 

5.43: (1) Reabilitação do património edificado da vila e das aldeias da freguesia - 

núcleos históricos, espaços públicos, conjuntos arquitectónicos, edifícios singulares; 

(2) Requalificação das bacias hidrográficas - pesca turística, desportos e escolas 

ligados à água - canoagem, remo e vela, em particular a bacia hidrográfica da Ribeira 

da Senhora da Orada – criação de uma piscina natural; a Barragem do Pisco e a 

Barragem do Barbaído; (3) Criação e definição de percursos de circulação - Pedonais 

e outros - ciclovias, equestres; Viários - ligação entre Mourelo e Tripeiro; e, Fluviais - 

ligação fluvial entre Tripeiro e Martim Branco. Criação, identificação e requalificação de 

itinerários culturais temáticos: percursos com rotas temáticas da freguesia e do 

concelho; enquadramento em redes nacionais e internacionais, itinerários temáticos da 

freguesia e do concelho: (a) Caminhos Históricos da Gardunha – Estrada Romana e 

Estrada Medieval; (b) Caminhos da Água, Moinhos - azenhas, pisões, Rios, Águas 

Termais - Ribeira da Orada, Casal da Fraga; (c) Caminhos da Floresta, Resineiros, 

Madeireiros - Pereiros, Partida; (d) Caminhos da Pedra - rota do canteiro, granito, 

xisto; (e) Rota dos Judeus - S. Vicente da Beira, Sarzedas, Monforte da Beira; (f) Rota 

dos Aromas - Vale de Figueira, Mourelo, Tripeiro, Martim Branco; (g) Rotas dos 

Sabores - mel, gastronomia; (h) Rota do Azeite e da Oliveira; (i) Rota do Pão; (j) Rota 

das Artes - Vale Figueira - Pintora Lúcia Bento, artesanato; (k) Rotas do Barroco - 

talha, igrejas, arquitectura; (l) Rota do Municipalismo - Antigos Concelhos; (m) Rota da 

Música - S. Vicente da Beira; (n) Rota da Pastorícia, dos Queijos e da Lã; (o) Rota da 

Caça - Casal da Serra; (p) Rota da Pesca Fluvial - Barragem do Pisco, Barragem do 

Barbaído; (q) Romarias da Beira - capelas, ermidas, festas religiosas; (r) Rota Geo-

monumentos; (s) Rotas do Megalitismo e dos Sítios Arqueológicos da Gardunha; (t) 

Rotas da Arquitectura Vernacular; e, (u) Rotas das vilas medievais e quinhentistas. (4)  
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Fig.5.42. São Vicente da Beira. Planta de valorização do património edificado 
Fonte: LVP – FAUTL  
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(a) Mapa de valorização da paisagem cultural da Serra da Gardunha 

 
(b) Centro Histórico de São Vicente da Beira 

 
Fig.5.43. São Vicente da Beira. Valorização do património cultural e natural. 
Fonte: LVP – FAUTL  
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Aposta no Turismo Cultural e Turismo de Natureza, com a criação de um Centro de 

Recursos Culturais / Terras da Gardunha englobando museus de história local em 

rede, festividades religiosas, campos de férias - pedagógicos e didácticos, percursos 

temáticos - romarias, história, conteúdos e materiais informativos, comunicação e 

sinalização geral e temática, animação ambiental - Festa da Primavera, madeireiros, 

colheitas. Intervenções na área de influência da Vila de S. Vicente da Beira, 

nomeadamente no núcleo histórico, no novo pólo de crescimento – Urbanização da 

Devesa, Casal da Fraga - Empresa das Águas, e Senhora da Orada (Capela); (5) 

Criação do Plano de Aldeia Sustentável, implicando a Reabilitação e Salvaguarda do 

Centro Histórico da Vila de São Vicente da Beira, a requalificação dos espaços 

públicos, ruas, largos e praças, a criação e definição de equipamento urbano e 

sinalética em espaço público. Requalificação de edifícios e estruturas notáveis - 

capelas, igrejas, pelourinhos, solares; e, (6) Reabilitação de edifícios para instalação 

de equipamentos com novas valências sócio-culturais, valorização do espólio artístico 

em espaço arquitectónico, conservação de bens patrimoniais de valor histórico e 

artístico, preservação de conjuntos de talha, pintura e espólio artístico. Avaliação e 

requalificação de métodos e técnicas construtivas tradicionais. Realização de 

projectos-âncora: comércio - lojas âncora - venda de produtos locais e de apoio ao 

turismo de montanha, aventura - BTT: indústria - inovação tecnológica em técnicas e 

materiais vernáculos - indústria da construção, pedra, madeira. Projectos de energias 

renováveis e de arquitectura bioclimática, arquitectura ecológica.  
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CAPÍTULO VI – AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 

 

6.1. Programas e Áreas de Estudo 

 

Os estudos e planos operacionais dos diferentes aglomerados tiveram como base a 

intenção política, ao nível regional e nacional, com o apoio da CCDRC, de promover o 

desenvolvimento local, incrementar o turismo, aplicando fundos estruturais e os apoios 

comunitários em iniciativas potenciadoras das actividades económicas, património e 

valores intrínsecos. O conjunto de protocolos e programas patentes neste estudo 

abrangem um variado conjunto de realidades construtivas, urbanas e sociais que, 

embora sejam singulares, se inserem numa mesma realidade patrimonial. Neste 

capítulo não se pretende realizar uma análise comparativa de todas as localidades 

estudadas por cada um dos programas mas sim estabelecer conexões entre cada um 

deles, utilizando critérios comuns para a sua selecção: a localização e a envolvente, 

tipo e condições dos edifícios e as condicionantes que influenciam seu futuro 

desenvolvimento. Neste contexto, do Programa de Recuperação das Aldeias 

Históricas foi seleccionada a localidade de Castelo Mendo. Do Programa das Aldeias 

do Xisto escolheu-se a localidade de Álvaro. Para o estudo e ensaio do Modelo de 

Aldeia Sustentável, utilizaram-se as vilas de Alpedrinha (C. M. do Fundão) e São 

Vicente da Beira (C. M. de Castelo Branco).  

 

6.2. Programa de Recuperação das Aldeias Históricas 

 

A entidade promotora, na fase piloto inicial – incluiu a Região Centro, a CCDRC, teve 

como parceiros os MN, o IPPAR, a DGT, a JAE e a comparticipação do FEDER. O 

período abrangido por este programa, dividiu-se em duas fases: a primeira, de 1994 a 

1995, e a segunda, de 1995 a 2002. O valor global de investimento foi de 35 390 768 

€, envolvendo oito Concelhos (Almeida, Arganil, Figueira de Castelo Rodrigo, Fundão, 

Idanha-a-Nova, Celorico da Beira, Meda e Sabugal) e incidindo em dez 

aldeias/localidades (Almeida, Castelo Mendo, Piódão, Castelo Rodrigo, Castelo Novo, 

Idanha-a-Velha, Monsanto, Linhares da Beira, Marialva e Sortelha). Os objectivos do 

programa procuravam responder de uma forma integrada, aos problemas do mundo 

rural e do interior do país, conferindo às Aldeias abrangidas nova dinâmica de 

desenvolvimento económico, cultural e humano através de um programa inovador de 

recuperação das aldeias.  
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Este programa, na localidade de Castelo Mendo, implementou-se em duas fases. As 

intervenções foram de duas naturezas distintas, uma incidindo na valorização do 

património (quatro intervenções), recuperação de fachadas e de coberturas (setenta e 

nove intervenções) e melhoria das redes de infra-estruturas básicas e saneamento. A 

outra vertente, apostando em acções de animação e dinamização (dez acções) e 

promoção (uma publicação). Neste processo iniciado, em 1995, com as acções de 

intervenção enquadradas no projecto de recuperação de fachadas, verificou-se uma 

melhoria do espaço público e do edificado. A população teve a oportunidade de ter um 

papel activo neste processo. Um dos critérios de intervenção adoptado pelos 

projectistas foi o descartar as acções de demolição, inclusive no caso das construções 

dissonantes e acrescentos de fachada, para melhorar as condições de habitabilidade, 

nomeadamente a construção da casa de banho, edificada na varanda, que se 

mantiveram, integrando-as no edifício, com alteração dos revestimentos e das 

coberturas.  

 

Na aldeia histórica de Castelo Mendo, as obras de recuperação das fachadas e das 

infra-estruturas, tiveram reflexos positivos, contribuindo para esse efeito o apoio, 

acompanhamento e fiscalização das obras pelos técnicos, pela autarquia e pela 

CCDRC, nas acções de intervenção. No entanto, face às actuais condições e 

imperativos de habitabilidade, as intenções programáticas, que se limitaram a 

operações de recuperação de fachada, deveriam ter abrangido os espaços interiores, 

sem esquecer as questões estruturais e de segurança, possibilitando um uso inclusivo 

do parque edificado. Nesta aldeia, o programa não está orientado para as questões da 

sustentabilidade operacional, social e económica, mas visa, sobretudo, uma 

preservação da imagem e vivência formal do espaço da aldeia. Denota-se que ao 

procurar dotar Castelo Mendo de um conjunto de valências e redes básicas 

consentâneas com as necessidades contemporâneas, existe uma intenção de, sem 

prejuízo da manutenção patrimonial, dotar o aglomerado e os seus habitantes de 

meios de habitar contemporâneos.  

 

A necessidade de prever um uso mais intenso e as dinâmicas internas de 

funcionamento, independentes da Sede de Concelho, capazes de atrair regularmente 

visitantes a Castelo Mendo, foram as propostas, numa segunda fase do projecto, de 

uma série de acções subordinadas a temáticas culturais, a espaços patrimoniais, 

costumes e tradições locais que se tornariam um meio de atracção e motor para a 

economia local. 
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6.3. Programa das Aldeias do Xisto e a RAX 

 

A CCDRC implementou este programa com fundos comunitários através do PORC 

(Medida II.6, componente FEDER). No âmbito do III QCA – Medida 3.6 – Acções 

Integradas de Base Territorial do Pinhal Interior, foi constituída a Rede de Aldeias do 

Xisto. Esta Rede abrange um conjunto de aglomerados populacionais na Região 

Centro e tem por objectivo melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes, através 

de intervenções no domínio da requalificação ambiental, arquitectónica, cultural e da 

revitalização socio-económica. A partir de condições de admissibilidade específicas, 

foram definidas áreas de caracterização e linhas de aplicação, nomeadamente no que 

se refere a: (a) ocupação humana; (b) infra-estruturas e serviços públicos básicos; (c) 

arquitectura e materiais; (d) actividade económica e cultural; (e) actividades lúdicas e 

desportivas; (f) informação, divulgação e promoção. Como instrumento de acção, foi 

criado o Plano de Aldeia, cuja área de intervenção "deverá corresponder a unidades 

operativas com perímetros delimitados de acordo com o disposto no n.º 4 do D.L. 

73/73, de 28 de Fevereiro". O valor global de investimento foi de 8 106 618,88 € (50% 

do investimento total previsto da AIBT-PI) [Aldeias do Xisto (2004), revista nº5]. 

 

Os catorze concelhos (Arganil, Castelo Branco, Figueiró dos Vinhos, Fundão, Góis, 

Lousã, Miranda do Corvo, Oleiros, Pampilhosa da Serra, Penela, Proença-a-Nova, 

Sertã, Vila de Rei e Vila Velha de Ródão), e as vinte e quatro aldeias (Benfeita, Martim 

Branco, Sarzedas, Casal de S. Simão, Barroca, Janeiro de Cima, Aigra Nova, Aigra 

Velha, Comareira, Pena, Candal, Casal Novo, Cerdeira, Chiqueiro, Talasnal, 

Gondramaz, Álvaro, Fajão, Janeiro de Baixo, Ferraria de São João, Figueira, 

Pedrógão Pequeno, Água Formosa e Foz do Cobrão), foram abrangidos pelo 

programa e tiveram como finalidade a requalificação das aldeias. O objectivo 

estratégico para a região foi criar uma marca de identidade para o território, através da 

recuperação de tradições, valorização do património arquitectónico construído, 

dinamização de artes e ofícios tradicionais, defesa e preservação da paisagem em que 

se enquadram, ver Quadro 6.1. 

 

6.4. Análise Comparativa: Modo de Implantação 

 

Os núcleos urbanos em análise adoptam uma orientação para a sua localização que 

corresponde, de uma forma genérica, ao quadrante Norte – Sul. De um modo mais 

preciso Castelo Mendo e São Vicente da Beira implantaram-se no eixo Nordeste 

Sudoeste, Álvaro no eixo Noroeste – Sudeste, e Alpedrinha, no eixo Norte – Sul. 
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Quadro 6.1. – Programas de intervenção nas Aldeias da Região Centro. 

Estudo comparativo dos diferentes Programas de Intervenção nas aldeias da região centro 

Programas Programa Aldeias Históricas Programa das Aldeias do Xisto 

Datas / 
Período  1994/ 1995 – 2002  2001 - 2006 

Promotores 
Acção piloto na Região Centro; Coordenação 
da CCDRC; Parceiros: MN, IPPAR, DGT, JAE. 
Comparticipação FEDER 

PAX foi implementado pela CCDRC, usando 
fundos comunitários através do PORC 
(Medida II.6, componente FEDER) 

Síntese 
descritiva / 
objectivos 

Dar resposta de uma forma integrada aos 
problemas do mundo rural do interior do país. 
Conferir às aldeias nova dinâmica de 
desenvolvimento económico, cultural e humano 
através de um Programa de recuperação das 
aldeias.  

Requalificação das aldeias com o objectivo de 
criar e afirmar uma marca de identidade para 
o território. Através da recuperação de 
tradições, valorização do património 
arquitectónico construído, dinamização de 
artes e ofícios tradicionais, defesa e 
preservação da paisagem em que se 
enquadram. 

Concelhos (10) Aldeias (10) Concelhos (14) Aldeias (24) 

Almeida Arganil Benfeita 
Almeida 

Castelo Mendo Martim Branco 

Arganil Piódão 
Castelo Branco 

Sarzedas 
Figueira de Castelo 
Rodrigo Castelo Rodrigo Figueiró dos Vinhos Casal de São Simão 

Fundão Castelo Novo Barroca 

Idanha-a-Velha Janeiro de Cima 
Idanha-a-Nova 

Monsanto 

Fundão 

  

Celorico da Beira Linhares da Beira Aigra Nova 

Mêda Marialva Aigra Velha 

Sabugal Sortelha  Comareira 

    

Góis 

Pena 

Belmonte Belmonte (2ª fase) Candal 

Trancoso Trancoso (2ª fase) Casal Novo 

    Cerdeira 

    Chiqueiro 

    

Lousã 

Talasnal 

    Miranda do Corvo Gondramaz 

    Oleiros Álvaro 

    Fajão 

    
Pampilhosa da 
Serra Janeiro de Baixo 

    Penela Ferraria de São João 

    Proença-a-Nova Figueira 

    Sertã Pedrogão Pequeno 

    Vila de Rei Água Formosa 

Concelhos / 
Aldeias 
integradas no 
Programa (1ª 
e 2ªfases) 

    Vila Velha de Rodão Foz do Cobrão 

Montante 
global de 
investimento 

(1) 35 390 768,00 € (2) 8 106 619,00 €

(1) Montante global do investimento referente à 1ª fase; (2) 50% do investimento total previsto da AIBT-PI 
 
Fonte: CCDRC; LVP – FAUTL 
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No que se refere ao tipo do terreno em que estão inseridas, Alpedrinha, Castelo 

Mendo e S. Vicente estabelecem-se sobre maciços de granito e Álvaro está assente 

sobre solos de xisto. Todos os núcleos urbanos estão implantados perto de linhas de 

água, encontram-se protegidas dos ventos dominantes pelas encostas das serras 

onde se localizam como, por exemplo, a Serra da Gardunha para Alpedrinha e S. 

