
I 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agradecimentos 

Deixo o meu profundo agradecimento e reconhecimento a todas as pessoas e 
identidades cujo contributo foi essencial na realização desta dissertação.  

 
Em especial ao meu orientador Prof. Doutor Luíz António Pereira de Oliveira e 

co-orientadora Arq. Susana Tavares dos Santos Henriques pela permanente 
disponibilidade e apoio na elaboração deste documento. 

 
Aos meus pais, que tornaram tudo isto possível, assim como a toda a minha 

família e amigos pelo apoio incondicional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II 
 

 
Resumo 

A presente dissertação pretende através de uma análise histórica e evolutiva da vila 
de Loriga, assegurar com a reabilitação de edifícios rurais que os costumes e valores 
culturais, não se percam ao longo do tempo e passem para gerações futuras. Pretende-se 
que esta vila, situada a 750m de altitude na Serra da Estrela, seja mais do que um local 
de passagem para os turistas, mas sim um local reconhecido pela sua paisagem natural 
única e pelas ofertas de actividades ligadas à natureza.  

Reabilitar edifícios rurais, criar unidades de alojamento e promover o contacto com 
a natureza, passa por ser a solução mais plausível na rentabilização económica da 
região, assim como no combate à desertificação do interior do país. Conhecer e estudar 
as principais patologias e anomalias de todos os elementos presentes nestes edifícios é 
um ponto de partida para uma correcta acção de reabilitação assim como analisar todas 
as soluções possíveis na reabilitação dos mesmos. Deste modo será possível 
desenvolver uma correcta reabilitação, não apenas limitada ao tradicional, mas tendo a 
ousadia de conciliar novos volumes, dando-lhe uma nova vida. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Abstract 

This dissertation want to using an evolutive and historical analysis of the village 
of Loriga, ensure, with the rehabilitation of rural buildings that customs and cultural 
values are not lost over time and bring them to future generations. It is intended that this 
village, situated at 750m altitude on the Serra da Estrela, be more than a place of 
passage for tourists, but rather a place renowned for its unique natural landscape and the 
offerings of activities related with nature.  

Rehabilitate rural buildings to create housing units and to promote contact with 
nature, is considered the most plausible solution in the region´s economic profitability, 
as well as in fight desertification of the countryside. Know and study the major 
pathologies and anomalies of all the elements present in these buildings is a starting 
point for a proper rehabilitation action and consider all possible solutions in the 
rehabilitation of disabilities. This makes it possible to develop a proper rehabilitation, 
not just limited to the traditional, but daring reconcile new volumes, giving it a new life. 
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1.INTRODUÇÂO 

 
A reabilitação de uma maneira geral, tem ganho, com o passar dos anos uma 

crescente relevância em Portugal. É sabido que muito do património rural sofre a cada 
ano que passa um crescente desgaste, que necessita de ser combatido. Assim sendo, é 
urgente reabilitar o património cultural do nosso país, conservando edifícios e 
assegurando a continuidade não apenas destes, mas de uma identidade, de um estilo 
próprio cheio de tradições que dele fazem parte. A reabilitação de edifícios rurais, tema 
abordado nesta dissertação, pode passar por ser um contributo para o desenvolvimento 
económico do país, e da vila de Loriga. 

 Loriga, situada na Serra da Estrela, reúne todas as condições necessárias para 
apostar no turismo, esta vila é rica em paisagens naturais que causam sensações 
indescritíveis a quem por lá passa. No entanto, são poucas as unidades de alojamento no 
local, e os postos de alojamento já criados, não oferecem o contacto com a natureza que 
deveriam. A ideia de reabilitar edifícios rurais nesta zona, surge para combater a tão 
falada desertificação do interior do país, sendo assim é possível que este combate seja 
feito criando zonas em que os turistas privem de perto com a vida da montanha, com a 
cultura e tradições desta vila. 
 O turismo e o lazer, são cada vez mais importantes na nossa sociedade, os 
turistas vêem-se cada vez mais atraídos pelo património, pelo passado das nossas 
gentes, pelo seu modo de estar e o modo de pensar. Reabilitando o património edificado 
é possível ter uma correcta percepção do passado. É necessário assegurar que a 
reabilitação reforce ainda mais essa percepção, conseguindo passar para gerações 
vindouras, os valores culturais dos nossos antepassados. Todos estes edifícios foram 
construídos segundo técnicas construtivas muito específicas, usando para essa 
construção materiais da região. Para uma correcta reabilitação é necessário conhecer o 
meio em que estes edifícios estão inseridos, as técnicas e materiais utilizados na sua 
construção, assim como realizar um estudo histórico que permita conhecer as vidas das 
gentes locais, compreendendo o edifício não apenas de um ponto de vista estético, mas 
sobretudo funcional.  
 Para além de um estudo da vila de Loriga e sua evolução é necessária uma 
correcta análise da zona a intervir, chamada pelos Loriguenses de Canada. Esta zona, é 
constituída por vários edifícios do tipo rural, estes, são muito semelhantes entre si, e 
apesar da intervenção arquitectónica ser feita apenas num edifício, é com base numa 
análise geral que esta será realizada. Esta análise, e estudo das anomalias presentes no 
edifício poderá também ser alargada a outros edifícios, visto que estes têm muitas 
semelhanças entre si, tendo sempre em conta que estes poderão apresentar diferentes 
níveis de degradação.  
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A presente dissertação tem como objectivo um correcto conhecimento da Vila de 
Loriga assim como os seus principais factores de evolução e desenvolvimento, as suas 
principais tradições e os possíveis factores de interesse para quem visita esta localidade. 
A partir do conhecimento da Vila e sobretudo do conhecimento do local onde esta 
dissertação estará localizada, será possível analisar os edifícios rurais as suas 
semelhanças e dissonâncias. Neste local será também escolhido um edifício para o qual 
se realizará um projecto de reabilitação. 

1.1 Objectivos 

Para começar o projecto de reabilitação será necessário, um correcto 
conhecimento do edifício, das técnicas e materiais de construção utilizadas, do seu 
estado de conservação e das suas principais patologias. Só depois de analisados estes 
factores será elaborado o projecto de reabilitação, tendo em conta o estado de 
degradação do mesmo. 

 O edifício, será alvo de uma intervenção que visa sobretudo aumentar o seu 
tempo de vida, tendo sempre patente o conceito de autenticidade e valor histórico que se 
pretenderá manter. É necessário dar uma nova vida a edifícios que outrora já foram 
casas de habitação e que hoje em dia são apenas construções de apoio à agricultura. 
Tornando estes edifícios em unidades de alojamento para turistas que pretendam privar 
de perto com a natureza, é possível desenvolver Loriga, e torná-la rentável económica, 
cultural e socialmente. 
 

 

 

1.2 Metodologia 

Inicialmente será feita uma recolha e análise de informação histórica, social e 
cultural da vila de Loriga, assim como da zona a intervir. Será de seguida feito um 
levantamento topográfico do terreno em questão, assim como dos edifícios que o 
compõem. Avaliando de um ponto de vista geral as estruturas pré-existentes, possíveis 
semelhanças e dissonâncias. Irá também ser realizada uma pesquisa de casos de estudo 
semelhantes, tendo em conta a mesma época de construção, técnicas e materiais 
utilizados, conseguindo através dessa recolha perceber quais as principais patologias 
dos edifícios rurais e quais as melhores soluções a adoptar no combate a esta 
degradação. Por último passamos par a intervenção propriamente dita, começando pela 
escolha do edifício a intervir, percebendo quais as delimitações do terreno em que este 
está inserido, será possível criar um método de reabilitação. Serão também executados 
os desenhos técnicos do edifício a intervir, antes de qualquer tipo de intervenção. Só 
através do conhecimento do edifício antigo será possível elaborar uma proposta nova. 
Na proposta de reabilitação estará inerente um estudo da volumetria do edifício e estudo 
das necessidades espaciais do mesmo, criando novas zonas de apoio ao edifício antigo. 
O objectivo é torna-lo o mais funcional possível, conjugando o antigo com o novo, 
sempre tendo em conta as infra-estruturas antigas como principal preocupação. De 
seguida irão também ser realizados os desenhos técnicos da proposta, pormenores 
construtivos, imagens 3D e memória descritiva justificativa. 