Vicente, e das Serras de Muradal e Lontreira no caso de Álvaro. O modo como se 

processa a apropriação do território em zonas de montanha, define-se a partir do 

escalonamento em altitude dos recursos disponíveis, da zona mais baixa à de maior 

altitude, como consequência das variações de recursos e condições físicas, biológicas 

e climatéricas. De um modo geral as culturas permanentes localizam-se, 

preferencialmente, nas zonas de aluvião, mais baixas das encostas, onde os solos são 

mais profundos e férteis e também pela existência de água, uma vez que o 

abastecimento é fundamental para as zonas de rega. Por outro lado, os baldios têm 

povoamentos diferenciados entre o vale, a encosta, e o planalto. 

 

6.4.1. A Métrica na Construção – Período Medieval 

A análise ao desenvolvimento de um tecido urbano assenta num variado conjunto de 

documentos e testemunhos históricos, para além da observação directa dos vestígios 

e do próprio património edificado. Atravessando a barreira do Mito e das versões 

dissonantes da História, a tarefa de construção de uma cronologia da edificação para 

as estruturas urbanas em análise não se revelou fácil. Os testemunhos documentais 

existentes atestam, para Alpedrinha, e São Vicente da Beira, um relativo 

desenvolvimento, sobretudo a partir do século XVI. O período inicial destes 

aglomerados permanece ainda, em grande medida, desconhecido, carecendo de uma 

estudo mais aprofundado ao nível da investigação arqueológica sob a malha urbana 

consolidada. A análise tipológica do edificado revela-se, à partida, dificultada pelo 

sucessivo cumular de expansões, acrescentos e alterações a que o património 

edificado foi submetido ao longo de séculos. Esta situação encontra o seu extremo nos 

casos da completa substituição de edifícios preexistentes, com ocupações de lote que 

abrangem quase a totalidade da sua área, descaracterizadoras não só ao nível da 

imagem como do uso. Este tipo de alterações ao nível estrutural ocorre com relativa 

frequência, embora os casos de completa obliteração da tipologia anterior sejam 

menos frequentes. A manutenção de vãos, ao nível térreo, e a divisão da estrutura do 

lote, com poucas alterações, são as situações mais correntes. A relativa manutenção 

da estrutura do lote, por si mesmo e pela relação com os eixos viários que o limitam, 

constitui, assim, uma importante ferramenta para a obtenção de dados relativos às 

épocas de edificação e aos antigos movimentos de expansão de uma estrutura urbana 
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consolidada. Através do levantamento dimensional metódico de vãos, frentes de lote e 

larguras de vias, no seio do aglomerado urbano, e da aplicação de algumas 

conclusões metodológicas referentes às dimensões máximas dos lotes, quarteirões e 

vias, foi possível identificar as vias medievais, bem como estabelecer uma hierarquia 

estruturante entre estas. Quadro 6.2. 

 

Quadro 6.2. Sistema métrico no período Medieval. 

Designação Dimensão (m)
Pé do Rei 0,32
Leuca (légua) 1500,00
Milia (milha) 1475,60
Palmo 0,20
Palmo 0,22
Vara 0,84 a 1,10
Yarda 0,91
Toesa 1,80
Brasa 1,67 a 1,82 

Largura Designação 
palmos metros 

Ruas principais 18 a 30 3,78 a 6,60
Ruas secundárias 14 a 18 2,94 a 6,60
Lotes 25 a 30 5,25 a 6,30

 
Fonte: ROSA, Isabel Sousa - El diseño de la ciudad medieval portuguesa, ( texto policopiado ) Caceres : 
Universidad de Extremadura, 2002 

 
6.4.1.1. Alpedrinha 

A relação íntima entre a génese da vila e a interdependência com a via romana 

marcou a forma do seu desenvolvimento urbano. Localizada ao longo do percurso 

para Mérida (Emerita Augusta), através de Idanha (Egitânia), as singulares 

características geográficas, aliadas a uma riqueza de recursos produtivos potenciaram 

o carácter de Alpedrinha como Vila Franca, local de passagem e cruzamento de fluxos 

comerciais de extrema importância, no quadro inter-regional, rota de transumância e 

caminho de peregrinação. Associada, desde cedo, à Ordem Templária, posteriormente 

Ordem de Cristo, agente activo do povoamento e do fenómeno urbano nesta região, 

não se pôde, no entanto, afirmar nas preocupações formais/ ordenadoras que 

regularam outras intervenções medievais desta entidade, nomeadamente na 

organização da cidade de Tomar. As ordenações régias para a regularização urbana 

nos grandes centros populacionais não tiveram sucesso, como de resto, na grande 

maioria do espaço nacional. O pólo gerador de Alpedrinha localizado numa posição 

geográfica a Norte da via Romana gera uma estrutura viária de forma orgânica, 

radiante em relação a esta via. Oscilando as medidas de largura dos troços entre os 

16 e os 38 palmos (3,36 m a 7,98 m)., a medida média não vai além dos 18 a 19 

palmos (3,78 m a 3,99 m)., inclusive nas vias mais importantes. As estruturas viárias 

subsidiárias têm medidas inferiores, em alguns casos, às medidas médias para ruas 
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secundárias. Na estrutura linear do desenvolvimento urbano, os quarteirões surgem 

como elementos de forma rectangular e/ou trapezoidal e quase sempre alongados. Os 

lotes acompanham esta mesma lógica, com uma frente de lote que varia entre 

dimensões extremamente estreitas, na ordem dos 12 palmos (2,52 m), na Rua Fria e 

na Rua do Calvário, e os 35 a 40 palmos, (7,35 m a 8,40 m), na 1ª zona de expansão 

do núcleo original (R. D. Jorge da Costa, Cardeal de Alpedrinha). A dimensão média 

dos lotes encontra-se no intervalo dos 15 aos 25 palmos (3,15m a 5,25m), ver 

Quadros 6.3. e 6.4. e Fig. 6.1. a Fig. 6.4. A partir dos dados aferidos, a delimitação do 

núcleo urbano primordial de Alpedrinha encontra-se em torno do Largo do Pelourinho, 

estendendo-se para nascente a partir deste. Numa segunda fase, acompanha o 

percurso a Sul da via romana, com quarteirões progressivamente alongados e uma 

dimensão crescente da frente de lote. Além desta área urbana principal encontram-se 

pequenos desenvolvimentos nodulares, na zona poente de Alpedrinha, associados à 

implantação da Igreja da Misericórdia. 

 

6.4.1.2. São Vicente da Beira 

Não existindo provas documentais de normativas de iniciativa régia e/ou 

governamental, reguladoras da edificação, aplicadas especificamente à Vila de São 

Vicente da Beira, é possível, no entanto, recorrer a uma série de parâmetros 

dimensionais que, por imposição legal, por questões práticas construtivas ou tradição 

edificativa, surgem de forma recorrente, evocando, especificamente, a realidade 

temporal e edificativa anterior ao século XV. Esta vila possui uma estrutura base 

urbana ancestral caracterizada por eixos com dimensões inferiores aos 25 palmos 

(palmo correspondendo a um intervalo entre os 20 e os 21cm), na sua maioria 

inferiores a 20 palmos, compreendendo-se na categoria de Ruas Secundárias ou 

Subsidiárias. Nesta realidade, destacam-se dois eixos que envolvem a malha urbana 

ancestral, constituídos pela Rua da Cruz / Rua do Convento / Rua da Igreja e pela Rua 

Velha.  

 

Os quarteirões, usualmente rectangulares, reflectem uma estrutura de propriedade 

unifamiliar que, por sucessão ou por alienação, se fragmentou em múltiplas 

propriedades. A estrutura dos lotes é alongada, de forma rectangular e com uma frente 

que varia entre os 12 e os 29 palmos (sendo a dimensão média para esta época os 25 

a 30 palmos). É possível inferir a extensão original do núcleo antigo de São Vicente da 

Beira, bem como a direcção do seu primeiro movimento de crescimento, em direcção 

ao eixo da Rua da Corredora, via subsidiária ou traçado coincidente com o trecho de 

Via Romana que atravessa esta região. Ver Quadros 6.5 e 6.8 e Fig. 6.5. a 6.8. 
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Quadro 6.3. Alpedrinha. Características dimensionais das vias e eixos urbanos 
analisados. 
 

Identificação Dimensão e configuração 

Localização Largura da via Largura da via Extensão 
urbana 

Hierarquia 
viária Quarteirões 

Localização Unidade 
métrica 

Unidade palmo* 
[20 a 22cm] 

Unidade 
métrica Importância Nº de 

quarteirões 

Rua do Outeiro 1,86 a 3,44  m 8,9 a 16,4 p  179 m secundário 3 
Rua Fonte do 
Carvalho 2,40 a 3,15 m 11,4 a 15 p  43,6 m secundário 2 

Rua do Carvalho 2,21 a 4,00 m 10,5 a 19 p 38,2 m secundário 2 
Rua Feliciano Mendes 
de Matos 2,40 a 6,14 m 11,4 a 29,2 p  79,3 m secundário 4 

Rua José Salvado 
Motta 4,54 a 5,55 m 21,6 a 26,4 p  39,78 m secundário 2 

Rua do Rossio 1,90 a 2,47 m 9 a 11,8 p  29,5 m secundário 2 
Rua Fria 1,85 a 4,40 m 8,8 a 21 p  50,17 m secundário 4 
Rua das Laranjeiras 1,38 a 2,66 m 6,6 a 12,7 p  30 m secundário 2 
Rua do Calvário 2,18 a 6,60 m 10,4 a 31, 4 p  170,80 m principal  4 
R. Dr. José Vasco 
Mendes de Matos 3,88 a 5,40 m 18,5 a 25,7 p  173,70 m principal  4 

Rua Cônego Fazenda 1,47 a 5,18 m 7 a 24,7 p  57,08 m secundário 5 
Travessa Cônego 
Fazenda 1,20 a 5,91 m 5,7 a 28,1 p  59,00 m secundário 3 

R. D. Jorge da Costa, 
Card. Alpedrinha 2,97 a 6,87 m 14,1 a 32,7 p  198 m principal  8 

Rua Teodósio 
Cerveira 1,64 a 5,68 m 7,8 a 27 p  74,00 m secundário 6 

Rua das Canastras 2,22 a 3,80 m 10,6 a 18,1 p  52,30 m secundário 2 

Rua do Forno 1,25 m a 3,42 
m 6 a 16,3 p  14,00 m secundário 2 

Rua dos Valadares 2,40 a 5,08 m 11,4 a 24,2 p  93,13 m principal  6 
via anexa à Rua dos 
Valadares 2,00 a 2,72 m 9,5 a 13 p  20,70 m secundário 2 

Rua do Passadiço 1,41 a 4,43 m 6,7 a 21,1 p  69,00 m secundário 3 
Rua de Santo António 3,53 a 12,00 m 16,8 a 57,1 p  193,00 m principal  6 
Rua Prof. João 
Mesquita 3,12 a 4,00 m 14,9 a 19 p 162,20 m principal  3  

 

 

 

 

 

(a) Rua Teodósio Cerveira. (b) Rua das Canastras. (c) Trav. do Pelourinho. 

Fig. 6.1. Alpedrinha. Perfil das ruas.  
Fonte: LVP – FAUTL 



 321

  
(b) Janela gótica, edifício 213 

 

(c) Janela gótica, edifício 292 

 
 

 

 
(d) Pormenor do vão, edifício 213 

Fig. 6.2. Alpedrinha. Vãos medievais. 
Fonte: LVP – FAUTL  
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Quadro 6.4. Alpedrinha. Características dimensionais dos lotes urbanos analisados. 
 
  Identificação Dimensão e configuração 

Edifício Localização Largura 
do lote 

Largura do 
lote 

Área do 
lote 

Profundidade 
máxima 

Largura 
de vãos Pisos

Número 
do 

edifício 
Localização Unidade 

métrica 

Unidade 
palmo* [20 

a 22cm] 

Unidade 
metro 

quadrado 

Unidade 
métrica 

Unidade 
palmo* 
[20 a 
22cm] 

Total 
nº de 
pisos 

66 Rua do Outeiro 3,64 m 17,3 p 49,92m² 13,88 m 67 p 1 
67 Rua do Outeiro 4,26 m 20,3 p 55,65 m² 12,60 m 60 p 1 

218 Rua Fonte do 
Carvalho 4,07 m 19,4 p 34,23 m² 8,18 m 39 p 2 

206 Rua do Carvalho 5,71 m 27,2 p 66,04 m² 13,61 m 64,8 p 3 
208 Rua do Carvalho 3,43 m 16,3 p 18,43 m² 6,26 m 29,8 p 2 

209 Rua Feliciano 
Mendes de Matos 2,65 m 12,6 p 18,65 m² 6,60 m 31,4 p 2 

210 Rua Feliciano 
Mendes de Matos 3,39 m 16 p 23,09 m² 6,60 m 31,4 p 3 

365 Rua Feliciano 
Mendes de Matos 5,73 m 17,4 p 70,96 m² 11,08 m 52,8 p 2 

366 Rua Feliciano 
Mendes de Matos 4,05 m 17,4 p 20,75 m² 5,47 m 26 p  2 

367 Rua Feliciano 
Mendes de Matos 6,64 m 17,5 p 34,65 m² 6,54 m 31,1p 2 

109 Rua José Salvado 
Mota 4,90 m 23,3 p 30,56 m² 5,88 m 28 p 1 

224 Rua do Rossio 6,63 m 31,6 p 46,65 m² 7,55 m 36 p  2 
225 Rua do Rossio 4,67 m 22,2 p 33,36 m² 7,97 m 38 p 2 

  
225a Rua do Rossio 4,63 m 22 p 33,72 m² 6,95 m 33 p 2 

226 Rua do Rossio 4,51 m 21,5 p 31,33 m² 7,25 m 34,5 p 3 
372 Rua Fria 4,23 m 20,6 p 35,35 m² 9,95 m 47,4 p 3 
231 Rua Fria 8,12 m 38,7 p 56,28 m² 7,74 m 36,9 p 2 
238 Rua Fria 7,47 m 11,3 p 53,44 m² 7,17 m 34,1 p 2 
227 Rua das Laranjeiras 5,00 m 23,8 p 32,80 m² 6,90m 33 p 3 
228 Rua das Laranjeiras 4,87 m 23,2 p 28,34 m² 6,90 m 33 p 2 
229 Rua das Laranjeiras 6,77 m 32,2 p 49,82 m² 7,28 m 34,6 p 3  

 
Nota: A conclusão do Quadro apresenta-se em Anexo.  
 
 
 
 

   
 

(a) Rua Teodósio Ferreira. (b) Rua D. Jorge da Costa. (c) Rua D. Jorge da Costa. 

Fig. 6.3. Alpedrinha. Vias e lotes / edifícios medievais. 
Fonte: LVP – FAUTL 
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Fig. 6.4. Alpedrinha. Tipologias de Vãos. 
Fonte: LVP – FAUTL 
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Quadro 6.5. São Vicente da Beira. Características dimensionais das vias e eixos 
urbanos analisados. 
 