 
. 
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2. LORIGA, CARACTERIZAÇÃO E IDENTIDADE 

 

2.1 O território e a dimensão natural 

Loriga é uma das 28 freguesias do conselho de Seia situada na vertente sudoeste 
da serra da estrela. Surge à cota de 750m de altitude, entre as ribeiras de S. Bento e da 
Nave que vêm separadas do topo da Serra e que se juntam depois do casario para darem 
lugar a uma nova ribeira, a ribeira de Loriga, um dos maiores afluentes do rio Alva. 
(Fig.1 e 2) 

2.1.1 Localização geográfica  

É conhecida como “Suíça Portuguesa”, devido às suas belas paisagens e à sua 
localização geográfica. Esta vila, encontra-se rodeada por montanhas, a Penha dos 
Abutres, com cerca de 1828m de altitude e a Penha do Gato, com aproximadamente 
1771m.  

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística em 2001, Loriga tem uma 
área de 36,52 Km2 e uma densidade populacional de 37,51 hab/ Km2

 
. (Pina, 1999) 

 
 

 
(a) Conselho de Seia       (b) Distrito da Guarda  

 Fig.  1. Localização geográfica de Loriga (Atalho, 2011) 
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Fig. 2 Loriga, localização (Restaurante guarda rios, 2011) 

 
 

 

Situa-se a 20km de Seia, a 80Km da Guarda e a cerca de 300Km de Lisboa, à 
margem da estrada nacional 231 que une a Covilhã a Seia. Em 2006, foi construída a 
EN338 que une Loriga à Lagoa Comprida, esta, seguiu um traçado pré-existente e tem 
cerca de 9,2 km de extensão, dotada de paisagens únicas, veio permitir a ligação com o 
topo da Serra em cerca de 20 minutos. (Pina, 1999) (Fig.3) 

2.1.2 Acessibilidades  
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Fig. 3. Conselho de Seia, acessibilidades. (Tilly, 2006a) 

 
 

 

2.2 Caracterização bioclimática 

No inverno, é frequente nevar, quando não neva um manto de gelo cobre a 
região pela noite, mesmo em terras com menor altitude. No entanto a Serra da Estrela e 
mais especificamente Loriga primam pela diversidade, pode-se dizer que a paisagem 
parece diferente a cada dia. No inverno, a neve no alto da montanha, ou mesmo na Vila, 
tornam a paisagem esplêndida aos olhos de quem passa. No verão são as águas límpidas 
e cristalinas as mais atraentes. (Fig.4) 

2.2.1 Clima 
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Fig.4 Pluviosidade, mapa das beiras. (AAVV, 1961) 
 
 
 

 
 

 
2.2.2 Morfologia e Hidrografia 

Loriga, situada nos vales do sudoeste da serra da estrela assenta a sua estrutura 
em rochas, envolta em socalcos e pinhais. É atravessada por duas ribeiras, a ribeira da 
Nave e a de S. Bento, que nascem no planalto da torre a cerca de 1800m e 1400m 
respectivamente.  

Na serra da estrela os terrenos que se encontram a mais de 400m de altitude são 
mais de 50%. (Fig.5) Não foi fácil criar condições para a agricultura em áreas de relevo 
muito acidentado, como em Loriga, deste modo houve a criação de socalcos que 
conseguiram criar terrenos um pouco mais planos que permitiram a plantação do milho, 
mas sobretudo criar alimentos para pessoas e gado.  

LORIGA 
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Fig. 5 O relevo, mapa das Beiras. (AAVV, 1961) 

 
 
 
 O granito é pois a rocha dominante. Loriga assenta nele o seu aglomerado. 

(Fig.7) No entanto, as águas vão correndo, o vale aperta-se e desenha-se em V 
indicando a presença do xisto. (Santos, 1988) (Fig.6 e 7) 

 
 
 

 
Fig. 6. Ribeira de S. Bento 

LORIGA 
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Fig.7 O solo, mapa das Beiras. (AAVV, 1961) 

 
 

A Serra da estrela é conhecida não apenas pelas suas belas paisagens mas 
também pela sua diversidade quer vegetal como animal. 

2.2.3 Fauna e Flora 

Para além de grandes áreas cobertas de mato que vão desde urzes (Fig.8 (b)), 
sargaços, rosmaninho, carqueja (Fig.8 (d)) e giestas (Fig.8 (c)), que em época de 
primavera ajudam a colorir a montanha, existem ainda muitas outras espécies de 
vegetação. Nas zonas mais húmidas crescem carvalhos e soutos de castanheiros, agora 
em menor quantidade do que outrora. Em zonas mais secas são as azinheiras, os 
medronheiros e os sobreiros, as espécies mais vistas. Perto dos cursos de água são os 
salgueiros e os freixos aqueles que mais abundam. (Pina, 1999a) 

O pinheiro bravo surge também como espécie dominante, principalmente a 
ocidente, no entanto e devido aos incêndios florestais que a Serra tem vindo a ser alvo 
nos últimos anos, as áreas de pinhal são cada vez menos, ficando a serra cada vez mais 
empobrecida de vegetação. (Cunha et al., 1990) (Fig.8 (a)) 

O milho surge nesta região como cereal mais cultivado, assim como o centeio e 
a batata, no entanto surgem em espaços menores as oliveiras, ou a vinha. Normalmente 
em zonas predominantemente graníticas, o milho e o centeio surgem em maior número, 
em zonas predominantemente xistosas, crescem em maior quantidade a oliveira e a 
vinha. 

  

LORIGA 
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(a) Pinheiro-bravo                 (b) Urze                (c) Giesta                     (d) Carqueja 

 
Fig.8 Flora em Loriga (Projectos in, 2007a) 

 
 

 
A fauna da serra da estrela tem tantas espécies como a flora. Muitos animais 

foram desaparecendo destas áreas com o passar do tempo, exemplo disso é o lobo que 
outrora aparecia com frequência, ameaçando os rebanhos dos pastores, e hoje suspeita-
se que já não exista nenhum animal desta espécie a povoar a serra, muito devido às 
perseguições de que foi alvo e também das profundas alterações que ocorreram no seu 
habitat. Também o urso-pardo e a águia-imperial e a águia-real deixaram de se observar 
com o passar dos tempos. No entanto há certos animais que se mantêm em expansão. 
Exemplo disso é o javali (Fig.9 (c)), que devido ao cada vez maior abandono dos 
campos e consequentemente ao crescente matagal, se tem vindo a desenvolver. A serra 
continua a albergar animais de diferentes espécies, como a águia-de-asa-redonda, a 
salamandra - lusitana, o lagarto-de-água (Fig.9 (a)), a lagartixa-da-montanha, a raposa, o 
coelho-bravo, a perdiz (Fig.9 (b)), o melro-de-água, a rã, o sapo etc. Nos cursos de água 
aparecem frequentemente a truta e o Bordalo e a cobra de água. (Cunha et al., 1990) 

A uma escala mais familiar é criado normalmente o porco, a vaca(Fig.9 (d)) ou a 
cabra. A ovelha teve um papel particularmente importante nesta zona visto que as 
indústrias de lanifícios surgiram em grande número na serra da estrela devido à 
existência de grandes rebanhos. 

Um dos animais também característico desta zona é o cão da Serra da estrela, 
acompanhante de pastores, na árdua missão de guardar grandes rebanhos. (Fig.9 (e)) 

 
 
 

 

              
(a) Lagarto-de-água            (b) Perdiz                (c) Javali                 (d) Vaca                    (e) Cão da Serra 

Fig.9 Fauna em Loriga (Projectos in, 2007b) 
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2.2.4 Paisagens e património natural 

Muito pouco resta da floresta primitiva que cobria a região, actualmente o 
pinheiro bravo adquiriu o lugar de outras espécies, deixando a biodiversidade do local 
mais pobre. No entanto, esta é uma zona com muito por descobrir e muito para oferecer. 

Loriga, situada como já foi dito anteriormente na encosta Sudeste da Serra da Estrela é 
dotada de paisagens únicas, foi nestas “paisagens de vales encaixados” que o homem da 
serra construir e organizou esta vila, vencendo os fortes desníveis do terreno e tornando 
possível a agricultura através dos socalcos, que são parte admirável da paisagem. A 
adaptação à vida de montanha não foi fácil e os aglomerados populacionais da Serra 
mostram isso mesmo. As pontes Romanas, os edifícios rurais ou mesmo os edifícios 
mais modernos são exemplo disso mesmo, duma forte adaptação, para lutar contra os 
grandes declives ou contra o próprio clima gélido da região.  

Quando neva, estas paisagens adquirem um esplendor ainda maior, o manto 
branco permite que os socalcos se tornem mais nítidos aos olhos de quem por aqui 
passa. (Fig.10) 

 
 
 

 

 
Fig.10 Neve em Loriga 
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Fig.11 Economia agrícola nas Beiras (AAVV, 1961) 

 

 

2.3 População e caracterização social 

 

2.3.1 População 

 
O crescimento é gradual mas notório desde 1864 até ao ano de 1911. 

Seguidamente assistiu-se a uma diminuição da população residente, como responsáveis 
por essa anomalia salientam-se a Primeira Grande Guerra. Nos anos 40 e 50 existe 
novamente um crescimento da população visto que melhoraram as condições de higiene 
e surgiram as vacinas, que fez com que a taxa de mortalidade diminui-se. No entanto, 
mais tarde, nos anos 60 e 70 houve novamente um decréscimo, visto que um fenómeno 
migratório ocorreu no país. A partir da década de 90 é notório a cada vez mais reduzida 
população residente nesta área. (Moutinho, 1979) (Quadro 1) 

Resultados preliminares dos censos de 2011, mostram que no espaço de 10 anos 
o Conselho de Seia perdeu 3503 habitantes, isto significa que neste espaço de tempo 
houve uma perda de 12% da população. A desertificação é evidente neste concelho, 
sendo urgente a tomada de medidas que previnam esta condição. (Brito, 2011) 

 
 

 

LORIGA 
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Tabela  1. Evolução da população residente no concelho de Seia (1864-2001) (Gomes, 2001) 

 

Anos de Recenseamento  N.º de Habitantes  
1864  27 236  
1878  29 274  
1890  30 640  
1900  31 929  
1911  33154  
1920  31 929  
1930  33 154  
1940  34 392  
1950  35 962  
1960  34 436  
1970  31 874  
1981  31 352  
1991  30 362  
2001  28 144  

 
 
 
 

 Segundo o recenseamento Geral da habitação de 1981, 73% das habitações do 
concelho de Seia possuíam menos de quatro divisões, sendo 15 % dos alojamentos 
elementares, com apenas uma ou duas divisões. As habitações, eram em 43% dos casos 
alugadas, isto mostra as carências económicas da população que não tinham 
possibilidade de construir a sua própria casa. Assim em 16,5 % dos casos as habitações 
estavam sobrelotadas e em precário estado de conservação. (Santos, 1988, p.25) 

2.3.2 Habitação 

Depois de criadas as infra-estruturas básicas como o saneamento e o 
abstecimento de água ao domicílio, todas estas características foram bastante alteradas. 
No entanto houve zonas em que foi difícil a adaptação às novas exigências de conforto 
tendo essas áreas sofrido algum despovoamento. As habitações da área a intervir nesta 
dissertação sofreram este tipo de abandono, deixando de servir como habitação, 
passaram apenas a servir de apoio a actividades económicas. 

 
 
 

 
2.3.3 Actividades económicas 

Em 1900 as actividades agrícolas empregavam cerca de 65% da população activa 
este número veio decrescendo ao longo dos anos. A indústria, que surgiu nesta zona 
devido à presença de ribeiras que produziam energia hidráulica e devido à existência de 
muita matéria-prima, neste caso a lã, fez com que, com o passar do tempo, as gentes 
desta vila passassem a dedicar-se muito mais ao sector secundário. Em 1981, 73% da 
população activa trabalhava na indústria.(Santos, 1988, p.18) Nos dias que correm 
muitas das indústrias fecharam, encontrando-se grande parte da população no 
desemprego. (Quadro 2) 



13 
 

 

 

Tabela 2. Evolução da distribuição da população activa em Loriga (Gomes, 2001) 

 Sector 
Primário  

Sector 
Secundário  

Sector 
Terciário  

1981  2 697  5 915  2 475  
1991  1 236  5 772  3 635  
2001  549  4 980  5 437  

 

 
 
 
As actividades agrícolas têm vindo a ser cada vez mais reduzidas e na maioria dos 

casos mesmo abandonadas. Inicialmente este facto teve origem na industrialização e na 
emigração, no entanto mesmo depois de encerrarem várias indústrias de lanifícios, este 
tipo de actividades não foram retomadas. 

No que respeita ao factor terciário poderá dizer-se que este é um factor bem 
representado tendo em conta a dimensão da vila. 

Quando à área de turismo que é o centro desta dissertação, pode dizer-se que Loriga 
é privilegiada. Loriga é um desses locais em que se pode privar de perto com a natureza 
e com a vida simples de uma aldeia de montanha. No Verão são os naturais que 
regressam para passar umas férias repousantes e matar saudade da terra e das gentes. 
Mas, são também muitos os que de passagem ficam encantados com a beleza das 
paisagens e param para tirar uma fotografia. Com o desenvolvimento do turismo nesta 
zona, Loriga pode deixar de ser quase sempre um lugar de passagem e passar a ser um 
local onde se podem passar umas boas férias ou um bom fim-de-semana. O turismo 
pode ajudar a desenvolver a economia local, criar novos empregos. É urgente conservar, 
restaurar e sobretudo reabilitar edifícios com interesse que correm o risco de se degradar 
completamente. 

 
 
 

 

2.4 Síntese histórica de assentamentos humanos na região 

O povoado, surge numa zona alta, pedregosa, de muito difícil acesso, isto acontece 
por questões de segurança. Em Loriga, a maioria das habitações para além de surgirem 
em zonas de relevo acidentado, surgem também em lugares próximos de rios e de bons 
pastos, para assegurar a subsistência.  

Segundo (AAVV, 1961), aquando das invasões Romanas muitas técnicas de 
construção foram apreendidas. O emprego da telha nas coberturas, o dispor das pedras 
nas paredes, a criação de pátios exteriores à habitação, a pavimentação das ruas com 
grandes pedras, adquiriram importância na vila e, na grande parte das habitações foram 
estas as técnicas empregues. No entanto, houve outros povos que condicionaram muito 
a maneira de povoar, como os Vândalos, os Suevos ou os Visigodos. Passaram-se 
tempos difíceis onde houve uma sobreposição de crenças, costumes, mas a vida não 
parou, vendo-se os camponeses obrigados a construir com o material local, aquele a que 
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tinham mais fácil acesso. Nesse período embora a técnica tradicional se mantivesse foi 
perdido muito do requinte aprendido com os Romanos.  

Depois de séculos de domínio por parte dos povos no Norte, sucedeu-se a invasão 
por parte dos Árabes vindos do Sul, no entanto a sua presença na Beira não foi muito 
notada pois foi difícil aceder a certas áreas. Assim nesta zona, os Árabes não 
conseguiram introduzir a sua técnica, a do emprego das alvenarias, da cal e dos rebocos. 

Seguiu-se um período mais calmo, depois da expulsão deste povo de Portugal, 
período em que a população habituada a um viver humilde construía casas simples, 
tendo a agricultura sido uma peça fundamental para a fixação e distribuição do povoado. 
Sentindo-se mais segura, a população Loriguense desceu aos vales para semear o milho 
grosso, a batata e o centeio, cereais típicos na montanha (Fig.11). Junto à ribeira surgem 
várias construções que, tornavam possível habitar e tratar dos campos simultaneamente.  

Depois dos descobrimentos, as lutas internas, as epidemias e as pestes, fizeram com 
que muitos nativos se deslocassem para as terras descobertas, sobretudo para o Brasil, 
ocorrendo uma diminuição da população na vila. No entanto, só a partir de 1864, data 
da realização do I Recenseamento Geral da População foi possível obter valores seguros 
sobre essa distribuição. (Moutinho, 1979) 
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3. ARQUITECTURA POPULAR EM LORIGA 

 

3.1 Arquétipo arquitectónico: estrutura espacial 

 

3.1.1 Traçados 

 
Uma das principais características do traçado dos povoados da Beira é sem dúvida a 

forte relação que têm com a natureza, a ligação homem/meio. Loriga, uma terra onde o 
solo pedregoso pouco oferece, é interessante observar as soluções encontradas para 
superar essas dificuldades. O primitivismo muitas vezes usado por falta de meios 
económicos torna ainda mais interessante essa ligação. 