Identificação Dimensão e configuração 

Localização Largura da 
via 

Largura da 
via 

Extensão 
urbana 

Hierarquia 
viária Quarteirões 

Localização Unidade 
métrica 

Unidade 
palmo* [20 

a 22cm] 

Unidade 
métrica Importância Nº de 

quarteirões 

Rua Velha 2,08 a 4,83 m 10 a 23 p 260,5 m principal 6 
Rua da Igreja 3,97 a 5,57 m 19 a 26,5 p 133 m principal 5 
Rua do Convento 2,63 a 5,28 m 12,5 a 25 p 95,5 m principal 3 
Rua da Cruz 3,23 a 5,16 m 15 a 24,5 p 117 m principal 4 
Rua da Corredoura 2,33 a 5,78 m 11 a 27,5 p 627m secundário 4 
Rua Nicolau Veloso 1,89 a 7,00 m 8 a 33  163 m principal 6 
Rua Manuel Mendes 2,43 a 3,93 m 11,5 a 19 p 47,16 m secundário 3 
Rua das Lages 1,71 a 3,53 m 8 a 17 p  40,51 m secundário 2 
Rua da Misericórdia 1,35 a 3,50 m 6 a 17  68,00 m secundário 4 
Travessa da 
Misericórdia 2,12 a 3,50 m 10 a 17  24,00 m secundário 2 
Rua do Forno 2,82 a 5,20 m 13 a 25 p  36 m secundário 2 
Rua Dª Úrsula 2,18 a 2,81 m 10 a 13 p  88 m secundário 3 
Rua Manuel Lopes 1,92 a 3,07 m 9 a 15 p  143m secundário 6 
Travessa Manuel 
Lopes 2,95 a 3,81 m 14 a 18 p  64 m secundário 5 
Rua das Laranjeiras 3,42 a 6,00 m 16 a 29 p  85 m secundário 4 
Rua da Costa 2,10 a 4,84 m 10 a 23 p  84 m principal 2 
Rua do Eiró 3,32 a 6,79 m 16 a 32 99 m secundário 3 
Rua Manuel Simões 2,10 a 4,80 m 10 a 23 p  83,50 m secundário 3 
Rua de São 
Francisco 3,78 a 7,95 m 18 a 38 p  194 m principal 2 
Rua de São 
Sebastião 5,21 a 9,58 m 25 a 46 p 315 m principal 4 
Rua da Praça 3,73 a 4,95 m 18 a 24 p  51 m secundário 1  

 

 
 

Fig. 6.5. São Vicente da Beira. Perfil das ruas. 
Fonte: LVP - FAUTL 
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Quadro 6.6. São Vicente da Beira. Características dimensionais dos lotes urbanos 
analisados. 
  Identificação Dimensão e configuração 

Edifício. Localização Largura 
do lote 

Largura do 
lote Área do lote Profundidade 

Máxima. Pisos 

Número 
do 

edifício 
Localização Unidade 

métrica 

Unidade 
palmo* [20 

a 22cm] 

Unidade 
metro 

quadrado 

Unidade 
métrica 

Nº total 
de 

pisos 
556 Rua Velha 4,46 m  21 p 53,52 m² 11,22 m 2 
667 Rua Velha 3,52 m  17 p 38,30 m² 11,22 m 3 
558 Rua Velha 2,59 m  12 p 40,74 m² 11,16 m 3 
559 Rua Velha 3,71 m  18 p 28,35 m² 7,52 m 3 
560 Rua Velha 3,33 m 16 p 59,39 m² 11,53 m 3 
567 Rua Velha 2,62 m  12,5 p 34,90 m² 10,08 m 2 
569 Rua Velha 2,24 m  11 p 25,45m² 9,50 m 2 
570 Rua Velha 3,50 m  17 p 46,74 m² 11,98 m 2 
657 Rua da Igreja 4,88 m 23 p 45,22 m² 11,43 m 2 
658 Rua da Igreja 3,73 m  18 p 45,79 m² 11,67 m 3 
659 Rua da Igreja 3,74 m  18 p 95,17 m² 16, 82m 2 
660 Rua da Igreja 3,66 m  17,5 p 43,92 m² 10,56 m 3 
661 Rua da Igreja 4,80 m  23 p 23,52 m² 4,52 m 1 
603 Rua Nicolau Veloso 3,77 m  18 p 50,82 m² 11,33 m 2 
604 Rua Nicolau Veloso 4,64 m  22 p 53,09 m² 10,81 m 2 
605 Rua Nicolau Veloso 4,68 m  22 p 40,94 m² 8,64 m 3 
610 Rua Nicolau Veloso 3,35 m  16 p 58,48 m² 14,61 m 3 
697 Rua Nicolau Veloso 3,19 m  15 p 24,58 m² 7,20 m 2 
591 Rua Manuel Mendes 4,68 m  22 p 66,96 m² 14,71 m 2 
593 Rua Manuel Mendes 3,36 m  16 p 42,08 m² 11,14 m 2 
594 Rua Manuel Mendes 5,67 m  27 p 73,42 m² 11,76 m 2 
595 Rua Manuel Mendes 3,85 m  18 p 80,81 m² 18,21 m 2 
596 Rua Manuel Mendes 5,43 m  26 p 71,69 m² 13,78 m 2 
602 Rua Manuel Mendes 4,93 m  24,5 p 39,23 m² 9,46 m 2 
652 Rua do Convento 6,17 m  29 p 55,04 m² 9,70 m 2 
653 Rua do Convento 5,32 m  25 p 53,44 m² 9,70 m 2 
655 Rua do Convento 5,40 m  26 p 62,18 m² 11,44 m 2 
411 Rua da Cruz 4,85 m  23 p 48,41 m² 10,65 m 2 
413 Rua da Cruz 5,21 m  25 p 50,38 m² 9,47 m 2  

 

 

 

 

 

 
(a) Rua do Convento. (b) Rua Velha. (c) Rua Manuel. Mendes. 

 

Fig. 6.6. São Vicente da Beira. Vias e lotes / edifícios medievais. 
Fonte: LVP - FAUTL 
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(a) Rua Velha. (b) Rua da Cruz. (c) Rua Manuel Simões. 
 

Fig. 6.7. São Vicente da Beira. Localização de vias e lotes medievais. Perfil de ruas. 
Fonte: LVP – FAUTL 
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Fig. 6.8. São Vicente da Beira. Tipologias de Vãos. 
Fonte: LVP – FAUTL 
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6.5. Caracterização Tipológica no Quadro da Beira Baixa 

 

A ocupação humana e as tipologias construtivas tradicionais estão profundamente 

influenciadas por um conjunto de factores eminentemente ambientais: relevo, tipo e 

qualidade dos solos (condicionando o tipo de actividade agrícola); geologia; 

hidrografia; clima (insolação, regime de ventos, precipitação, etc.); coberto vegetal, 

entre outros. O seu efeito fez-se sentir desde os primórdios do povoamento humano 

nesta região, condicionando as actividades económicas, as formas de ocupação do 

território e o próprio modus vivendi das populações na sua relação com o espaço 

edificado, ver Fig. 6.9. Os vestígios arqueológicos, evidências da cultura castreja, são 

um exemplo. O povoado disperso, a situação estratégica em pontos elevados, as 

construções em alvenaria de pedra tosca, sem argamassa e sem aparelho evidente, 

organizadas em torno do local do fogo, denominação ainda hoje empregue para 

designar “casa”, numa única divisão. Envolvendo uma série de unidades desta 

tipologia, com os seus cercados, e os currais para o gado, uma ou várias cinturas de 

muralhas defensivas constituía-se, nesta região, o seu arquétipo de “Aldeia”. 

 

Da romanização subsequente resultaram profundas influências, não só ao nível 

económico-produtivo, com um incremento na actividade agrícola, mas, sobretudo, nas 

tecnologias construtivas e na forma de habitar. O aparelho de pedra regular, com 

argamassa, o uso de telha, em substituição ou complemento aos telhados arcaicos de 

colmo de cevada ou trigo, com a introdução da cerâmica como material de cobertura 

(telha romana), a utilização de materiais de revestimento para os pavimentos 

(ladrilhos, tijolos, tijoleiras, etc.) e as paredes (rebocos, cal, elemento de cor); uma 

nova organização espacial, em torno de um pátio central, e, sobretudo, uma “nova” e 

mais eficiente forma de ocupação do território, estiveram na base do advento da urbe.  

 

Como foi referido, as condições ambientais inerentes ao situ de desenvolvimento da 

actividade e povoamento humano são elementos fundamentais, material, formal e 

tecnicamente, para a construção. Os materiais endógenos desta sub-região, 

tradicionalmente a pedra (granito ou xisto), os terrenos barrentos, para a edificação em 

taipa e a madeira (pinho, castanho), com uma distribuição assimétrica, conduziram a 

singularidades no modus faciendi edificatório, não só de localidade para localidade, 

mas por vezes no seio de um mesmo aglomerado. Esta situação é mais patente nas 

zonas de transição entre os terrenos xistosos e os graníticos, com o emprego nos 

elementos resistentes da construção, de pilares, lintéis e cunhais em granito. 



 329

 
 

Legenda: 

 

 

   
Casa típica da sub – região A.  Casa de Judeu. 

 

 

   
Variante com escada exterior e 
alpendre. 

 Casa típica da sub – região E. 

 
 

   
Variante, com varandas envidraçadas.  Pelourinho. 

 

 
   

Casa típica da sub – região C.  Alminhas. 

 

  

Casa típica da sub – região D.   

 

Fig. 6.9. Tipologias construtivas tradicionais. 
Fonte: AMARAL, Francisco Keil do; LOBO, José Huertas; MALATO, João José - Arquitectura Popular em 
Portugal; (ed.); 2ª edição, Lisboa: Associação dos Arquitectos Portugueses 1980 
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Em Castelo Mendo, localidade que se insere numa área eminentemente fronteiriça, o 

granito constitui o material corrente de construção. Zona onde a aglomeração urbana 

surge de forma pura, ao nível do edificado, apresenta uma mistura de edificações 

típicas da sub-região A, sub-região E e sub-região C, ver Fig. 6.10. 

 

A Tipologia A insere-se no grupo de edificações de distribuição alargada e 

multiplicidade construtiva, no quadro das tipologias regionais tem, na maioria dos 

exemplos, um papel central. De volumetria simples e irregular, surge usualmente com 

planta rectangular, desenvolvendo-se ao longo de dois pisos. O piso térreo destina-se 

ao apoio à actividade agrícola, como local de armazenamento e acomodando alfaias e 

abrigo de animais; este piso abre-se, com frequência, para um logradouro nas 

traseiras, que cumpre a função de extensão do espaço vital (e complemento à 

actividade produtiva, com horta). O acesso ao piso superior faz-se através de escadas 

exteriores. No segundo piso desenvolve-se a habitação propriamente dita, centrada 

numa divisão principal (sala comum), local do lume, feito no chão, em leito de pedra, 

onde se faz a distribuição das alcovas. Este espaço central, sala, cozinha, local para 

as refeições e o convívio, constitui o fulcro da habitação. Os interiores são escuros, 

devido ao reduzido número de vãos (janelas) e à ausência de chaminé na lareira, 

imprimindo tradicionalmente às superfícies a cor negra da fuligem.  

 

Estas características são resultantes de uma adaptação às condições extremas do 

clima local, com ciclos assimétricos sazonais de temperatura. Ao nível dos materiais 

empregues, estes variam conforme a localização: alvenaria de xisto, xisto com calhau 

rolado, xisto com granito (nos elementos estruturais) ou granito. Os elementos em 

madeira, tal como no resto, seguem as disposições dos recursos locais. A cobertura, 

usualmente de duas águas, é revestida a telha de canudo, sem forro ou mesmo 

guarda-pó. Os remates do telhado são depurados, beirado simples e cumeeira sem 

elementos ornamentais. A alteração dos hábitos e requisitos da vivência 

contemporânea levaram a uma progressiva alteração das condições de habitabilidade 

desta tipologia, nomeadamente com a introdução de meios de extracção de fumo, 

rede eléctrica e de água. Estas alterações e outras mais profundas, ao nível da divisão 

interna e dos usos, levaram que poucos exemplos se encontrem ainda fiéis à 

configuração original, ver Fig. 6.11. 

 

A Tipologia C de volumetria singela, planta rectangular e alongada, surge num 

contexto muito particular, numa zona onde existem as culturas de sequeiro.  
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Fig. 6.10. Principais materiais construtivos da região. 
Fonte: AMARAL, Francisco Keil do; LOBO, José Huertas; MALATO, João José - Arquitectura Popular em 
Portugal; (ed.); 2ª edição, Lisboa: Associação dos Arquitectos Portugueses 1980 
 

 

                                

 
Fig. 6.11. Tipologias construtivas tradicionais. Casa típica da sub-região A. 
Fonte: AMARAL, Francisco Keil do; LOBO, José Huertas; MALATO, João José - Arquitectura Popular em 
Portugal; (ed.); 2ª edição, Lisboa: Associação dos Arquitectos Portugueses 1980 

1. “Lojas”  
(arrecadação)
2. Curral 
3. Entrada 
4. Cozinha 
5. Alcova 
6. Quarto 
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Desenvolvendo-se ao longo de um piso térreo, estas edificações surgem alinhadas, 

acompanhando o traçado das ruas, no seio dos aglomerados ou ao longo dos 

caminhos agrícolas. Esta tipologia ocupa, por vezes, a totalidade de um quarteirão, 

funcionando nestas ocasiões com um conjunto edificado com duas frentes 

independentes de habitações, costas com costas, parede meã dividindo, 

longitudinalmente, coincidindo e apoiando a linha de cumeeira. A sua organização 

interna reflecte uma lógica de separação entre as funções habitar e os espaços 

destinados a dar apoio à actividade agrícola. O curral, apenas com o vão de acesso 

como única fonte de luz e arejamento, encontra-se isolado do resto do complexo. De 

permeio, uma zona de entrada e uma área de armazenamento. No núcleo de entrada, 

acede-se à zona de cozinha, elemento dinamizador da habitação, e às alcovas. A 

cobertura simples, de duas águas, revestida a telha de canudo, é, por vezes, 

complementada com estruturas de madeira, sobre o forro, permitindo aumentar a 

capacidade de armazenamento de lenha ou outros bens.  

 

Em termos de materiais e técnicas de construção, esta tipologia emprega alvenaria de 

granito, com blocos relativamente pequenos e pouco homogéneos nas suas 

dimensões. As molduras dos vãos, a par com os cunhais, são solucionadas com o 

emprego de blocos de grandes dimensões. A marcação dos vãos é acentuada através 

do uso de cal, que é igualmente revestimento para os interiores. Elementos 

arquitectónicos que surgem associados a estas tipologias são os muros de alvenaria 

de pedra seca, que se prolongam dos panos de parede das habitações, delimitando 

propriedades e, sobretudo, marcando a paisagem, ver Fig. 6.12 (a). 

 

A Tipologia D distingue-se das restantes pela volumetria disposta em três pisos. O 

piso térreo era destinado ao alojamento de animais e ao armazenamento de alfaias, os 

restantes pisos, ligados entre si por uma escada interior, destinavam-se ao uso 

habitacional. Ao nível construtivo, os dois primeiros pisos são em alvenaria mista, de 

xisto e calhau rolado, com argamassa de barro. Os lintéis dos vãos, os cunhais e 

todos os elementos estruturalmente mais solicitados, empregam o uso de blocos de 

granito. Os planos de peito do vão são usualmente concebidos com o emprego de 

uma única laje de granito. O último piso é normalmente edificado em taipa de ripado e 

barro, com o objectivo de reduzir o esforço de carga nos pisos inferiores. Na fachada, 

neste nível, desenvolvem-se com relativa frequência varandas alpendradas em 

madeira, com balaústres recortados. A cobertura de duas águas, revestida a telha de 

canudo, remata em beirado simples, ocasionalmente englobando o alpendre da 

varanda; ver Fig. 6.12 (b).  
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(a) Casa típica da Sub-Região C. 

 
 

 

 

(b) Casa típica da Sub-Região D. 
 
 
Fig. 6.12. Tipologias construtivas tradicionais. Casa típica da sub-região C e D. 
Fonte: AMARAL, Francisco Keil do; LOBO, José Huertas; MALATO, João José - Arquitectura Popular em 
Portugal; (ed.); 2ª edição, Lisboa: Associação dos Arquitectos Portugueses 1980 

1. Entrada 
2. Arrecadação 
3. Sala comum 
4. Alcovas 
5. Cozinhas 

1. Entrada 
2. Sala comum 
3. Cozinha 
4. Alcovas 
5. Arrecadação 
6. Curral 
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A Tipologia E tem duas sub-tipologias: a primeira, desenvolvendo-se ao longo de um 

piso térreo e, a segunda, organizada ao longo de dois pisos. As características que as 

aproximam em termos tipológicos, prendem-se, para além da região onde surgem, 

com o emprego de blocos de grandes dimensões, lajes ou “lanchas” de granito, bem 

como a sua relação com o espaço imediatamente envolvente, usualmente 

subordinado a usos de apoio à agricultura, os “quinteiros”. Na primeira sub-tipologia, 

este espaço configura-se envolto num dos lados pela casa principal, com amplo 

alpendre e nas restantes faces, pelos anexos de apoio. Em termos de articulação 

interna, a partir do alpendre acede-se a um corredor de distribuição que divide a 

habitação em duas alas: de um lado, a sala, e, a partir desta, as alcovas; do outro, a 

cozinha e zona de arrecadação. Na sub-tipologia com dois pisos, o alpendre é 

substituído por uma varanda alpendrada, assente em elementos de suporte, pilares e 

lintéis, materializados em blocos de granito. No piso térreo, as áreas encontram-se 

subordinadas a usos de apoio e armazenamento de alfaias, bem como a um corredor 

de acesso, no qual se desenvolve uma escada de tiro, com acesso ao piso superior. A 

orgânica espacial interna do 1º andar é a mesma, como a verificada na sub-tipologia 

de piso único; ver fig. 6.13 (a).  

 

A Sudoeste de Castelo Mendo, as vilas de Alpedrinha e São Vicente da Beira 

encontram-se inseridas na media Beira Baixa e, igualmente, num território de transição 

entre os maciços graníticos e os depósitos xistosos. Nelas, o povoamento é 

eminentemente disperso. Alpedrinha conta com um conjunto heterogéneo de 

tipologias, com exemplos da sub-região A, na sua variante com escada exterior e 

alpendre, Casa de Judeu e edificações da sub-região D. São Vicente da Beira, têm 

edificações da sub-região A, e é sobretudo caracterizada pela Casa de Judeu, ver 

Fig.6.13 (b). 

 

A Casa de Judeu, esta tipologia não difere grandemente da Tipologia A, nem em 

número de pisos, sempre com piso térreo e piso superior, nem em tecnologias 

edificativas, o diálogo entre as alvenarias de granito, mistas ou de xisto, os usos da 

madeira soalhos, estruturas de cobertura, portadas, portas e janelas, e as coberturas 

revestidas a material cerâmico. A grande diferença está nas dimensões e na forma do 

lote, rectangular e usualmente alongado, bem como nos usos associados ao piso 

térreo. Os exemplos desta tipologia surgem, igualmente, num quadro diferenciado dos 

restantes casos, localização urbana, ao longo das ruas nobres ou das mais antigas. 

Um dos sinais mais evidentes da sua singularidade está no desenvolvimento de  
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(a) Casa típica da Sub-Região E. 
 
 

 

    

 
(b) Casa de Judeu. 

Fig. 6.13. Tipologias construtivas tradicionais. Casa típica da sub-região E e Casa de 

Judeu. 
Fonte: AMARAL, Francisco Keil do; LOBO, José Huertas; MALATO, João José - Arquitectura Popular em 
Portugal; (ed.); 2ª edição, Lisboa: Associação dos Arquitectos Portugueses 1980 

1. Alpendre 
2. Entrada 
3. Sala Comum 
4. Alcova 
5. Cozinha 
6. Arrecadações 

1. Entrada 
2. Loja ou oficina 
3. Arrecadação 
4. Sala comum 
5. Alcova 
6 Cozinha 
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actividades associadas ao comércio ou aos ofícios (mesteres medievais), no espaço  

do piso térreo. O isolamento do acesso ao fogo, no piso superior, da área comercial / 

profissional. De resto, as características são as usuais às restantes tipologias.  

 

Álvaro, na zona Oeste desta sub-região, encontra-se bem dentro da área de influência 

construtiva do xisto, com um povoamento que varia entre o disperso e o de 

aglomerado de pequena dimensão. Muitos dos edifícios de xisto são rebocados e 

pintados, ver Fig.6.14. Neste território observam-se exemplos da tipologia da Sub-

região A, na sua variante, com varandas envidraçadas. 

 

A Tipologia A – variante de varandas envidraçadas: similar, na sua essência, às 

características genéricas desta tipologia, a grande diferença está na transformação 

das escadas alpendradas e varandas tradicionais cobertas, em espaços fechados, 

numa primeira fase, com grelhas de madeira e portadas, usuais no século XVII, mas 

sobretudo após a 2ª metade do século XVIII, com o uso um pouco mais disseminado 

dos vãos envidraçados. Esta apropriação de um espaço semi-exterior, de uso 

normalmente estival, para uso interior e permanente, aproveitando a orientação solar e 

o conforto térmico para uma melhoria da habitabilidade é corrente. 

 

                                 

 

Fig. 6.14. Álvaro. Tipologias construtivas tradicionais. 
Fonte: LVP-FAUTL 
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Pelourinhos, Cruzeiros e Alminhas: símbolos do Poder central, da independência de 

um Município ou igualmente dos espaços de administração da Justiça (Cadeias e 

Casas de Regedor), os pelourinhos surgem integrados nos espaços públicos das 

Vilas, partilhando estes locais com os edifícios notáveis (Paços de Concelho, Igrejas e 

Casas Nobres). Extraordinariamente variados, nos seus componentes e elementos 

decorativos, os pelourinhos ostentam, invariavelmente, algum símbolo real e/ou as 

armas nacionais, conforme a época e o monarca. Partilham, entre todos, uma forma 

alongada, coluna, cilindro, prisma quadrangular, o uso de material pétreo resistente, 

da região ou “importado” e uma composição que potencia a sua identidade 

(escadarias, plinto e outros).  

 

Em paralelo, os Cruzeiros, constituem elementos simbólico-religiosos associados a 

períodos particulares do Ano Eclesiástico (Quaresma), marcando as Estações do 

Calvário, percursos processionais, caminhos romeiros e locais associados à devoção 

religiosa. As Alminhas, constituem igualmente elementos de marcação religiosa da 

paisagem. Intimamente associadas a episódios de aparições e aos percursos 

romeiros, adquirem a forma de protótipos à escala de monumentos religiosos de 

maiores dimensões. Pela sua importância e relação forma / função reportam a tempos 

de um passado longínquo em que os santuários naturais (animistas) foram 

reconfigurados em primeira mão pela acção romanizada, com a devoção aos Lares e 

Penates – aos antepassados, e posteriormente pela cristianização moralmente 

modeladora, restringindo mas não apagando os velhos hábitos pagãos. 

 

As casas apalaçadas e habitações nobres: além do quadro ambiental e geográfico, 

que levou ao desenvolvimento de todas as variantes construtivas da ocupação do 

território, no sentido formal, funcional e técnico, e as questões socio económicas. O 

desenvolvimento urbano de um aglomerado resulta das interacções de todos estes 

elementos que, conformados por uma organização social, normas, regras, preceitos, 

leis e convenções, geraram uma determinada expressão arquitectónica. Da 

estruturação social e da posse da terra foram surgindo ao longo dos séculos, nos 

aglomerados de maior importância, manifestações arquitectónicas de status 

económico e aparato fidalgo. Solares de maior ou menor escala, com características 

mais ou menos eruditas, estes edifícios encontram-se quase sempre desenquadrados 

de uma realidade construtiva rural. Revelam preocupações com a escala e articulação 

do edifício, mas sobretudo das suas fachadas urbanas, estabelecendo com a 

envolvente relações de dominador / dominado, ver Fig. 6.15. 
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Fig. 6.15. Castelo Mendo. Tipologias construtivas tradicionais. 
Fonte: LVP-FAUTL 
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Com uma organização formal ligada à tradição da arquitectura chã, de estrutura 

regular organizada em torno de um pátio aberto (em “L” ou em “U”), ou com uma 

ligação ainda mais desenraizada, reportando às habitações apalaçadas de inspiração 

francesa, que surgiram na segunda metade do século XIX em Lisboa e Porto, as 

habitações das classes sociais mais abastadas não deixam de respeitar em grande 

medida, as condicionantes regionais. Os materiais base complementados com 

materiais de “importação, necessariamente acessíveis apenas aos economicamente 

mais desafogados, são utilizados sem as preocupações com a orientação solar e os 

rigores climáticos, embora que atenuadas por soluções formal e tecnicamente 

inacessíveis à habitação popular, ver Fig. 6.16. 

 

6.6. O Plano de Aldeia como Instrumento de Planeamento e a sua Aplicação 

 

O processo de Salvaguarda e Reabilitação de um núcleo urbano, a metodologia como 

modo operativo, inicia-se com uma fase de Caracterização, onde se pretende aferir um 

entendimento da realidade efectiva do objecto de estudo: Aldeia ou Vila, no quadro da 

morfologia urbana, do espaço público e do edificado. Este sistema deriva da lógica 

entre os indicadores geográficos, morfológicos, funcionais, construtivos, sociais e 

económicos, permitindo definir estratégias de gestão e planeamento urbano. A 

valorização do património cultural (construído) pretende ser um princípio assumido 

neste processo, como um dos seus grandes objectivos, transformando o aglomerado 

num conjunto de referenciais de qualidade da construção e do ambiente urbano. 

 

A área abrangida pelo levantamento e caracterização excede amplamente o perímetro 

inicial da área envolvente, estudo e análise de fachadas, rua ou praça, como, por 

exemplo, nos Planos de Aldeia desenvolvidos pelas autarquias. Na primeira fase 

consistiu o Trabalho de Campo, com a recolha de informação, primeiros ensaios de 

sistematização e tratamento de dados, de modo a clarificar objectivamente os próprios 

critérios do levantamento e caracterização. Alunos, estagiários, jovens investigadores 

e docentes da FAUTL, com deslocação de meios, recursos técnicos, científicos e 

humanos para os locais de estudo, estiveram envolvidos no Trabalho de Campo, nas 

Jornadas Técnicas, na Apresentação e Avaliação do Projecto, e nas Reuniões de 

Trabalho, realizadas no LVP, nas Autarquias e nas sessões de acompanhamento. Em 

simultâneo procedeu-se à recolha e inventariação de informação existente nos 

arquivos dos municípios envolvidos no processo (GTL, juntas de freguesia, arquivos 

municipais, bibliotecas, colecções particulares, museus), que auxiliassem a entender a 
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Fig. 6.16. Alpedrinha. Tipologias construtivas tradicionais. 
Fonte: LVP-FAUTL 
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morfologia, evolução e transformação ao nível dos espaços público / urbano, privado e 

edificado das aldeias, bem como de anteriores iniciativas conduzidas no sentido da 

sua preservação e valorização. 

 

A pesquisa histórica é essencial, possibilitando a correcta valorização do que se 

propõe salvaguardar e preservar, fundamentando o entendimento da singularidade e 

originalidade. Para além do seu papel, na assunção do grau de importância, na 

necessidade de conservação dos testemunhos que o espaço urbano e edificado, 

público e privado encerra, a investigação histórica permite identificar, estudar e 

documentar o património, possibilitando trilhar o percurso da sua permanência. A 

importância do Património, que urge conservar, aponta para a necessidade da sua 

valorização. Fundamental é o seu papel ao nível da sensibilização da comunidade 

local, habitantes ou utentes, possibilitando uma acção pedagógica. Por outro lado, a 

adesão, entendimento e empenho, por parte dos utentes, em todo o processo, facilita 

a implementação das acções propostas. A análise dos estudos históricos é também 

passível de ser positivamente influenciada por esta sinergia, no processo de revelar os 

reais valores patrimoniais envolvidos nas acções de salvaguarda, preservação e 

conservação. 

 

Numa segunda fase, a equipa do LVP com valências multidisciplinares, procedeu ao 

tratamento dos dados recolhidos, com preocupações estatísticas, conformando os 

resultados em quadros e mapas síntese de caracterização da realidade. Elaboraram-

se Cadernos Temáticos subordinados à Caracterização e ao Diagnóstico, contendo 

fichas de caracterização morfológica do edificado e do espaço urbano, quarteirões, 

praças, ruas, largos, jardins. Elaboraram-se gráficos com subsequente tratamento 

estatístico, abordando os diversos parâmetros da caracterização, mapas síntese da 

situação actual ao nível urbano e edificado, ver Figs.6.17. 

 

O levantamento e caracterização tipo-morfológica do núcleo histórico das vilas de 

Alpedrinha e São Vicente da Beira, e das Aldeias de Castelo Mendo e Álvaro, teve 

como objectivo o entendimento da realidade urbana actual, completando o 

conhecimento disponível sobre as suas géneses e subsequentes processos de 

concepção e urbanização, respectivamente, por ex., o Plano de Recuperação de 

Fachadas da Aldeia Histórica e o Plano de Aldeia do Xisto. Com o conhecimento da 

origem do povoado, procurou-se aferir o seu processo evolutivo ao longo do tempo, 

através da selecção de categorias e parâmetros que possibilitaram ilustrar esta 
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Fig. 6.17. Exemplo de uma base de dados em Excel para conversão em SIG. 
Fonte: LVP – FAUTL 
 

situação. Para isso contribuíram os levantamentos realizados, antes e durante o 

trabalho de campo, pela observação directa, bem como as fontes bibliográficas e 

documentais de âmbito local. Relativamente aos estudos e informação histórica 

existente, quer ao nível formal, morfologia do edificado e a composição global do 

plano, quer ao nível simbólico, procurando desde o início enquadrar a importância da 

aldeia ao longo do tempo. O trabalho desenvolvido apoia-se numa análise construção 

a construção, com recurso à recolha de dados e elementos expressos numa ficha de 

caracterização / inquérito ao edificado, no âmbito social / económico, construído e 

urbano, morfologia e espaço público, para a qual foram estabelecidos itens e 

parâmetros que permitissem identificar, tanto os edifícios medievais, com 

características ao nível proporcional, volumétrico, rítmico, geométrico e formal, ainda 

existentes e a sua relação relativamente a um desenho original, e caracterizar todo os 

outros elementos urbanos, conjuntos e edificado, do ponto de vista morfológico, 

funcional e construtivo.  