 
 
 
 

      
                                                                                                  Fig.14 Largo do pelourinho 

 

        
 
O povoado aqui, surgem naturalmente, mais ou menos juntos dependendo das 

necessidades de cada família, sem obedecer a nenhum tipo de traçado prévio, ou planta 
de ordenamento. Os edifícios apareceram onde tinham espaço livre, adaptando-se à 
configuração do terreno. Havia apenas a preocupação de deixar a rua livre, por onde 
todos têm que passar, os homens com a enxada na mão prontos para ir tratar da terra e 
dos animais, e as mulheres carregando à cabeça grandes canastras. (Fig.12 e Fig.13) 

Os largos, não são mais do que espaços um pouco mais largos do que as ruas. De 
dimensões também reduzidas servem para desafogar locais com algum trânsito, ou para 
criar o adro da igreja. Na maioria desses largos surgem muitas vezes fontanários ou 
mesmo um pelourinho. (Fig.14) 

Fig. 12 Bairro de S. Ginês Fig. 13 Becos e ruelas 
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O conjunto de casas, mais ou menos irregulares, criam caminhos sinuosos, umas 

vezes largos, outras vezes tão estreitos que os telhados quase que se tocam. Por estes 
caminhos faz-se a circulação para os campos, estes, podem ser revestidos por grandes 
lajes de pedra, calcetados com pedra mais pequena, ou mesmo pavimentados só com 
terra batida.(Fig.15)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em tempos mais antigos a rua principal servia para habitação de pessoas que não 

tinham como principal ocupação a agricultura, na sua maioria eram operários fabris, 
comerciantes, artífices ou empregados de loja. As habitações dos agricultores eram 
normalmente mais distantes do centro da vila. No meio do casario, surgiam tabernas, 
fornos para cozer a broa de milho ou o pão de centeio, surgiam também instalações de 
ferreiro, ferrador, latoeiro, tamanqueiro ou tanoeiro. Na rua principal as lojas tentavam 
imitar os comércios da cidade usando grandes montras de vidro. Loriga era também já 
dotada de cinema e farmácia. 
 

 

 

 

Fig. 15 Conjunto de casas 



17 
 

 

3.1.2 Estrutura do povoado 

Ser uma aldeia, uma vila ou uma cidade faz toda a diferença no que diz respeito ao 
aglomerado populacional e à forma de este se organizar. Neste caso, ser uma vila 
contribuiu para que o povoado nascesse em torno da rua principal de uma forma 
circular. No entanto os factores geográficos também contribuem para a sua estruturação, 
a presença das ribeiras faz com que o povoado surja naquele local e não em outro. 

Loriga surge ao longo da montanha, apresentando uma forma concentrada típica dos 
povoados de montanha. Este tipo de ocupação concentrando as construções num local 
bem delimitado permite a libertação dos terrenos envolventes para actividades agrícolas. 
O conjunto de casas aparece muito junto, com ruas bastante apertadas, principalmente 
no centro da vila. Isto acontece com o intuito de se poupar o terreno, que neste caso 
aparece ao redor do casario. 

 A povoação surge numa zona mais alta da encosta, servindo os terrenos a uma cota 
mais baixa para as plantações, tudo isto porque seria mais fácil levar água em 
abundância a terrenos com cota mais baixa. Visto que os relevos acentuados 
dificultavam o cultivo, foram criados socalcos servidos por uma rede de levadas para 
plantação principalmente o milho grosso. Dele se fazia a broa, fonte de subsistência 
para muitas famílias. (Fig.16) 

(AAVV, 1961, p.48) 

 
 
 
 
 

 
Fig.16 Loriga vista da Canada 
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Adaptando-se às condições morfológicas a malha urbana é estruturada segundo uma 
rede mais ou menos concêntrica com ligações radiais, perpendiculares às curvas de 
nível. (Santos, 1988, p.22) 

Com a fase da industrialização, e, surgindo as primeiras indústrias junto a cursos de 
água para aproveitamento da energia hidráulica, verifica-se um crescimento do 
aglomerado que acentua ainda mais a sua forma concentrada. No entanto quando estas 
indústrias deixaram de depender dos cursos de água começaram a aparecer 
disseminadas no território, o que levou ao aparecimento de novas zonas de ocupação, 
visto que o núcleo antigo apresentava escassez de terrenos livres. 

O aparecimento da E.N. 231 torna Loriga um local mais acessível, e a procura por 
novos padrões de habitabilidade faz com que surjam junto a esta estrada novos 
loteamentos. Em consequência, o centro antigo apresenta uma relativa estagnação no 
seu crescimento. 

Estas novas formas de ocupação transformam Loriga num local muito menos 
delimitado e concentrado. 

 
 
 
 
 

 
 

 

3.1.3 Construção e organização espacial 

A organização dos edifícios rurais deve-se em grande parte às actividades exercidas 
pelo povo. As actividades agrícolas eram a grande preocupação das gentes da época, 
assim, facilitar muitas das tarefas agrícolas era o objectivo principal na organização do 
povoado e principalmente das casas populares. Metade da superfície coberta da 
habitação destinava-se aos animais, estes fertilizavam o estrume indispensável para a 
terra. Mesmo em certas partes da casa destinadas à acomodação da família existiam 
divisões ocupadas em grande parte por produtos agrícolas. No exterior destes edifícios 
ia-se amontoando o mato para as camas do gado, que mais tarde depois de estrumado 
volta para a terra dando vigor ao que se plantava. 

Com o crescimento da vila foram aparecendo novas formas de ocupação, sobretudo 
apoiadas na E.N 231, assim foram surgindo novas tipologias habitacionais que 
contrariam a ocupação concentrada que antes se fazia sentir no centro da vila.  

As zonas agrícolas foram, com o passar do tempo ficando quase desertas. E, 

 

aquando do aparecimento das infra-estruturas de saneamento, água canalizada e 
electricidade, houve zonas a que não foi possível levar estas novas exigências de 
conforto. A zona a intervir nesta dissertação foi uma delas. A dificuldade em fazer 
chegar estas infra-estruturas a esse local fez com que esta zona deixa-se de ser um local 
para habitação, mas apenas um local de suporte a actividades agrícolas. Habitações que 
albergavam na sua maioria famílias numerosas ficaram destinadas ao abandono, pois 
não se conseguiram adaptar aos padrões de conforto e habitabilidade dos dias que 
correm. 
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3.2 Caracterização do edificado 

 

3.2.1 Casa popular típica 

É complicado assumir um tipo de casa comum a toda a vila, visto que existem certas 
diferenças entre zonas. No entanto, é possível criar um modelo típico da área a intervir. 
Existem variantes que alteram o tipo base considerado, mas que não são suficientes para 
criar uma nova tipologia. 

A casa típica é de granito, normalmente possui planta rectangular, pouco regular, 
constituída por dois pisos, o piso inferior destinado a corte dos animais e o piso superior 
destinado à habitação, este piso era sempre dotado de uma escada exterior à habitação. 
A habitação de três pisos também é comum a esta zona, no entanto e visto que a maioria 
das habitações tem apenas dois pisos, foram as habitações de dois pisos as consideradas 
como modelo. As habitações são construídas em zonas de grandes desníveis e na 
maioria dos casos as cotas entre fachadas variam, por vezes uma fachada consegue ter o 
dobro da altura da outra. (Fig.17) 

 

 No interior, estas casas eram caracterizadas pela pouca iluminação e pouco 
mobiliário, com divisões de dimensões semelhantes entre si. (Fig. 17) 

 
 

 

 

Fig.17 Casa serrana (Moutinho, 1979) 

Em Loriga, a imaginação não foi um factor preponderante nas construções, as 
pessoas buscaram construções funcionais e pouco dispendiosos. Assim se justifica o 
carácter sóbrio e por vezes até rude deste tipo de edifícios. 

 

As técnicas de construção não foram muito além do essencial, quando existiam 
mudanças estas eram pouco dispendiosas e tinham como objectivo principal melhorar as 
condições de habitabilidade. 
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Neste tipo de construções as fundações são em pedra, e em geral são construídas 
muito superficialmente, facilitando o constante aparecimento de humidade nas paredes 
da casa. Estas paredes, são em geral de alvenaria ordinária (com pedra irregular), 
assentes com argamassa de cal, cimento e areia. Os cunhais são quase sempre 
construídos com pedras de maiores dimensões, auxiliando assim o travamento das 
paredes. (Lanzinha e Castro Gomes, 2003) 

A maioria dos edifícios não possuíam chaminés, assim o fumo espalhava-se por 
todo o interior até que saia pelo telhado, portas ou janelas, só em famílias abastadas 
financeiramente esta tendência se contrariava. Na cozinha, cozinhava-se no chão e 
reunia-se a família à volta da lareira que para além de servir para fumar a carne de porco 
e secar a lenha, servia também para aquecer a habitação nos dias gélidos de inverno. As 
alcovas, divisões muito pequenas, onde mal cabia uma cama, dormiam várias pessoas, 
estas divisões normalmente nunca tinham janelas, pois assim conseguia evitar-se a 
entrada de frio.

Com madeira, elemento fundamental na casa popular típica, eram construídos os 
pavimentos, em soalho, apoiados em traves e barrotes e os sótãos e cobertura revestidos 
posteriormente com telha. (Lanzinha e Castro Gomes, 2003) 

  

Para as coberturas normalmente de duas águas, existia a telha de canudo, estas, 
embora pouco eficientes conseguiam fabricar-se facilmente de modo artesanal. Para 
evitar que a telha se deslocasse nos dias mais ventosos, eram dispostas pedras sobre 
elas. 

Por vezes a ligação entre as casas e a paisagem é tão íntima que há dificuldades em 
distinguir onde começa e acaba cada uma.  

 
 

 

 

3.2.2 Formas e expressões 

Não e à toa que os edifícios diferem de região para região, os edifícios feitos por 
pessoas diferentes, com anseios e desejos diferentes poderiam divergir na sua tipologia 
arquitectónica, mas isso não acontece. Existem certos factores, muitos deles inerentes à 
região que condicionam a arquitectura desta zona. 

Existem certos elementos que nos permitem perceber os porquês da arquitectura 
popular e de certas opções arquitectónicas tomadas pelos habitantes desta Vila. 

 O clima é um desses elementos, surge como elemento condicionante na arquitectura 
da zona. As grandes paredes de pedra, com poucas aberturas para o exterior funcionam 
como uma barreira contra o frio. No entanto há elementos como a cobertura, sem 
qualquer tipo de protecção contra o vento e o frio, que surgem não com uma razão de 
ser específica, mas apenas porque o baixo nível económico não o permitia.  

A falta de chaminés nas habitações também tinha uma finalidade, manter o calor por 
mais tempo dentro destas. Outra das técnicas de construção usada contra o frio, era a de 
não construir janelas nas divisões onde funcionariam as alcofas, assim evitava-se que o 
frio entrasse pelas fisgas incomodando quem tentasse dormir. Os animais que dormiam 
sob a habitação contribuíam também para que algum calor se formasse nos pisos 
superiores. No entanto o sol era o factor primordial no aquecimento da habitação, 
sempre que é possível as casas têm as aberturas viradas para sul ou poente, lado em que 
os ventos sopram com menos intensidade e com muitas horas de sol. 

 Também as condições económicas são um condicionante muito importante na 
arquitectura popular. Os edifícios essencialmente agrícolas vão-se afastando cada vez 
mais dos edifícios que nascem em zonas industriais. Ficando cada vez mais isolados, é 
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cada vez mais complicado tirar algum sustento da terra e só à custa de muito esforço 
isso acontece. Assim, os edifícios reflectem isso mesmo, as suas poucas economias. 
Normalmente os edifícios são encostados a grandes afloramentos rochosos apenas com 
o intuito de se poupar mais uma parede. (Fig.18) 

 
 
 
 

 

 
Fig. 18 Afloramentos rochosos 

 
 
 
Os edifícios são muito mais do que funcionalidade e para se transformarem em 

verdadeiras obras de arquitectura têm que dar aos elementos funcionais algum tipo de 
emotividade sem no entanto lhe destruir a essência, ou razão de ser. Na região as 
soluções construtivas adoptadas são muito rudimentares, humildes e sóbrias. No 
entanto, no meio desta simplicidade existem verdadeiras obras de arquitectura que 
marcam o local com o seu carácter sóbrio e a sua ligação à natureza, representando uma 
época na cultura Portuguesa. 
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3.3 Construção: Materiais e técnicas 

No que diz respeito aos materiais de construção já foi referido anteriormente que em 
Loriga usava-se simultaneamente o xisto e o granito, isto porque Loriga fica situada 
entre a linha geológica que separa estes dois materiais. Assim, nos locais onde o granito 
era a rocha dominante as construções eram de granito, se pelo contrário no local existia 
predominantemente o xisto, os edifícios eram construídos em xisto. Nas zonas onde 
existiam os dois tipos de rocha, estas eram conciliadas na criação de novas construções. 
(Santos, 1988) (Fig.19) 

 
 
 

 
 

Fig.19 Materiais Correntes de Construção, Mapa das Beiras (AAVV, 1961) 

 
 
 
O granito era extraído das pedreiras a fogo. Eram abertos furos de grande 

profundidade na pedra e de seguida com um martelo e um ponteiro de ferro ia-se 
batendo. Esses furos eram posteriormente enchidos com pólvora ou dinamite que 
fracturava a pedra em blocos maiores ou mais pequenos, dependendo das necessidades. 
As dimensões dos blocos eram trabalhadas com o ponteiro de ferro, ou quando se 
pretendia ter uma maior precisão eram utilizados pequenos guilhos 1. 

 
(AAVV, 1961) 

                                                             
1 Cunha de ferro para fender a pedra. 

LORIGA 
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 Para que estas pedras fossem colocadas em paredes era necessário recorrer a um 
guincho em madeira ou em ferro, que auxiliava a elevação das pedras. (AAVV, 1961) 

 

No entanto o granito não era apenas utilizado nas paredes, era utilizado também na 
construção de escadas exteriores aos edifícios, na construção de muros, na 
pavimentação das ruas etc. (Fig.20) 

 

 
Fig.20 Aplicação do granito 

 
 
Quanto ao xisto, e embora esta dissertação se foque em construções graníticas, surge 

também em abundância nesta vila, era muito mais fácil de extrair do que o granito, no 
entanto quando utilizado na construção de paredes de um edifício não tinha a mesma 
estabilidade que tinha o granito. Muitas das vezes não era possível extrair duma peça de 
xisto uma verga2, no entanto como Loriga fica numa zona de transição entre os terrenos 
xistosos e os graníticos normalmente a estabilidade das paredes de xisto era reforçada 
por vergas e cunhais de granito. 

Outro dos materiais utilizado com frequência era o pinho e o castanho, estes eram 
das madeiras mais comuns na zona, visto que existiam grandes áreas de pinhal e 
castanheiros, a sua maioria devastadas pelos incêndios florestais de que a serra é alvo 
quase todos os anos. (Fig.19) Usualmente a madeira servia para colocar no pavimento, 
para revestir os tectos, (só acontecia nas casas mais abastadas), fazer cancelas, portas e 
janelas, estas últimas surgem ainda sem vidros em algumas das habitações rurais de 
Loriga, visto que as gentes desta povoação normalmente eram muito pobres. 

(AAVV, 1961) 

 
 

                                                             
2 Peça de madeira ou de pedra que se coloca transversalmente sobre as ombreiras dos portais ou 
janelas. 
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4. LORIGA, O TURISMO RURAL COMO ESTRATÉGIA 

 

 

 

4.1 A imagem e identidade da vila 

 

 
4.1.1 Costumes e Tradições 

São muitas as tradições desta Vila, muitas delas ligadas às épocas do ano. A 
Páscoa, é muito importante em Loriga assim como a época que a antecede a Quaresma. 
Durante toda a Quaresma, um grupo de homens, reúne-se por volta das quatro da manhã 
todos os sábados, cantando a “Ementa das Almas”, neste canto pedem penitência 
evocando a morte de Jesus e a salvação das Almas. Cada membro vai para um ponto 
alto da vila de modo a ter contacto auditivo com um outro membro que está na torre da 
igreja. No silêncio da noite, os cantos ecoam, acordando os crentes, convidando-os à 
oração. O sino da igreja inicia todo este ritual. São muitas as pessoas que se deslocam a 
Loriga atraídas pela “Ementa das Almas”, tradição que remonta ao séc. VIII passando 
de geração em geração até aos dias que corem. Mas, toda esta época é em Loriga um 
período de manifestações religiosas, começando com uma missa na quarta-feira de 
cinzas, o primeiro dia da quaresma, onde cinzas são depositadas na cabeça dos fiéis para 
que se lembrem que são pó e que ao pó hão-de voltar, as cinzas adquirem aqui um 
significado de morte e penitência. Um domingo antes do domingo de Páscoa uma via-
sacra apenas feita por Homens relembra o caminho percorrido por Jesus até ao 
Calvários, as vozes grossas ecoam pelo silêncio da noite. Na quinta-feira Santa faz-se 
procissão do senhor dos passos, muitas das vezes esta é completada por um encontro 
entre Jesus com a cruz às costas, sua mãe e S. João Baptista, neste encontro feito num 
cruzamento entre três ruas, em que cada imagem vem por uma rua diferente, canta-se o 
“Canto da Verónica”, mulher que limpou o rosto a Jesus quando este ia a caminho do 
calvário. (Pina, 1999b) 

No dia seguinte sexta-feira Santa, os jovens desta localidade percorrem as ruas, 
às 3h da tarde, relembrando a hora em que Cristo morreu e reconstituindo na via-sacra 
encenada, o caminho de dor percorrido por Jesus até ao Calvário. Nesse mesmo dia à 
noite, existe uma outra procissão, o enterro de Cristo, as marchas fúnebres tocadas pela 
Banda de Loriga, as capas negras vestidas por elementos da irmandade dão a todo o 
ritual um carácter impressionante.(Fig.21) Domingo de Páscoa, dá-se logo pela manhã a 
procissão da ressurreição, mais pela tarde o padre sai à rua para dar a beijar a cruz de 
Cristo, cada pessoa recebe-o em sua casa com a sua família preparando uma bandeja 
com bolos e uma garrafa de vinho do Porto. (Pina, 1999b) 
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Fig 21. Enterro de Cristo na sexta-feira santa (Pina, 1999b) 

 
Em Agosto as ruas de Loriga enchem-se de gentes da terra, a sua maioria 

emigrantes que vindos de várias partes do mundo se reúnem em Loriga para fazer a 
festa da Nossa Sra. Da Guia, conhecida como padroeira dos emigrantes. Esta festa 
contempla várias manifestações religiosas e vários espectáculos de grupos musicais um 
pouco menos ligados à religião. 