 

Na ficha de levantamento e caracterização da morfologia urbana e do espaço público, 

constam os seguintes itens e parâmetros de classificação: (a) identificação do espaço 

(regime de propriedade, denominação, toponímia, forma e dimensões); (b) evolução 

urbana (desde as primeiras origens, até à actualidade, com datação do edificado); (c) 

traçado urbano; (d) tipo de povoamento (agrupado, disperso); (e) morfologia urbana 
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(orgânica, empírica, linear, regular); (f) hierarquia viária; mobilidade e vivência (com 

movimento, sem movimento, espaço principal, espaço secundário, espaços de 

circulação mista); (g) volumetria (nº de pisos); (h) pontos de vista com interesse (a 

valorizar); (i) tipologias dos espaços públicos (jardim, terreiro, praça, largo, rua, quelha, 

travessa, beco); (j) tipologia do pavimento; (k) espaços verdes; (l) mobiliário urbano; 

(m) património hidráulico e termal; (n) sinalética (toponímia, sinalização vertical, 

sinalização de edifícios notáveis); (o) estado de conservação dos pavimentos; (p) 

redes de águas residuais; (q) rede de iluminação pública, ver Fig. 6.18. 

 

Na ficha de levantamento e caracterização do edifício (caso a caso) constam os 

seguintes itens e parâmetros de classificação: (a) identificação do edifício, dimensões, 

nº de pisos, ocupantes, proprietários, tipo e forma de ocupação, função (habitação, 

comércio, equipamento, serviços e outros), regime de propriedade; (b) tipologias do 

edificado (proposta de classificação tipológica), materiais e técnicas construtivas 

(sistema construtivo, revestimentos, cor), pormenores e elementos arquitectónicos, 

tipologias de vãos, valor arquitectónico (imóvel de interesse público, zona de 

protecção de imóvel de interesse público, em vias de classificação, sítio arqueológico, 

imóvel de qualidade, de acompanhamento, imóvel dissonante parcial, total, imóvel 

sem interesse), valor patrimonial (valor arquitectónico, histórico, estético, cultural, 

artístico / técnico / raridade, valor de uso, económico, educativo, social, político); (c) 

grau de protecção (classificação internacional, classificação nacional, área protegida, 

protecção jurídica); (d) estado de conservação, ver Fig.6.19. 

 

Relativamente a este último item, a sua análise e caracterização é efectuada, numa 

primeira etapa, referenciando cada um dos pisos e a cobertura, e, no final, a avaliação 

da situação global de conservação do edifício (bom, razoável, mau, ruína, em obra). 

Sempre que necessário uma análise mais aprofundada das anomalias verificadas no 

edifício, recorre-se à elaboração da carta de risco (mapa síntese das anomalias, com 

as terapêuticas específicas a aplicar a cada uma das situações verificadas), baseada 

num levantamento específico de todos os processos patológicos, registado numa ficha 

de anomalias, com indicação das análises a efectuar, sendo posteriormente elaborada 

uma ficha de acções terapêuticas. Pela complexidade de alguns casos, surge a 

necessidade de especificar, espaço a espaço, e não na globalidade do edifício, as 

anomalias e acções a aplicar, bem como a elaboração, no quadro de uma 

periodicidade cíclica, e actualização das fichas de patologias e terapêuticas, utilizando 

como suporte o sistema informático WinREFRAN. 
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Fig.6.18. Exemplo de Ficha espaço público. 
Fonte: LVP - FAUTL 
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Fig.6.19. Exemplo de Ficha habitação. 
Fonte: LVP - FAUTL 
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Os mapas-síntese foram elaborados com recurso à informação contida nas fichas de 

caracterização tipo-morfológicas, recolhidas em trabalho de campo, pela observação 

directa e o registo gráfico dos elementos caracterizadores do espaço urbano e 

edificado. Estes instrumentos de apoio essenciais, na leitura e análise da situação 

actual permitiram a qualificação e quantificação dos parâmetros, que estruturam a 

realidade presente e dos indicadores, que avaliam a situação das aldeias, de forma 

global e abrangente, ver Quadros 6.7. e 6.8. 

 

A análise de toda a informação recolhida permitiu definir uma síntese coerente de 

todos os elementos relevantes para o projecto a desenvolver e estabeleceu 

prioridades, tipos e escala de intervenção, nos aspectos socais e físicos, entre outros.  

 

Assim, ao analisar os resultados, aferiu-se que todas as aldeias estudadas foram 

classificadas com Bom, relativamente à qualidade ambiental e à habitação. Todas as 

aldeias obtiveram a classificação final de Razoável no consumo de recursos/utilização 

eficiente de recursos, assim como na saúde e segurança. Castelo Mendo e Álvaro 

apresentam a classificação de Razoável na mobilidade e na interacção social. 

Alpedrinha e São Vicente da Beira foram classificadas com Bom na mobilidade e na 

interacção social e obtiveram a classificação de Razoável na saúde e segurança e, no 

consumo de recursos/utilização eficiente de recursos. Estes resultados justificam-se 

em Alpedrinha e em São Vicente da Beira, pela preservação da diversidade natural, 

económica, social e cultural e pelo envolvimento da comunidade no processo, ver 

Quadro 6.9. 

 

Estas aldeias, inseridas na paisagem da Serra da Gardunha, dispõem de importantes 

recursos endógenos disponíveis para sustentarem um processo de desenvolvimento 

local, numa perspectiva de equidade intergeracional e de preservação e gestão do 

meio ambiente: (a) a elevada altitude, com o relevo bastante acidentado, abrange uma 

só unidade morfológica – o Maciço Antigo; (b) a floresta, como um dos principais 

recursos naturais, apesar de a área ocupada ser bastante inferior à sua aptidão; (c) a 

grande variedade de recursos vegetais, que se poderão constituir como matérias 

primas para a área da medicina, da química, da cosmética e da indústria agro-

alimentar; (d) a maior nascente de recursos hídricos do país – o Zêzere e o Mondego, 

que definem duas importantes bacias hidrográficas limitadas a Norte pelo Rio Douro e 

a Sul pelo Rio Tejo – e a abundância de águas subterrâneas – na Serra da Gardunha, 

o que permitiu a instalação, em São Vicente da Beira, de uma empresa de 
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Quadro 6.7. Critério de avaliação/classificação utilizada nos casos de estudo. 
 

 
 
 

 
 

 

Fonte: Adaptado de VAZ, Domingues - Cidade e Território - Identidades, Urbanismos e Dinâmicas 
Transfronteiriças, Celta Editores, 2008 
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Quadro. 6.8. Matriz de indicadores de planeamento sustentável das aldeias (exemplo) 
 

 
 
Fonte: Adaptado de VAZ, Domingues - Cidade e Território - Identidades, Urbanismos e Dinâmicas 
Transfronteiriças, Celta Editores, 2008 

 
engarrafamento de água de mesa; (e) os recursos minerais - as minas de urânio e de 

(as minas da Panasqueira, na Barroca), as pedreiras de granito e xisto, os barros, os 

caulinos brancos, da Guarda e de Castelo Branco, e as areias - são todos eles 

recursos, da região da Beira Interior, a valorizar; (f) o corredor urbano: Guarda – 

Covilhã – Castelo Branco e a ligação Salamanca – Cáceres – Mérida; (g) a posição 

privilegiada geo-estratégica: toda esta região encontra-se ligada à Europa Central e do 

Norte através dos itinerários principais – IP 5, 6 e 2 – e das linhas ferroviárias da Beira 

Alta e da Beira Baixa; (h) a riqueza de todo um património diversificado, paisagístico, 

biológico, geológico e cultural – a Serra da Gardunha foi incluída na 1ª Lista Nacional 

de Sítios de Interesse Comunitário – onde nesta região se destacam o Parque Natural 

da Serra da Estrela, a Reserva Natural da Serra da Malcata e os Parques Naturais do 

Arribas do Douro Internacional e Águeda e do Tejo Internacional e o Geopark 

Naturtejo da Meseta Meridional; (i) o património edificado que é abundante e de 

grande valor, onde se destacam as gravuras rupestres – no vale do Côa e do Zêzere, 

as construções megalíticas, as construções do período de ocupação romana – 

estradas e pontes – os castelos medievais, os pelourinhos, os solares, outras 

construções eruditas e a riqueza de toda a construção vernácula; (j) os núcleos 

urbanos que fazem parte dos Programas das Aldeias Históricas, e das Aldeias do  
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 Quadro. 6.9. Lista final de indicadores para avaliação das aldeias estudadas. 

 
Fonte: Adaptado de VAZ, Domingues - Cidade e Território - Identidades, Urbanismos e Dinâmicas 
Transfronteiriças, Celta Editores, 2008 
 

Xisto, inseridas na respectiva rede – RAX; e (k) a gastronomia e as técnicas 

tradicionais que são recursos culturais de grande importância ao nível local e regional. 

Todos estes recursos associados a relações estabelecidas entre actores de 

desenvolvimento regional constituem um importante potencial endógeno – o humano, 

natural, o sócio-cultural, o relacional e o produzido pelo homem – que articulados a 
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recursos exógenos e políticas adequadas, compõem a base do desenvolvimento 

económico e portanto social dos lugares e da região que se pretende sustentável, 

[MATOS, 2000]., ver Fig. 6.20. 

 

6.6.1. Análise Crítica aos Planos de Aldeia dos Gabinetes Técnicos Municipais 

Análise crítica de extrema importância para a prossecução do método, consiste na 

apreciação comparativa, segundo critérios científicos e de isenção, dos Planos de 

Aldeia, propostos localmente. Para uma maior abrangência de análise, o processo 

comparativo divide cada plano em três partes: Caracterização, Diagnóstico e Proposta. 

Cada parte subdivide-se em quatro conjuntos de parâmetros: Elementos de 

Caracterização, Componentes, Fragilidades e Potencialidades. Para a correcta 

execução de um Plano torna-se absolutamente necessário o cumprimento pleno e 

válido destes itens e parâmetros, dando resposta às questões e objectivos por estas 

levantadas. 

 

Tomando como exemplo a análise crítica do Plano de Aldeia elaborado ao nível local, 

pela Câmara Municipal de Oleiros, no quadro da Rede de Aldeias do Xisto, a primeira 

parte, “Caracterização”, tem os seguintes elementos: (a) enquadramento geográfico 

(localização geográfica, geografia física e ambiente), acessibilidades (infra-estruturas,  

 

 

Fig. 6.20. Capital Endógeno da Beira Interior. 
Fonte: Adaptado de MATOS, António de Jesus Fernandes de – Ordenamento do Território e 
desenvolvimento regional, tese de doutoramento economia (documento policopiado), Covilhã :  
Universidade da Beira Interior, 2000 
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rede viária e acessibilidade), análise histórica (origens do povoamento e seu 

desenvolvimento, registo do edificado nos períodos históricos), cronologia de história 

local (quadro cronológico, descrição e interpretação da história local); (b) população e 

território (geografia humana, habitação, economia, vivências e pertenças), património 

cultural (avaliação patrimonial - imóveis classificados, arquitectura religiosa e civil, 

outros bens e recursos culturais – avaliação patrimonial); (c) análise morfológica e 

estrutura urbana (forma / fundo, volumetria, espaços públicos, modelação 3D, 

pavimentos, espaços verdes, espaços públicos, património hidráulico, mobiliário 

urbano, sinalética, outros elementos edificados); (d) caracterização do edificado 

(função, estado de conservação, tipologias, técnicas e materiais, elementos 

arquitectónicos, tipologias de vãos, e outros elementos); (e) infra-estruturas (estado de 

conservação dos pavimentos, redes de águas residuais, rede de iluminação pública) e 

anexos (elementos técnicos acessórios). A segunda parte, “Diagnóstico”, corresponde: 

conjuntos e áreas históricas, acessibilidades, estrutura – modo arquitectónico, valor 

arquitectónico e diagnóstico – conclusão. 

 

A terceira e última parte, “Proposta”, apresenta os seguintes elementos: (a) estratégias 

(centro histórico, aglomerado urbano, imagem e identidade, turismo sustentável); (b) 

percursos estratégicos (eixos estruturantes e espaços públicos estratégicos, percursos 

turísticos estratégicos); (c) estratégias de intervenção – Centro Histórico (princípios de 

intervenção, prioridades de intervenção, vãos de portas – propostas, vãos de janelas, 

alpendres, varandas e guardas – propostas); (d) intervenção urbana (espaços a 

intervir, simulações 3D); (e) requalificação (estudo dos perfis de rua, requalificação de 

frentes de rua, largos e edificado); (f) regulamento do plano operativo (descrição de 

técnicas e materiais de construção tradicional, normas de edificação referentes a todos 

os componentes do edificado e espaço urbano); Do quadro comparativo da análise 

crítica, expresso no âmbito das Fragilidades e das Potencialidades, foi possível 

verificar que o Plano de Aldeia para Álvaro tem, no campo da Caracterização uma 

abordagem deficitária em termos de enquadramento local, não tendo sido executados 

os estudos dos fluxos internos e externos, faltando, igualmente, um estudo 

convenientemente aprofundado no âmbito da história local, com a inexistência de 

cartas de localização arqueológica. Ao nível da caracterização social notaram-se 

deficiências, tendo, no entanto, no campo patrimonial, da caracterização do edificado e 

das infra-estruturas, sido observadas as maiores carências, dada a total inexistência 

de elementos. Como factores positivos, refira-se um enquadramento geográfico e do 

uso do solo, uma análise económica e uma caracterização etnográfica satisfatórias, e, 

no caso do edificado, da enumeração e denúncia dos elementos dissonantes. No 
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campo do Diagnóstico, a sua ausência constituiu, desde logo, uma fragilidade 

extrema, do Plano de Aldeia, denotando em larga medida, uma incapacidade e 

desajuste metodológico da C. M. de Oleiros, por notória falta de meios e recursos 

científicos vocacionados para esta área específica. Ao nível da Proposta, ela revela-se 

insatisfatória (ou mesmo omissa) na generalidade dos campos, desde logo por uma 

caracterização estratégica incompleta, sem previsão de intervenções no espaço 

urbano, de operações de requalificação ou muito menos de um regulamento operativo. 

Como aspectos positivos, revela a existência de um PDM bem elaborado, que pode 

servir como base operativa para a construção de um POR, e a melhoria das 

acessibilidades, complementada no Plano de Aldeia. 

 

A partir do estado de conservação do Património, e do grau de informação relativo ao 

Plano de Aldeia e ao seu andamento construtivo, verificou-se que todas as operações 

assentaram no Plano proposto, vindo este numa linha de conformidade com a 

organização preexistente, aferida na imagem do edificado e no traçado urbano, na 

morfologia, mas igualmente relacionada com a sua organização, hierarquia funcional, 

social e simbólica. É fundamental o diagnóstico da situação existente, quer física, quer 

conceptualmente. Só a partir da intercepção do valor histórico com a actual situação 

do Património, se torna possível definir os princípios e os conceitos de intervenção 

que, enquadrados nas actuais filosofias, políticas de conservação e valorização do 

património, ao nível nacional e internacional, é possível a correcta planificação de um 

Modelo de Intervenção.  