Em Novembro, mais precisamente no dia de S. Martinho um grupo de pastores 
sai à rua, carregados de chocalhos e campainhas com a respectiva coleira. Desfilam 
pelas ruas em marcha acelerada com chocalhos nos braços e nas pernas, causando o 
maior barulho possível. Com a actividade da pastorícia cada vez menos em voga, são 
também cada vez menos aqueles que se juntam, e é cada vez menos o barulho causado 
pelos mesmos. (Fig.22) 

 
 

 
Fig 22. Chocalhada de S. Martinho (Pina, 1999b) 
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Novembro é também conhecido por mês das almas, e dia 1 de Novembro, os 
Loriguenses rumam ao cemitério para honrar os seus entes queridos, enfeitando as 
campas com flores e velas. Também durante este mês é comum ver gente percorrendo o 
caminho para o cemitério, enfrentando o frio que se faz sentir por esta altura, dizem que 
estão a ajudar as almas do purgatório, através da oração. 

O Natal é em Loriga outras das épocas cheias de tradições. As iluminações de 
Natal são uma constante em toda a vila, assim como em quase todas as habitações 
evocando o espírito natalício. Dia 24 de Dezembro depois da ceia tradicional, as pessoas 
dirigem-se ao adro da igreja, aqui decorre uma grande fogueira que se diz existir para 
não deixar o menino Jesus passar frio. Em tempos antigos esta fogueira era tão cheia de 
lenha que chegava a durar até dia de Ano Novo. Esta fogueira serve também para que a 
gentes da terra de aqueçam até à hora da missa do Galo que acontece precisamente à 
00h00 do dia 25. (Fig.23) A partir deste dia até dia de Reis, dia 6 de Janeiro dão-se as 
chamadas Janeiras, a uma escala mais familiar, grupos de crianças cantam de casa em 
casa cantos Natalícios, esperando alguma moeda como recompensa. A uma escala mais 
abrangente há também grupos de jovens que se juntam em busca de angariar fundos 
tendo um objectivo comum, normalmente pede-se para S. António, S. Sebastião, Nossa 
Sra. Da Guia etc. (Pina, 1999b) 

 
 
 
 

 
Fig.23 Fogueira de Natal (Lucas, 2010) 
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Também o chamado “Cambeiro” faz parte do leque de tradições da vila. Em 
Janeiro, mês dos peditórios, a comissão de festas de S. Sebastião sai do adro da igreja 
com um alto mastro de madeira com pendurais de ferro. Ao dar a volta pelas ruas, os 
habitantes vão pendurando as suas ofertas: chouriças, morcelas, farinheiras, presunto, 
broa, bacalhau etc. Quando regressam ao adro, este mastro encontra-se completamente 
carregado de produtos comestíveis com o fim de se proceder ao leilão de tudo, os lucros 
revertem para a festa anual de S. Sebastião que se dá no mês de Julho. (Pina, 1999b) 
(Fig.24) 

 
 

 
Fig.24 Cambeiro (Pina, 1999b) 

 
 

 
4.1.2 Gastronomia 

São muitas as iguarias ligadas a esta terra, de entre elas, destacam-se o cabrito 
assado à Serrana; a sopa de feijão com couves; a feijoada à Loriguense; a broa de milho, 
feita com o milho cultivado nos socalcos da região; o bolo negro, bolo tradicional desta 
localidade, muito apreciado, sobretudo quando era cozido nos antigos fornos de lenha; o 
arroz doce com leite-creme, sobremesa que não poderia faltar nas festas, baptizados e 
casamentos da comunidade Loriguense. (Pina, 1999c) 

Os enchidos de Loriga, são outra das especiarias das gentes desta terra, e desde 
muito cedo existiam em Loriga pessoas vocacionadas em fazer chouriço de carne, 
morcela, ou farinheira dando-lhes um paladar deliciosamente inconfundível e único. 

Também o queijo de ovelha, o chamado queijo da serra tem fama, não apenas 
em Portugal, mas no mundo. Antigamente o seu êxito dependia da temperatura das 
mãos das queijeiras que o faziam nas frias casas de granito, hoje em dia poucos são os 
que o fazem artesanalmente.  
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Com o leite de ovelha fazia-se também o requeijão, normalmente apenas para 
consumo caseiro assim como o queijo fresco feito de leite de cabra. (Fig.25) 

 

 
Fig. 25 Queijo fresco feito de modo artesanal (Moura, 2011) 

 
 

 
4.1.3 Locais a visitar 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muitos são os locais que esta pequena localidade tem para visitar. Loriga surge 

quase que cravada entre vales. Os socalcos, erguidos com o suor dos antigos, que se 
observam ao olhar a paisagem parecem abraçar as ribeiras que por esta terra passam. 
Essas ribeiras, carregam águas cristalinas, descendo a velocidades vertiginosas na época 
de inverno e mais no Verão deixam a descoberto as grandes pedras de granito. É a 

Fig.26 Praia Fluvial. (Tilly, 2006b) 
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ribeira da Nave, aquela que mais atrai a população, é nela que existem os poços onde no 
verão esta população se banha.  

Mais recentemente, foi nesta ribeira também que foi construída a praia fluvial, 
menina dos olhos das gentes locais, e centro de atracção dos turistas. Construída em 
1999, desde logo viu hasteada a bandeira verde, única no distrito da guarda, devido à 
qualidade das suas águas. (Fig.26) Já em 2011 foi distinguida pela Quercus como uma 
das poucas praias com qualidade de ouro no país. 
 

Muitas foram as pontes construídas para melhorar as acessibilidades, e tanto na 
ribeira da Nave como na ribeira de S. Bento podemos encontra-las, todas construídas 
com o granito, material abundante na região. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No centro da vila são também muitos os locais de interesse, as ruas apertadas 

onde os telhados quase que se tocam, os chamados becos, onde se percebe desde logo a 
vida em comunidade. Locais onde a memória de muitas gerações parece estar bem 
presente nas recordações deixadas. Olhando ao pormenor, vemos o desgaste da calçada, 
das portas, dos balcões onde era comum encontrar ao serão pessoas a comentar vidas, 
novidades, segredos ou mesmo a cantarem músicas populares e rezando o terço. 
Existem ruas em que foi possível manter o piso primitivo e estas são calcetadas com 
pedras da região, de tipos e formas variadas, mantendo ainda mais viva as memórias de 
outros tempos. (Fig. 27) 

 
 
 
 

Fig. 27 Becos e ruelas 
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Ao longo da vila é possível ver, distribuídos pelas ruas principais um conjunto 

de fontanários, em todos eles é possível de ler, “Colónia Loriguense de Manaus 1905-
1907”. Os emigrantes Loriguenses do Brasil, sabendo das carências económicas das 
gentes da terra, e tendo como vista o abastecimento da população com água 
devidamente potável, ofereceram estes elementos, que hoje em dia não funcionando 
com os mesmos propósitos de outrora continuam a embelezar a terra. (Pina, 1999d) 
(Fig.28) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.28 Fonte das Almas 

Fig. 29 Alminha 
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Espalhadas por toda a vila encontram-se também várias “alminhas”, 
monumentos em granito, que convidam os caminhantes à oração, com o intuito de 
salvarem alguma alma presa no purgatório. (Fig.29) 
È ainda possível visitar o “cruzeiro da Carreira”, edificado em 1820 num local que 
outrora era o início da localidade, o “cruzeiro da independência”, construído em 1940 
no largo de S. António, este foi retirado daquele local três décadas depois sendo apenas 
erigido em 1998 no largo da Fonte do Mouro, local onde hoje se encontra. Outro dos 
monumentos que por razões que se desconhecem foi mandado demolir, foi o 
pelourinho, acredita-se que esta demolição se deu nos finais do séc. XIX, no entanto em 
1998 foi erguido novamente o mais fielmente ao original possível, no mesmo local, 
junto ao edifício onde outrora funcionou a câmara e a cadeia. (Pina, 1999d) 

 
 
Na periferia da vila é ainda possível visitar a calçada Romana, esta facilitava as 

trocas comerciais, ligando as terras mais a Sul às terras de Conímbriga ou de Sena. Para 
além da calçada Romana é ainda possível ver uma das pontes que os Romanos 
construíram em Loriga, esta encontra-se praticamente intacta. (Pina, 1999d) (Fig.30) 

 
 
 

 
Fig. 30 Ponte Romana 
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Existe ainda o chamado “caixão da Moura”, situado 

a cerca de 2km do centro da vila num local escondido pela 
vegetação. Pensa-se que esta sepultura antropomórfica 
tenha mais de 2000 anos, e que tenha sido construída muito 
antes de os Romanos terem chegado a esta civilização. 
Este local está coberto de misticismo e pouco ou nada se 
sabe sobre a sua origem, muitos dizem que este era um 
local de culto e que se encontrava tapado por uma laje de 
pedra que com o passar do tempo terá desaparecido. 
(Fig.31) 

 
 
 
 

 
 
 
Para se observar uma vista panorâmica sobre Loriga, existe ainda o mirante da 

“Penha D´ Águia”. Aquando da construção da E.N 231 ficou logo definido o local 
deste, por cima de um afloramento rochoso sobre um abismo. Deste local é possível 
experienciar uma das mais belas vistas da região, a vista geral da Vila de Loriga e 
grande parte do vale em cima do qual esta vila foi construída. (Fig.32) 

 

 
Fig. 32 Mirante 

 
 

Fig.31 Caixão da Moura 
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Para um observador mais atento é ainda possível observar a rede de águas e 

levadas construídas pelos antepassados para encaminhar as águas até às suas terras. 
Estas águas vindas da ribeira, passam no centro da vila por regos, onde em tempos 
antigos era comum ver mulheres a lavar a roupa. 

Loriga é uma daquelas localidades brindada por um belo conjunto de templos. 
Pouco se sabe acerca da data de construção da igreja matriz, templo principal, no 
entanto existe uma pedra colocada por cima de uma das portas laterais com a data de 
1233, pensa-se que essa pedra teve origem visigótica. Diz-se que este templo tinha 
grandes semelhanças com a Sé de Coimbra, com características românicas. No entanto, 
depois de várias obras de transformação e remodelação causadas pelo terramoto de 
1755, esse traço foi perdido. Mesmo depois de reconstruído este templo é dotado de 
grande beleza, tendo para além do altar principal, mais quatro altares com belas figuras. 
(Pina, 1999e) (Fig.33) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.33 Igreja matriz 

Fig.34 Capela de Nossa Sra. da Guia 
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Outra das capelas erguidas nesta terra é a capela de Nossa Sra. Da Guia, 
padroeira dos emigrantes, situada a cerca de 1km da vila do lado Nordeste. Em 1884 
data da sua construção este templo foi erguido em xisto, tendo durado cerca de 40 anos. 
As tempestades e os ventos fortes que se faziam sentir foram pondo a segurança da 
construção em causa, sendo esta demolida em 1918. Em 1921 foi construído um novo 
templo, no mesmo local do anterior, assim como um recinto. No primeiro Domingo de 
Agosto, este encontra-se sempre cheio com pessoas da terra e emigrantes que visitam a 
sua terra e a sua padroeira. (Pina, 1999e) (Fig.34) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A capela em honra de Nossa Sra. Do Carmo, surge em S. Ginês, um bairro 

pitoresco da vila. Pensa-se que esta capela foi construída em 1700, mas tal como as 
outras, foi alvo de várias reconstituições até aos dias que correm. Inicialmente situava-
se numa ermida, onde o povoado ainda não chegava, mas com o passar do tempo, o 
povoado abraçou-a, deixando a capela muito menos visível. Esta capela embora de 
pequenas proporções é digna da visita dos curiosos que por esta localidade passam. O 
altar de madeira ornamentada, a beleza da imagem da Virgem assim como outras 
imagens antigas dão a esta capela um interior aconchegante. (Pina, 1999e) (Fig.35) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.35 Capela Nossa 
Sra. Do Carmo 

Fig.36 Capela de S. Sebastião 
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Pouco se sabe do motivo da construção de outro templo em Loriga, dizem que a capela 
se S. Sebastião remonta a 1750. Relatos mais antigos dizem que este se situava naquele 
local por este se encontrar no caminho para outras povoações. Com esta capela foi 
possível criar um local de descanso, onde os caminhantes oravam pela viagem que 
estavam prestes a iniciar. Esta capela tem as suas paredes rebocadas e pintadas 
exteriormente de branco percorridas com lambril de pedra de granito e interiormente 
percorridas com lambril de azulejos. (Pina, 1999e) (Fig.36) 
 
 

 
4.1.4 Percursos pedestres 

Em 2010, por iniciativa da Confraria da Broa e do Bolo Negro de Loriga, foram 
criados alguns percursos pedestres, com o intuito de promover as belas paisagens desta 
terra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A rota da Eira inicia-se Av. Augusto Luís Mendes, cortando à direita, para a 

chamada Rua do Teixeiro. O visitante terá a oportunidade de apreciar nesta subida, a 
calçada Romana, a ponte Romana e ainda o moinho do Teixeiro, o único que se mantêm 
activo nesta vila. Antes de iniciar a decida é possível observar uma vista magnífica 
sobre a Penha do gato e dos Abutres. Começando a descer é ainda possível ter uma 
perspectiva abrangente da altitude, observando os socalcos que se desenvolvem até à 
Ribeira. No fim de toda esta descida, chega-se à Canada, local a intervir nesta 
dissertação. Continuando a subida deixa-se um local onde a agricultura predomina e 
chega-se ao centro da vila, onde, até ao local de partida, é possível observar, o forno 
antigo, a igreja matriz, o seu adro e alguns dos fontanários desta localidade. (Confraria 
da broa e do bolo negro de Loriga, 2010) (Fig.37) 

Fig.37 Rota da Eira. (Confraria da Broa e do Bolo Negro, 2010) 
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A rota “entre socalcos e moinhos”, inicia-se no mesmo local da Rota da Eira, no 

entanto passa em primeiro lugar no centro da vila, prosseguindo depois para a periferia. 
É seguida a direcção da ETAR, passando por locais onde é possível observar o local a 
intervir nesta dissertação, assim como os socalcos que o formam. O percurso continua 
até à Fonte do Vale, local onde é possível parar para beber um pouco de água pura. 
Continuando até ao tapado, observam-se as râmbolas, elementos associados às 
indústrias de lanifícios. Ainda nesta zona se consegue observar as antigas fábricas, com 
as grandes rodas, que com a água que passava junto à ribeira fazia trabalhar a 
maquinaria industrial. O percurso segue pela Rua do Vinhô, Rua das Flores e termina 
novamente no ponto inicial. (Confraria da broa e do bolo negro de Loriga, 2010a) 
(Fig.38) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fig.38 Rota “Entre socalcos e Moinhos” (Confraria da Broa e do Bolo Negro, 2010a) 

Fig. 39 Rota “Panoramica do vale de Loriga” (Confraria da Broa e do Bolo Negro, 2010b) 
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A rota “panorâmica do vale de Loriga”, inicia-se tal e qual como a rota da Eira, 
no entanto, em vez de iniciar a descida para a Canada, continua o seu percurso pela 
estrada Nacional 231, até à Casa do Guarda, onde se poderá beber das melhores águas 
da região. O percurso segue até ao Mirante, onde se tem uma vista panorâmica sobre 
toda a vila. O regresso faz-se também pela estrada Nacional, em sentido contrário, 
seguindo por esta dirigindo-se à Ponte dos Zé Lages, onde se poderá observar a tão 
vistosa praia fluvial.  Continuando a descida, chegar-se-á ao inicio deste percurso. 
(Confraria da broa e do bolo negro de Loriga, 2010b) (Fig.39) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A rota do “Milho em terras de xisto” inicia-se no Adro da igreja matriz, continua 

pela fonte do vale, seguindo até à ETAR, passando junto à ribeira de S.Bento. 
Continuando o percurso chega-se ao local onde a ribeira de S.Bento e a ribeira da Nave, 
se transformam numa só, a ribeira de Loriga. Esta rota atravessa a zona de contacto 
entre xisto e granito, de um lado da Ribeira de Loriga é possível observar o xisto e de 
outro lado,  o granito. A rota segue até ao Serapitel, antigo aglomerado urbano, habitado 
noutros tempos e hoje vazio. Continuando a caminhada chega-se à freguesia da Cabeça. 
(Confraria da broa e do bolo negro de Loriga, 2010c) (Fig.40) 