 

Podemos constatar que ao nível da imagem do edificado, todos os planos se 

basearam em medidas de levantamento, diagnóstico e intervenção, rígidas e 

complexas, mas de âmbito pouco abrangente, não conseguindo dar resposta à 

complexidade das questões imanentes à problemática e ao entendimento 

contemporâneo do Património e da Sustentabilidade. Em Castelo Mendo defendeu-se 

a criação de um gabinete local para dar apoio à execução e implementação do Plano 

(rectificado). No caso de Álvaro, assiste-se a uma gestão municipal. Nestas duas 

situações, a gestão dos Planos foi conduzida e fixada por um conjunto de orientações 

estritas, estruturadas no tempo por uma calendarização, com definição de custos para 

todas as intervenções apresentadas, seguindo um rigoroso sistema de composição de 

fachadas. 
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CAPÍTULO VII – CONCLUSÂO E RECOMENDAÇÕES  

 

7.1. As Aldeias Históricas no Presente 

 

A observação do trabalho desenvolvido nos últimos anos no quadro dos Programas 

das Aldeias permite verificar que é possível inverter as tendências de desagregação e 

desertificação dos territórios e comunidades no interior do país.  

 

O desenvolvimento dos Planos de Aldeia, para as Aldeias Históricas, privilegiou o 

investimento público, onde a dimensão mais forte e prioritária foi a valorização 

patrimonial, através dos projectos de recuperação, readaptação e consolidação de 

ruínas, sendo um dos principais promotores o IPPAR (hoje IGESPAR). Outra parte do 

investimento público, que tinha a ver com as condições de vida das populações e com 

a regeneração urbanística das aldeias, foi sobretudo protagonizada pelas autarquias 

locais. Complementarmente a este grande investimento, onde a participação pública 

tem um peso de 90%, foi possível dinamizar a actividade económica, apoiando no 

local os empreendedores com o objectivo de diversificar a base económica das 

aldeias. Desta forma sobressaiu um conjunto de novas actividades que foram, 

claramente, incrementadas pelo impacto conseguido pelo investimento público 

realizado. Alguns destes exemplos são as unidades de alojamento turístico, de 

artesanato, de venda e promoção de produtos locais e pequenas empresas de 

animação turística. As acções de intervenção no sector do turismo e no sector cultural 

possibilitaram a criação de emprego em actividades até então não exploradas. A sua 

capacidade de atracção teve impactos muito positivos na economia não apenas local 

mas em toda a área envolvente. O que se comprova pelo número crescente de 

visitantes.  

 

Almeida, Sortelha, Castelo Rodrigo e Trancoso foram as Aldeias Históricas mais 

visitadas em 2007, atraindo um total de 226.407 turistas, segundo os dados 

disponibilizados pelo turismo. Os postos de turismo das 12 aldeias, dos distritos da 

Guarda, Castelo Branco e Coimbra, contabilizaram o número total de visitantes que foi 

355 202 turistas. As quatro Aldeias Históricas do distrito da Guarda receberam mais de 

dois terços dos turistas, uma tendência que se regista há dois anos. Almeida acolheu 

81 537 visitantes; Sortelha, no concelho do Sabugal, 66 301 visitantes, Castelo 

Rodrigo, 46 249, e Trancoso, 32 320. A localidade de Belmonte foi também bastante 

procurada, com 33 105 turistas. No total das 12 localidades da Região Centro, 

predominaram os turistas nacionais (perto de 271 mil), mais do triplo dos visitantes 
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estrangeiros (84 327), sobretudo vindos de Espanha e cujo destino preferido foi 

Almeida (23 280). Além do número de visitantes, outro indicador de sucesso do 

projecto foi a devolução da auto-estima à comunidade de cada uma das aldeias.  

 

No entanto constata-se que, apesar destes programas terem aumentado o número de 

visitantes e por isso dinamizado, ainda que de um modo limitado, a economia no 

território das Aldeias Históricas, a chegada de novos habitantes foi insuficiente.  

 

Para contrariar esta situação, as autarquias e um grupo de empresários constituíram 

em 2007 a Associação de Desenvolvimento Turístico das Aldeias Históricas no sentido 

de promover e rentabilizar as potencialidades turísticas das localidades envolvidas. A 

criação de um portal na Internet, publicação de material informativo e fotográfico, 

contactos com a Agência de Turismo do Centro e a promoção externa do produto são 

algumas das iniciativas a realizar no futuro. Um dos objectivos estratégicos desta 

associação, além de promover as aldeias, será o de desenvolver e gerir o conceito de 

Marca – Aldeias Históricas de Portugal. Assim estas aldeias, passaram as estar 

integradas numa Rede, ficando ligadas através de um conceito de Imagem e pertencer 

a um projecto de valorização territorial, em que a valia histórica, urbanística ambiental 

e cultural será bem mais ampla do que a simples adição das suas partes.  

 

A Associação de Desenvolvimento Turístico das Aldeias Históricas, com o objectivo de 

consolidar a Rede das Aldeias Históricas de Portugal como um produto turístico com 

potencial relevante no que diz respeita ao turismo cultural, turismo de natureza e ao 

turismo em espaço rural, apresentou um plano, ao Programa de Valorização 

Económica de Recursos Endógenos (PROVERE) para dar continuidade aos 

investimentos feitos nos dois últimos Quadros Comunitários de Apoio. Este plano foi 

apresentado pela Aldeias Históricas: Almeida, Belmonte, Castelo Mendo, Castelo 

Novo, Castelo Rodrigo, Idanha-a-Velha, Linhares da Beira, Marialva, Monsanto, 

Piódão, Sortelha e Trancoso. [PROVERE, 2008]. 
 

7.2. As Aldeias do Xisto no Presente 

 

As Aldeias do Xisto, beneficiaram de um projecto de requalificação que lhes permitiu 

adquirir potencial humano de desenvolvimento. O Programa das Aldeias do xisto tinha 

como estratégia a recuperação das tradições, a valorização do património 

arquitectónico construído, a dinamização das artes e ofícios tradicionais e a defesa e 

preservação da paisagem envolvente. A Comissão de Coordenação e 
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Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) promoveu este programa e tinha como 

objectivo principal melhorar a qualidade de vida das populações das aldeias, elevar os 

seus níveis de auto-estima, qualificar o seu tecido social e associa-las num processo 

participativo de desenvolvimento. Hoje, as Aldeias do Xisto transformaram-se em 

pólos de atracção turística – turismo cultural, de aventura e agroturismo – 

suficientemente dinâmicos ao ponto de terem estimulado a criação de uma nova base 

económica de captação de visitantes e de investimento privado. 

 

A AIBT – Pinhal Interior que desenvolveu o Programa das Aldeias do Xisto (CCDRC) 

conjuntamente com a Pinus Verde incrementaram o Plano de Desenvolvimento 

Sustentado das Aldeias do Xisto, tendo como parceiros, Câmaras Municipais, Juntas 

de Freguesia, agentes sócio-culturais, empresas de animação turística, unidades de 

restauração, unidades de confeitaria e de bebidas; unidades de alojamento.  

 

 “O projecto Aldeias de Xisto, que visa o desenvolvimento da região do 
Pinhal Interior, está a ter sucesso turístico, principalmente nos mercados 
alemão e países nórdicos, mas também como segundas habitações para 
portugueses. O presidente da associação de desenvolvimento Pinus 
Verde, Paulo Fernandes, salienta que "para assegurar a sustentabilidade 
e viabilização do projecto era necessário conseguir vender mil pacotes 
[turísticos] e ter cem mil visitantes, mas só este ano estimamos que entre 
350 mil e 400 mil pessoas visitaram as 23 aldeias e 19 praias fluviais", 
explicou, justificando o optimismo dos responsáveis pelas Aldeias de 
Xisto.(…) O património recebeu igualmente a atenção dos técnicos e, de 
um total de 3500 imóveis localizados nas 23 aldeias, tiveram obras de 
qualificação cerca de 500, sendo que o programa só contemplava a parte 
exterior, ou seja, fachadas e coberturas, salientou Armando Carvalho, 
coordenador da Associação Integrada de Base Territorial do Pinhal 
Interior”. [ALVES, 2006]  

 

A Rede das Aldeias do Xisto é um projecto de desenvolvimento sustentável, de âmbito 

regional, liderado pela ADXTUR – Agência para o Desenvolvimento Turístico das 

Aldeias do Xisto, em parceria, presentemente, com catorze Municípios da Região 

Centro e com mais de setenta e sete operadores privados que actuam no território. A 

ADXTUR congrega assim as vontades públicas e privadas desta região, que se 

revelam na gestão partilhada de uma marca, na promoção conjunta de um território, 

na criação de riqueza através da oferta de serviços turísticos e na preservação do 

património cultural. Assim, assinalam-se as Melhores Viagens de Descoberta, em 

2008 e as respectivas classificações, que foram: (primeiro prémio) "Grandes 

experiências no pequeno Cáucaso", organizada por Via Verde – Entdecken und 

Reisen (70 pontos); (segundo prémio) "Uma nova vida nas Aldeias do Xisto de 

Portugal", organizada por Wikinger Reisen (69 pontos); e (terceiro prémio) "A 
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descoberta da paz interior no deserto egípcio", organizada por SKR Studien-Kontakt-

Reisen (68 pontos).  

 

As Aldeias do Xisto receberam a distinção de Melhor Viagem de Descoberta pela Geo 

Sainons (revista alemã de viagens) e pelo Wikinger Reisen (programa operador 

turístico alemão). Este prémio foi consequência da forte parceria que existe entre 

todos os agentes públicos e privados que integram esta Marca. O Prémio Internacional 

da Skal (Associação Internacional de Viagens e Turismo Profissional) – Ecoturism 

Award 2008 – foi conferido ao Geopark Naturtejo da Meseta Meridional. Considera-se 

que este prémio, na categoria de “Programas Educacionais – Media”, é um prestígio 

para o território das Aldeias do Xisto e do Tejo Internacional, da Beira Interior e para 

Portugal.  

 

Neste momento a gestão da RAX, para o território, pretende criar a Empresa 

Intermunicipal de Reabilitação Urbana das Aldeias do Xisto (EIMURB), na área da 

construção e do imobiliário, com o objectivo de realizar projectos de revitalização para 

as aldeias e participar, a título consultivo, na fiscalização dos trabalhos de recuperação 

dos conjuntos edificados inseridos nos núcleos urbanos da RAX. Esta empresa 

conjuntamente com a XISTUR (agência de desenvolvimento turístico) poderá vir a: (a) 

formalizar candidaturas de “recuperação urbana” nas aldeias da RAX; (b) licenciar e 

autorizar operações urbanísticas; (c) expropriar os bens imóveis e os direitos a eles 

inerentes destinados à reabilitação urbana, bem como constituir servidões 

administrativas para os mesmos fins; (d) proceder a operações de realojamento; (e) 

fiscalizar as obras de reabilitação urbana; e (g) executar obras de reabilitação urbana; 

e (h) Realizar e/ou fomentar parcerias estratégicas/financeiras com empresas privadas 

e entre estas e os proprietários e arrendatários. [FERNANDES, 2008]  
 

Através do desenvolvimento integrado do território, contra a desertificação humana e o 

esquecimento, esta empresa, que desenvolveu o conceito Aldeias do Xisto (Aldeias do 

xisto, social Label) e a Marca Centro de Portugal, que promove este conceito no 

Mercado Alemão, destacam-se pela importância da reabilitação do Património em 

Meio Rural, pela animação e inovação das pequenas economias locais e pela criação 

de Produtos de grande qualidade e baixa densidade turísticas. 

 

O modelo de gestão implementado pela ADXTUR baseia-se sobretudo na promoção 

da Marca, de acordo com as necessidades do projecto e do território. Assim em 

parceria com entidades públicas e privadas foram definidos grupos de trabalho 
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sectoriais: (a) Praias Fluviais; (b) Ambiente, Caça e Pesca; (c) Ordenamento do 

Território e Regulamentos Urbanos; (d) Produtos Turísticos; (e) Rede de Lojas Aldeias 

do Xisto; (f) Formação e Qualidade – Certificação; (g) Comunicação e Marketing; e (h) 

Projectos de Desenvolvimento e Cooperação Estratégica. 

Este modelo de gestão é aberto e opera em sectores diferenciados. Esta situação foi 

motor do aparecimento de outros projectos que são complementares ao projecto da 

RAX, nomeadamente (a) a Rede de Lojas das Aldeias do Xisto, que comercializa e 

distribui os produtos locais; (b) o Calendário de Animação das Aldeias do Xisto, um 

programa permanente de eventos idealizados em conjunto com os parceiros locais do 

território; (c) a Rede da Arte Rupestre das Aldeias do Xisto, compreende o local do 

Poço do Caldeirão na Barroca, no Município do Fundão e Chãs d’Égua, no Piódão, no 

Município de Arganil; (d) Rede de Património do Xisto, um projecto internacional em 

parceria com o Museu de Roros, em Roros (cidade classificada como Património da 

Humanidade pela UNESCO), na Noruega; e (d) a Rede de Praias Fluviais.  

O projecto da Rede do Património do Xisto tem por objectivo a transferência de 

conhecimentos na área da construção tradicional em xisto, através de workshops 

realizados numa das aldeias do Xisto, sugerida para o efeito. O último encontro de 

técnicos do xisto que houve foi em Novembro de 2008, na aldeia de Martim Branco 

(Castelo Branco), onde se procedeu à Recuperação Intensiva de edifícios em xisto, 

seguido de um Curso Intensivo de Edifícios em Pedra e de um Simpósio. 

No âmbito do PROVERE foi aprovado um plano cuja estratégia e linhas de acção 

estão focalizadas em factores de sustentabilidade e diversificação da base económica 

do território alvo, recuperando artes e ofícios da Região e promovendo a 

internacionalização da Rede de Aldeias do Xisto, suportada em produtos turísticos 

inovadores e diferenciadores e pela criação de uma agência de viagens. Os 

Municípios envolvidos neste programa de acção, que pretende continuar os 

investimentos feitos durante o QCA III, são: Góis, Lousã, Arganil, Miranda do Corvo, 

Pampilhosa da Serra, Penela, Proença-a-Nova, Sertã, Vila de Rei, Oleiros, Castelo 

Branco, Vila Velha de Rodão e Fundão. [PROVERE, 2008]. 

 

Um outro plano aprovado pelo PROVERE foi o BY NATURE - Turismo Sustentável em 

Áreas Classificadas: sendo a Região Centro particularmente rica em espaços naturais, 

este programa de acção, proposto pela Agência de Desenvolvimento Gardunha 21, 

pretende potenciar os recursos endógenos do património natural existente nas Áreas 

Classificadas de Montanha da Região Centro, com enfoque na Serra da Estrela, 
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Parque Internacional do Douro Internacional, Serra da Malcata, Serra da Gardunha e 

Tejo Internacional. 

 

O espírito de parceria, o tipo e número de projectos envolvidos, as actividades 

desenvolvidas (tipo, número e periodicidade) e a certificação (selo de recomendação) 

dos produtos, são alguns dos indicadores de sucesso. Apesar da abrangência das 

acções realizadas e da presença pontual de algumas famílias – novos habitantes - que 

assumiram um projecto de mudança de vida, constata-se que ainda assim foi 

insuficiente para inverter a dinâmica de desertificação e levar à fixação de novos 

residentes.  

 

As diversas sociedades com promotores privados e públicos, as estratégias definidas 

e a estruturação do produto turístico deverão estar de acordo com os estudos e 

tendências do Mercado: (1) a valorização e a requalificação dos recursos naturais e 

construídos deverão ser uma das prioridades principais dos aderentes e da Rede das 

Aldeias do Xisto; (2) a preservação do ambiente de aldeia, como espírito do lugar será 

fundamental para o sucesso do produto, identidade da Rede das Aldeias do Xisto junto 

dos seus potenciais clientes (visitantes e residentes); (3) O envolvimento activo das 

comunidades no projecto desta Rede e na organização de propostas de vivências de 

aldeia para oferecer aos turistas é fundamental na engenharia de produto da Rede das 

Aldeias; (4) Para tal, o projecto deverá “ganhar” a confiança e o entusiasmo das 

populações das aldeias, mediante o desenvolvimento de uma vertente social e 

comunitária; Os “novos” habitantes das aldeias, pessoas ou famílias que assumiram 

um projecto de mudança de vida, poderão ter aqui um papel fundamental pelo capital 

humano de novas ideias e de iniciativa que entusiasticamente trazem com eles. 

 

Num projecto de Reabilitação do Património – urbano e edificado – como factor de 

desenvolvimento local, tendo em conta o modelo de aldeia sustentável, é fundamental 

cruzar a informação obtida quer pela observação directa do local através do 

preenchimento das fichas (inquéritos à população, aos edifícios e ao espaço urbano) e 

respectivos mapas síntese, quer pelo conjunto de indicadores, pois só assim se 

garante uma avaliação mais eficaz. 

 

A monitorização sistemática do cruzamento de informação acima descrito, bem como 

a análise dos dados recolhidos e os eventuais ajustes ao projecto, são condição 

fundamental para o sucesso do mesmo. Durante o processo de projecto e de 

construção a comunidade local deverá estar envolvida de forma a participarem e a 
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acompanharem todo o processo. Para isso deverão ser aconselhados e esclarecidos 

por especialistas, nas áreas técnicas e sociais, de modo a compreenderem 

plenamente os efeitos de tais projectos. Assim, a comunidade poderá obter respostas 

às expectativas respeitantes à: criação de emprego, à utilização de técnicas, de 

materiais, de recursos locais e melhorias na acessibilidade. De modo a manter viva a 

comunidade, originando a interacção das pessoas, deverá fazer parte do projecto a 

criação / implementação de um centro cívico aberto, que seja autêntico fórum de 

debate de ideias, de recreio, de lazer, de actividades culturais e de comércio.  

 

A pequena comunidade da Aldeia de Pereiros, na freguesia de S. Vicente da Beira, 

concelho de Castelo Branco, revitalizou o edifício da Escola Primária num centro cívico 

aberto. Proposta semelhante foi sugerida, para a Aldeia Histórica de Castelo Mendo, 

no Plano de Aldeia. No Plano de Aldeia do Xisto de Álvaro, o edifício da Escola 

Primária foi proposto para uma Escola de Artes e Ofícios. Em Alpedrinha o espaço que 

funciona como centro cívico, lugar de cultura, de lazer e de debate é o Teatro, que na 

proposta de valorização para o centro histórico da vila, esse edifício deverá ser 

requalificado. Uma arquitectura socialmente consciente é uma arquitectura que deseja 

melhorar a vida das comunidades, mas sem se impor às comunidades.  

 

O processo do projecto e da construção desenvolve-se em consonância com as 

vontades locais e aplicando a máxima de que, para problemas locais, se aplicam 

soluções locais. Assim, nasce a oportunidade de mudança, mas uma mutação 

construída em conjunto. A Rede deverá ser uma rede global e aberta que permita a 

arquitectos e comunidades partilhar as suas necessidades e estratégias. Para que a 

arquitectura, o design e o urbanismo, possam, de facto, fazer a diferença. O 

arquitecto, o designer e o urbanista, enfim, todos os profissionais ligados ao património 

e ao ambiente deverão por questões de ética, de profissionalismo e de cidadania, 

actuar como agentes de mudança. 

 

7.3. Sustentabilidade: O Novo Paradigma do Desenvolvimento Local 

 

Sustentabilidade é um conceito de base sistémica, estreitamente relacionado com os 

aspectos económicos, sociais, culturais e ambientais da sociedade. Configura-se 

como um conjunto de acções e propostas de âmbito civilizacional, nos mais variados 

âmbitos da actividade humana, por forma a que os campos económico e humano da 

Sociedade, possam colmatar as suas necessidades intrínsecas, potenciadas no 

Presente, salvaguardando os valores culturais, o património edificado, o artístico e o 
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intangível, a biodiversidade e os ecossistemas naturais para o Futuro, planeando e 

agindo estrategicamente, atingindo uma manutenção eficiente e operacional desses 

factores e características. A sustentabilidade abrange vários níveis de organização, 

desde a microescala de vizinhança, até à macroescala global. Para uma acção, 

actividade, projecto ou empreendimento humano ser considerado sustentável, deve 

seguir genericamente alguns requisitos: (a) ecologicamente integrado; (b) 

economicamente viável; (c) socialmente justo; e, (d) culturalmente correcto. 

 

Originalmente, o termo aplicado foi Desenvolvimento Sustentável, um termo adaptado 

pela Agenda 21, programa das Nações Unidas, que, de forma mais abrangente, abre 

um campo de conceitos mais vastos, denotando um desenvolvimento continuado. 

Sustentabilidade, é um termo que actualmente é aplicável às mais variadas 

actividades humanas. No domínio da economia, o crescimento sustentado refere-se a 

um ciclo de real crescimento económico ao nível da produção, exibindo valores 

relativamente constantes e duradouros, assentes em bases consideradas igualmente 

estáveis e seguras. As acções e iniciativas na área patrimonial, quando sustentáveis, 

devem ter uma correcta acepção da realidade presente e plural. Neste quadro, a 

reabilitação urbana é um processo que tem incidido sobretudo nos núcleos e centros 

históricos, que são zonas inerentemente mais sensíveis no seio da cidade, pelo seu 

estado de progressiva deterioração, muitas vezes em situações limite. O centro 

histórico mostra uma degradação física e, sobretudo, social e económica. A alteração 

de usos, nomeadamente do sector habitacional para os serviços, provoca uma 

desertificação progressiva, com uma população residual envelhecida, e períodos de 

uso desiguais (ciclo diurno / nocturno, ciclo semana útil / fim-de-semana), propiciando 

usos marginais. 

 

Neste quadro, o património construído, para além do seu valor intrínseco, valoriza-se 

pelo seu conjunto. Intervenções isentas de preocupação ao nível da preservação 

tipológica acarretam perdas não só da individualidade histórica e material, como da 

própria lógica inerente aos processos da reabilitação ou da recuperação. Neste tipo de 

acções encontra-se a questão cultural, relacionada com a transmissão de uma 

herança de valores e tradições a par da questão económica, reestruturação dos meios 

e sistemas produtivos, prevenindo os processos de degradação estrutural e a 

deturpação forma / função, quando as morfologias urbanas e tipologias arquitectónicas 

cedem a interesses especulativos, ou quando as necessidades de adaptação à 

realidade operacional contemporânea implicam intervenções questionáveis. 
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O Modelo de Aldeia Sustentável (MAS) surge como meio de experimentação e 

demonstração de ideias, métodos e tecnologias novas, com a inclusão do saber 

tradicional, no intuito de fazer evoluir a sociedade humana para um futuro desejável, 

permitindo, ao mesmo tempo, acções concertadas de recuperação e reabilitação do 

património edificado e não edificado, integradas com iniciativas de carácter sócio-

económico, como o acolhimento e o turismo social, a formação profissional, a criação 

de empresas, a agro-biologia, a vida artística, a reintegração e a pedagogia alternativa 

entre outros, com implicações directas na estrutura local e regional do emprego, 

tornando o aglomerado, num todo (edificado e humano), consequentemente mais 

sustentável. Cada unidade, seja uma aldeia ou uma sub-região, com as suas 

características e valores intrínsecos terá um Plano de Aldeia, desenvolvido a partir do 

“MAS” afecto à sua sensibilidade e especificidade, seguindo a base processual 

comum, mais flexível, apoiada em instrumentos de carácter operacional, estatuto 

jurídico e modelo financeiro dinâmico.  

 

A Aldeia Sustentável é um conceito inovador em que, através de uma interacção e 

coordenação com os seus habitantes e utentes, se estabelecem as técnicas e os 

métodos sustentáveis e ecológicos, como é o caso das actividades produtivas 

tradicionais – a agricultura – na gestão do património natural local e nas intervenções 

no conjunto edificado. A gestão e os modos de funcionamento operacional da aldeia 

devem igualmente ser integrados e inclusivos. Este tipo de experiência constitui um 

meio susceptível de propiciar uma requalificação e adaptação dos indivíduos e 

colectividades a uma sociedade mais exigente mas igualmente mais consciente do 

problema da sua própria sustentabilidade. 

 

7.3.1. O Modelo de Aldeia Sustentável: as Vilas de Alpedrinha e São Vicente da Beira 

Baseado nas necessidades do poder local foi elaborado um Plano de Aldeia que 

estruturou um conjunto de acções ao nível da reabilitação do património, enquadradas 

em programas de apoio comunitário, que se fundamentou numa caracterização 

consistente, ao nível arquitectónico, económico e social, do núcleo urbano de cada 

uma das freguesias estudadas. O processo de caracterização consistiu no 

levantamento do núcleo urbano da sede da freguesia, assim como das características 

e unidades produtivas associadas ao aglomerado, caracterização morfológica da 

estrutura urbana, estrutura viária, mobiliário urbano, sinalética e infra-estruturas.  

 

Ao nível da Arquitectura, para além da caracterização tipológica e estrutural do 

edificado, identificaram-se os edifícios notáveis e o estado de conservação. No âmbito 
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do conjunto de dados e elementos recolhidos procedeu-se à elaboração de um 

diagnóstico incidindo na morfologia e na estrutura urbana, com a caracterização e 

avaliação dos espaços públicos, o enquadramento dos mesmos na malha urbana. No 

domínio da arquitectura, analisaram-se os edifícios a valorizar ou recuperar, os 

elementos de valorização de identidade arquitectónica, os níveis de conforto 

habitacional, e ao nível das infra-estruturas fez-se a avaliação das condições de 

habitabilidade em função do nível de serviço prestado pela rede. 

 

A elaboração de um modelo de Aldeia Sustentável implica, necessariamente, um ou 

vários processos de intervenção que se materializam em projectos de áreas variadas, 

resultado das conclusões que o processo de diagnóstico apontou, quer colmatando 

necessidades quer apostando numa vertente ou oportunidade de valorização e 

dinamização do espaço urbano. Ao nível da estrutura urbana recomenda-se o reforço 

e definição de eixos urbanos estruturantes, interligados com espaços públicos 

estratégicos, objecto de acções de valorização específicas. No âmbito da arquitectura 

considera-se importante a definição de regras e de boas práticas para acções de 

intervenção em edifícios e conjuntos notáveis, por iniciativa política ou privada, tal 

como o estabelecimento de uma hierarquização dos níveis de prioridade das acções 

de intervenção no edificado, incluindo parâmetros de custos. Ao nível das infra-

estruturas, indicou-se a sua melhoria e actualização, verificando a adequação das 

redes com as restantes propostas de valorização. 

 

7.4. Recomendações para um Modelo Evolutivo de Aldeia Sustentável 

 

No quadro da gradual perda de lugares, valores de identidade e diluição cultural no 

espaço europeu alargado e num mundo de globalização crescente, o esforço para a 

valorização e salvaguarda patrimonial só se pode tornar positivamente consequente 

através de acções de desenvolvimento regional e local, que permitam a preservação 

das estruturas construídas e a redução ou reversão dos processos de abandono e de 

desertificação. A reconversão e dinamização económica constitui-se como elemento 

chave, abrangendo, ainda, “…todas as formas de desenvolvimento turístico, 

planeamento e actividades que mantenham a integridade social e económica das 

populações, bem como a perenidade do património natural, construído e cultural.” 

[Declarações da Cimeira do Rio de Janeiro, 1992]. 

 

As questões da sustentabilidade e da ecologia tornaram-se centrais no quadro das 

políticas de desenvolvimento. A falência prática de vários acções de desenvolvimento 



 363

desconexas, ao nível territorial e urbano, envolvendo cenários de actuação de 

privados ou iniciativas associadas ao Poder Local, carecendo da necessária 

fundamentação cientifica e operacionalmente desarticuladas revelaram-se 

desadequadas à valorização, gestão e promoção dos valores e potencialidades 

endógenos da Beira Interior. A preocupação com os custos ecológicos e energéticos 

das estruturas convencionais, têm levado a um aumento do interesse da comunidade 

científica na análise dos modelos vernáculos de baixa densidade. 

 

Como caso emblemático, a região interior centro do País, transição de influências 

civilizacionais entre o Sul Mediterrânico e o Norte Atlântico, gerou uma grande 

variedade de experiências de povoamento, tipologias arquitectónicas e soluções 

técnicas, associadas aos recursos locais e às formas de habitar em contexto rural. 

Atravessando transversalmente este território, os afloramentos rochosos de xisto estão 

no âmago das manifestações de uma tradição construtiva. As Arquitecturas do Xisto 

vão para além da sua materialização singular e unificadora, incorporando uma série de 

soluções e recursos técnicos, de elevada eficiência e adequação, sendo eles próprios 

uma herança cultural viva e actuante.  

 

O paradigma da sustentabilidade, como factor de desenvolvimento, resulta da 

interpretação relacional dos recursos culturais e naturais, veiculando-se através de 

acções de reabilitação do Património, em contextos de pequena escala. Esta 

designação que se encontra, frequentemente, ligada à Arquitectura Tradicional é 

reflexo das acções ambientais, geográficas e ecológicas, com implicações espaciais, 

estruturais, fenomenológicas, estéticas, cognitivas e comportamentais. A arquitectura 

vernácula é uma manifestação antropológica e cultural da população que a criou, com 

todo o manancial de valor ao nível patrimonial, pedagógico e de identidade. Estes 

exemplares caracterizam-se pela associação íntima ao acto de habitar, originalmente 

no contexto rural, polarizado em torno da unidade nuclear social, a família. Neste 

domínio, o habitar é considerado como um conjunto de acções associadas à 

subsistência do agregado e à apropriação do território. Os edifícios organizam não só 

o espaço de habitar mas abrangem, igualmente, as construções anexas, espaços de 

apoio à actividade agrícola, as edificações de apoio isoladas, bem como os engenhos 

da paisagem rural. Assim, as arquitecturas de pequenas escalas, isoladas ou 

articuladas, configuram o Território Humanizado. 

 

A universalidade da arquitectura de pequena escala, tradicional, e a sua eficiência 

funcional (versatilidade das formas); material, (integração in situ) e energética, 
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(resposta aos desafios do ambiente), encontra-se na génese de experiências 

contemporâneas, nomeadamente na concepção de pequenos edifícios de alta 

eficiência energética e baixo impacto ambiental. Numa lógica de crescente 

consciencialização ecológica, à função primordial da arquitectura, como disciplina 

racional e organizadora do espaço edificado, urbano ou territorial, junta-se a 

necessidade da sustentabilidade intencional.  

 

A aldeia ou o edifício, em âmbito rural, constitui um valor patrimonial (histórico) e 

técnico (cultural), a adaptar e actualizar, para uma implementação contemporânea. 

Surge, assim, uma Imagem – Marca como Identidade da Aldeia, através da boa 

prática na delineação programática, funcional, operacional, social e económica da 

Arquitectura e do Urbanismo, que se deve traduzir em produtos de Qualidade 

(edifícios, equipamentos, design e acções de dinamização sócio-cultural). As sinergias 

Ambiente – Conforto – Saúde e a aplicação do Factor Inclusivo, geram uma elevada 

transmissibilidade inter-geracional dos valores e capitais patrimoniais acrescidos pela 

adequação, contemporaneidade e sustentabilidade, ver Fig. 7.1. 

 

A satisfação funcional inerente às interacções entre os constituintes do trinómio 

Economia – Património – Acessibilidade, encontra-se na base estrutural de qualquer 

operação de planificação e implementação, conducente a um estágio avançado de 

sustentabilidade. Este conceito constitui não só fundamento como área determinante 

para a bem sucedida execução destas acções, a dinamização e sucesso Económico 

com a potenciação dos factores de Capital Produtivo e Capital Natural, através da 

valorização do Capital Cultural, melhoria do Capital Humano numa estreita ligação do 

Capital Relacional – poder local, central, e europeu, instituições tutelares, centros de 

formação e instituições de ensino superior, com a comunidade no seu todo, constitui o 

pólo gerador fundamental que permite o desenvolvimento de acções integradas na 

área da acessibilidade e do património.  

 

Ao nível do Património e dos seus elementos constituintes, as relações principais 

estabelecem-se no campo económico (Património Natural – Capital Natural) e na área 

da Acessibilidade (Património – Comunicação). O património construído encontra-se 

directamente relacionado com a estrutura da própria comunidade, manifestação desta 

e das interacções com os restantes elementos constituintes. Em paralelo ao campo 

patrimonial, numa relação de inerência funcional, a Acessibilidade, através dos  
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Fig. 7.1. Ambiente, conforto e saúde – modelo esquemático para um edifício ecológico.

 

binómios Mobilidade – Capital Produtivo, Comunicação – Património, e da inclusão, 

completam o ciclo ordenador – potenciador da sustentabilidade, na sua ligação com a 

comunidade.  

 

O equilíbrio formal e funcional da Comunidade resulta da interacção equilibrada dos 

seguintes factores primários; Capital Humano e Capital Cultural, através da mediação 

do Capital Relacional, os elementos Patrimoniais (Património Natural, Património 

Construído, Património Intangível), e os elementos de Acessibilidade (Mobilidade, 

Inclusão e Comunicação), ver Fig. 7.2. 

 

A resolução da problemática da desertificação, degradação e abandono do património, 

passa, assim, por uma solução integrada, potenciando os valores estratégicos locais. 

Faseada ao longo do tempo, resulta da interacção entre os diferentes actores dos 

cenários de intervenção, iniciativa local, agentes económicos e poder político. Ao 

longo deste processo, o entendimento do lugar passou por uma visão diversificada e 

global do território cultural. Os processos de planeamento, de desenho urbano e 

arquitectónico, no tratamento dos aglomerados, em meio rural, inseridos no território 

da região Centro, enquanto instrumentos operativos, são de extrema importância. O 

modelo apresentado – Aldeia Sustentável – foi elaborado numa perspectiva operativa  
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Fig. 7.2. Economia, Acessibilidade e Património – modelo esquemático para uma 

Aldeia Sustentável. 

 

e gestora, no quadro de novas experiências de desenvolvimento local e regional, com 

base nos recursos patrimoniais dos territórios culturais, indo além em termos 

estratégicos, do âmbito do Plano de Aldeia. 

 

O Modelo de Aldeia Sustentável é um processo aberto e flexível que se adapta à 

especificidade de cada situação. Este processo tornou-se num documento operativo 

para as actividades do Município e para a negociação de programas de financiamento 

de desenvolvimento local junto de entidades públicas e privadas, constituindo-se, ao 

mesmo tempo, como um espaço de oportunidade para a discussão de ideias e a 

obtenção de propostas de desenvolvimento. O plano lançou projectos, que têm de ser 

aferido num processo de especificação e pormenorização à escala do objecto, urbano 

ou edificado, considerando-se ainda importante o aprofundamento do documento, ao 

nível da sua implementação, devendo ser periódica, cientificamente avaliado e 

tecnicamente aperfeiçoado. Dada a dimensão e complexidade das áreas do 

conhecimento interligadas ao conceito de desenvolvimento sustentável, o seu estudo 

encontra-se num constante processo de evolução.  
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A implementação do processo numa área de estudo determinada possibilitou verificar 

que é possível a sua instrumentalização, no sentido claro da promoção do 

desenvolvimento sustentável ao nível do planeamento urbano. Englobar os objectivos 

e princípios de sustentabilidade na fase de execução do plano, bem como na 

redefinição, em fase posterior, das estratégias e factores, também eles de 

sustentabilidade, confirma o que foi já anteriormente afirmado. Ao nível dos factores 

determinantes do processo verifica-se que é possível garantir a participação e 

dinamização da comunidade local, população e técnicos, ao longo de todas as fases 

do plano, seja pelo meio da realização de inquéritos e entrevistas, divulgação de 

informação durante o contacto para a definição dos objectivos da intervenção, seja 

através de acções de formação.  

 

No referente aos aspectos críticos do processo constata-se que o grande volume de 

dados e variáveis a recolher – Capítulo VI, 6.6 – pode originar situações pontuais de 

perda de objectividade. Assim, a existência de uma equipa coordenada, por um 

arquitecto com formação específica na área da Reabilitação, com uma base alargada 

de conhecimentos e experiência profissional, torna possível que os elementos 

recolhidos e analisados sejam posteriormente integrados na concepção da proposta.  

 

A aplicação deste modelo a casos concretos evidenciou a eficaz capacidade de poder 

assegurar os princípios estratégicos da sustentabilidade ao nível do Plano de Aldeia, 

de modo realista e eficiente. Mostrou, igualmente, que se constitui como um 

instrumento para a salvaguarda do meio natural, sem inviabilizar as actividades 

humanas, defendendo e promovendo os valores patrimoniais como capital 

fundamental e de alto valor de identidade, a transmitir de geração em geração. O 

envolvimento da Universidade no processo, através de uma equipa multidisciplinar, 

contribuiu de forma dinâmica e interactiva, demonstrando ser esta Instituição (FAUTL) 

e a interacção Município – Universidade – Aldeia (Comunidade), um factor para o 

desenvolvimento local e regional. 

 

7.5. Recomendações para a Aplicação do Modelo  

 

O modelo de aldeia sustentável, aqui apresentado, é um método que estabelece a 

interacção entre lugar, programa e construção e tem por objectivo transformar o Plano 

de Aldeia num instrumento operativo de planeamento e gestão, de novas experiências 

de desenvolvimento local e regional, com base nos recursos patrimoniais dos 

territórios culturais, nomeadamente: (1) revitalizar a aldeia e melhorar a qualidade de 
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vida da população; (2) requalificar o Património Cultural num quadro de 

sustentabilidade; potenciar e reforçar as identidades culturais; e (3) valorizar o território 

como recurso cultural activo. 

 

Para atingir, com eficácia, esses objectivos, há que ter em conta perspectivas de 

abordagem adequadas e princípios metodológicos essenciais, de modo a estabelecer 

linhas de acção prioritárias. Neste sentido, enuncia-se um conjunto de princípios e 

orientações de apoio à elaboração do Plano, anteriormente apresentados e aplicados 

nos estudos de casos (Álvaro, Alpedrinha e São Vicente da Beira): (1) definir a 

estratégia no contexto local, regional e internacional; (2) desenvolver acções que 

deverão estar integradas em redes territoriais ou em redes temáticas; (3) estabelecer 

uma visão integrada do território, contextualizando o património construído no 

património natural, valorizando unidades de paisagem (cultural e natural); (4) valorizar, 

de forma articulada, os recursos, relacionando Património, Ambiente, Cultura e 

Turismo; (5) relacionar memória histórica e criação contemporânea, perspectivando 

formas inovadoras de utilizar os recursos tradicionais; (6) integrar a população nos 

processos e dinâmicas de intervenção; (7) definir uma abordagem articulada e 

abrangente do aglomerado e da sua envolvente; (8) fundamentar de modo coerente e 

justificar as prioridades, face à inserção no conjunto natural e edificado; (9) valorizar a 

morfologia, as tipologias arquitectónicas e as tipologias construtivas; (10) requalificar 

os espaços públicos, considerando tanto os usos e funcionalidades como 

sociabilidades e vivências; (11) requalificar os equipamentos vernáculos; (12) dar 

prioridade a equipamentos de utilização pública para uso de residentes e visitantes; 

(13) requalificar e implementar infra-estruturas (redes eléctrica e de iluminação 

pública, de telecomunicações, de abastecimento de águas e saneamento), 

minimizando os impactos das intervenções, prevenindo dissonâncias e tirando partido 

dos recursos construídos existentes; (14) melhorar as acessibilidades, circulação e 

estacionamento; (15) reabilitar edifícios, assegurando-lhes o uso e as condições de 

acesso e fruição; (16) reabilitar espaços emblemáticos para instalação de 

equipamentos de proximidade, multifuncionais (sociais, culturais, turísticos); (17) 

garantir processos de gestão inovadores, tirando partido das complementaridades, 

tanto no que se refere a equipamentos, como a actividades; (18) criar espaços âncora, 

como pólos dinamizadores vitais; (19) criar equipamentos turísticos, dando prioridade 

à restauração e ao alojamento; (20) promover a sinalização dos recursos culturais e 

naturais; (21) desenvolver projectos e conteúdos de informação cultural temáticos; (22) 

ancorar as actividades de animação cultural e patrimonial, no território e no património 

material; (23) criar e qualificar as condições de emprego, melhorando as competências 
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técnicas e profissionais; e (24) potenciar a valorização de saberes empíricos e 

tradicionais. 

 

Resumindo, a estratégia do Plano para uma Aldeia Sustentável fundamenta-se em 

princípios de sustentabilidade e tem como objectivos: (a) a preservação da diversidade 

natural, económica, social e cultural; (b) a utilização sustentável dos recursos naturais; 

(c) a redução de consumos e desperdícios; (d) a promoção de economia e emprego 

local; (e) a promoção da conservação energética de incentivo à utilização de energias 

renováveis; e (f) o envolvimento da população local no processo. 

 

As suas principais linhas de acção devem: (a) satisfazer os objectivos mínimos; (b) 

definir situações de referência no campo ambiental, económico e social; (c) motivar a 

participação da população local e agentes dinamizadores; (d) assegurar o equilíbrio 

entre os diversos sectores sociais; (e) incentivar ao uso de novos tipos de mobilidade; 

(f) potenciar a modernização dos sectores de actividade; e (g) motivar à conservação 

energética e utilização de energias renováveis. 

 

Para cumprir com os princípios de sustentabilidade e seguir as linhas de acção há 

metas a atingir, nomeadamente: (a) atrair e fixar a população jovem para a aldeia; (b) 

melhorar as relações comunitárias; (c) requalificar o espaço público envolvente; (d) 

valorizar, requalificar e reabilitar o ambiente construído; (e) melhorar a acessibilidade e 

a mobilidade; e (f) introduzir uma maior diversidade funcional. 

 

Nunca perdendo de vista que a intervenção tem por objecto: (a) satisfazer os 

parâmetros urbanísticos do PDM; (b) respeitar a capacidade de carga do meio natural; 

(c) satisfazer a vertente económica da intervenção; (d) satisfazer as necessidades e 

expectativas da população; e (e) desenvolver um desenho promotor de uma 

urbanidade actual. 

 

Na arquitectura sustentável, considera-se a adaptação da construção ao clima do 

lugar um factor importante. Essa adaptação realiza-se por meios naturais, e tem por 

finalidade o ambiente, o conforto e a saúde. O ambiente interior, que é conseguido 

através do desenho dos edifícios – desenho solar passivo – da selecção dos materiais 

e da utilização dos sistemas através do recurso a processos naturais, minimizando, 

portanto, a utilização de outros sistemas mecânicos que implicam elevados consumos 

de energia. A arquitectura vernácula é sábia neste campo. Assim, ao nível do 

edificado, as intervenções de reabilitação fazem-se fundamentalmente, em três níveis: 
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(1) envelope ou invólucro exterior (fachadas e cobertura); (2) condições de 

habitabilidade e conforto térmico e acústico (abrangendo ou não as instalações e 

sistemas); (3) comportamento estrutural. É também fundamental que as técnicas 

construtivas utilizadas sejam muito pouco intrusivas, respeitem a preexistência, o 

mesmo se aplicando à instalação de novas redes de infra-estruturas e deve ser 

limitada a utilização do betão como solução estrutural generalizada.  

 

O que aqui se propõe é um novo e integrado processo em que as operações de 

reabilitação patrimonial se fundamentam em estratégias e metodologias com a 

preocupação de contribuírem para um desenvolvimento sustentável. Esta proposta 

reflecte os objectivos e as estratégias definidas para a constituição de uma nova 

situação em que os aspectos ambientais, patrimoniais, sociais e económicos sejam 

tratados de modo equitativo. 

 

Por último, e após o processo de reabilitação sustentável, enquadrado no plano de 

aldeia, cuja estrutura e operacionalidade foi detalhada etapa a etapa, e acção a acção, 

procedeu-se à sua aferição, por meio de aplicação e avaliação aos casos de estudo. 

Findo o qual se, efectuou uma comparação simplificada dos resultados dessa 

aplicação. Dessa comparação pode-se concluir, pelas vantagens muito significativas 

que a implementação desta metodologia introduz, num primeiro momento, nos 

desenvolvimentos dos planos, e posteriormente, na obtenção de resultados bastante 

positivos na inversão das tendências de desagregação e desertificação deste território. 

 

Assim, e perante a inovação proposta, através de um novo processo de reabilitação, 

conclui-se que o património pode fazer parte de um conjunto de operações que têm 

por objectivo o desenvolvimento sustentável.  

 

Verificou-se também que dada a sua estrutura o modelo de aldeia sustentável 

proposto pode ser aplicado a intervenções de dimensões bastante diferenciadas. Esta 

metodologia permite também que se avaliem quais as potencialidades, fragilidades e 

oportunidades que a área de intervenção possui de modo a que elas possam ser 

beneficiadas pelo processo do plano.  

 

Este tema, a reabilitação do património, o seu instrumento de operacionalidade e a 

sua adaptabilidade ao conceito de desenvolvimento sustentável são áreas de grande 

dimensão portanto nunca é possível afirmar estarem concluídas. As alterações 

climáticas e as modificações dos hábitos de consumo introduzem variáveis que estão 
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permanentemente em modificação alterando e criando sempre novas necessidades às 

quais é necessário dar resposta. 

 

Estes factos possibilitam que o presente estudo possa alargar o seu âmbito para 

outros campos de estudo. O primeiro, de carácter administrativo é referente ao modo 

de institucionalizar o processo, com vista a uma maior divulgação e aplicação, com o 

consequente aumento da promoção da valorização do património e do 

desenvolvimento sustentável. O segundo vai no sentido de se estudar a forma de 

garantir uma maior articulação entre os sistemas construtivos tradicionais do 

património edificado com os novos materiais e tecnologias, de modo a garantir ganhos 

de eficiência energética e de recursos naturais utilizados nos processos da 

construção. O terceiro pretende ser o estudo de um sistema informático que possibilite 

o acompanhamento do processo em termos operativos, a simulação dos impactos 

ambientais ao nível urbano e do edifício, e a avaliação da proposta para acautelar a 

integração da sustentabilidade nas acções a implementar. 

 

Este estudo pode ainda evoluir o seu campo para aspectos relacionados com o 

processo administrativo de implementação destas operações de valorização do 

território, propondo a criação de redes intermunicipais de aldeias. Deixando aqui a 

proposta para uma eventual solução que passe pela criação de sociedades de âmbito 

regional que agregando entidades públicas e privadas, nomeadamente as comissões 

de coordenação regional, os municípios, as universidades e privados, se ocupem da 

dinamização e gestão dos planos.   
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