 
 

 

 

4.2 O turismo como instrumento de desenvolvimento territorial 

Nos dias que correm tem-se assistido a uma constante valorização do património 
edificado. Com a evolução de mentalidades é possível observar que há bens que é 
urgente conservar, mesmo que para isso se tenha de alterar o seu uso original. Essa 
reconversão, pode tornar-se um importante instrumento de desenvolvimento territorial. 
Reabilitando edifícios e espaços é possível melhorar a qualidade de vida e a oferta de 
serviços no local, sempre sem descurar a identidade de cada local. (Gomes, 2005) 

Fig.40 Rota “Milho em terras de xisto” (Confraria da Broa e do Bolo Negro, 2010c) 
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Estudando estrategicamente e metodologicamente as especificidades de cada 
local é possível captar a sua essência, dando ao local o desenvolvimento turismo 
desejado. A população começa agora a perceber que existe um legado histórico com 
valor e que é possível torna-lo rentável do ponto de vista económico. 

 
A recriação do passado atrai cada vez mais a população e, através da preservação 

do que há de autêntico no local, das tradições, da gastronomia, do artesanato e dos 
locais com história é possível atrair fluxos turísticos. No caso da preservação de 
edifícios e zona rurais, tema central desta dissertação, é possível transportar o viajante 
para uma outra época, percorrendo os mesmos trilhos, recriando os mesmos ofícios, 
fazendo com que o visitante assimile o local trabalhado por o homem num tempo 
remoto. No entanto, o local não deve ser sobrevalorizado, é necessário criar estratégias 
com actividades complementares e serviços de apoio investigação que fomentem a 
atenção dos turistas. Em meio rural estas actividades podem passar pela produção de 
artesanato, actividades ligadas à agricultura e muitas outras actividades dinamizantes.  

 
  

 “ Tal como um objecto de arte, o valor de um legado cultural ultrapassa o seu 
significado histórico (…)”(Gomes, 2005) 

 
Adaptando estes lugares a novas funções, distintas daquelas a que inicialmente 

se propunham, é possível dar respostas ao despovoamento cada vez mais notório no 
interior do país. Uma dessas respostas passa por criar postos de trabalho para os que 
residem permanentemente no local, dinamizando a vida cultural da região através do 
turismo, da descoberta, do inter-cambio de saberes e culturas, apelando aos vários 
sentidos e respondendo às expectativas de públicos com várias idades. 

 
 

 

4.2.1 A importância de reabilitar as casas rurais 

O século XX foi marcado por uma migração maciça do campo para a cidade e 
do interior para o litoral. As construções rurais, foram aos poucos abandonadas, muitas 
delas transformando-se em ruínas. No entanto, muitas delas chegam aos dias de hoje 
tendo uma utilização diferente daquela a que foram propostas anteriormente. 

O índice de envelhecimento dos edifícios está a tornar-se preocupante em 
Portugal. Apostar na reabilitação e valorizar o património passa por ser a solução do 
problema. Reabilitar os edifícios rurais que ocupam grande percentagem das 
construções Portuguesas é urgente. 

Dados recolhidos nos censos de 2001 e no IV recenseamento geral das 
habitações mostram que mais de 43,2% das habitações têm mais de 31anos, tendo 20% 
mais de 56 anos. Estima-se, que grande parte das habitações consideradas, sejam rurais 
ou construídas em zonas rurais. (Lanzinha e Castro Gomes, 2003) 

O interior do país é das zonas mais afectadas por esse envelhecimento. É 
claramente notória a distinção entre litoral com um parque habitacional mais recente e 
interior com um parque habitacional mais envelhecido. Na região centro, em média, 
existem 104,3 edifícios construídos antes de 1945 para cada 100 edifícios construídos 
após 1991. (Gomes, 2001) (Fig.41) 
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Fig. 41 Índice de envelhecimento dos edifícios da região centro3

 

 em 2001. (Gomes, 2001) 

 
 
Inverter a situação de degradação que se vive em Portugal é urgente, no entanto 

e devido aos poucos incentivos por parte do Estado na reabilitação de edifícios, só um 
esforço colectivo pode por termo a esta situação. Apostar na reabilitação é fundamental 
para Portugal. O património deve ser valorizado e a partir daqui desenvolver a economia 
de um país com poucos recursos como é este. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                             
3  Relação entre o número de edifícios construídos antes de 1945 e o número de edifícios construídos 
após 1991 

Seia 
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5. REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS 

 

5.1 Reabilitação 

“Acto ou processo de possibilitar um uso eficiente e compatível duma 
propriedade, através de reparações, alterações e acrescentos, preservando, ao mesmo 
tempo, as partes ou características que transmitem o seu valor histórico, cultural e 
arquitectónico.” (Coias, 2006) 

A reabilitação tem adquirido um crescente interesse. Reabilitar deixou de ser 
associado apenas a edifícios monumentais, sendo, nos dias que correm associado a um 
grande leque de construções patrimoniais. Entre essas construções, surgem edifícios 
como os abordados nesta dissertação. Edifícios presos na linha do tempo, edifícios que 
marcam um modo de vida, de organização e de trabalho. Reabilitar este tipo de edifícios 
faz com que o passado seja revivido conseguindo ainda uma preciosa ajuda no combate 
ao despovoamento do interior. Para reabilitar em meio rural é necessário compreender o 
meio ambiente, conhece-lo em profundidade, e tendo esse conhecimento como ponto de 
partida é possível tornar o passado num presente. 

Para uma correcta reabilitação é também necessário um estudo aprofundado do 
objecto em questão, dos materiais e técnicas que estiveram na sua origem, assim como 
as suas anomalias construtivas. Percebendo quais as condições de segurança e o estado 
de conservação do edifício é possível compreende-lo. Só através dessa compreensão é 
possível levar a cabo um correcto trabalho de reabilitação. No entanto, poderão existir 
certos elementos que têm que ser acrescentados e outros que, pelo contrário têm 
necessidade de ser dissolvidos. O essencial é manter as características primárias do 
edifício e dos seus espaços. 

Ter em conta a fisiologia da paisagem quando o objecto de estudo se encontra 
em meio rural é extremamente importante. É necessário um correcto estudo da mesma, 
avaliando e pormenorizando as possíveis mudanças a executar, sempre preservando o 
carácter histórico, cultural e as tradições da região, mantendo o seu carácter original. 

 
 
 

 

5.2 Reabilitação em vez de construção nova 

Portugal é um dos países que mais tem investido em construção nova. No ano de 
2004 cerca de 90,5% dos edifícios foram construídos de raiz, enquanto que a média 
destas construções na Europa é apenas de 52,5%. (Ferreira, 2009). A oferta de 
construção nova apresenta no nosso país números totalmente descabidos. Com a 
diversificação dos modos de vida das famílias, com os fenómenos migratórios de que 
Portugal é alvo todos os anos, com a diminuição do número de agregados familiares, 
com a diminuição do número de famílias numerosas etc., é urgente tomar medidas 
preventivas que passam também pela reabilitação. 

É necessária uma grande mudança na mentalidade da população Portuguesa pois 
a reabilitação de edifícios afigura-se como a principal forma de dar ao país alguma 
estabilidade no sector construtivo. Há actualmente em Portugal um vastíssimo 
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património que abre várias portas à reabilitação, visto que segundo dados do INE este 
sector era em 2001 inferior a 10% no conjunto de actividades levadas a cabo pelas 
construtoras. (Ferreira, 2009). 

Prevê-se um crescimento exponencial no que respeita a este sector nos próximos 
anos, muito devido ao facto de grande parte do edificado necessitar de intervenção. 

 
 

 

5.3 Especificidade da reabilitação 

As intervenções que visam uma correcta reabilitação são em tudo mais 
específicas do que intervenções designadas como correntes. Estas, exigem uma grande 
minúcia e um grande rigor, devido ao seu elevado nível de complexidade. Diferem das 
construções correntes tanto nas técnicas como nos materiais e normalmente que está 
habilitado a construir pode não estar habilitado a reabilitar. A reabilitação de um 
edifício pode ser dividida em quatro partes principais (Quadro. 3) 

 

 

Tabela 3. Partes constituintes de um edifício (Coias, 2006) 

1.Envolvente 
Trata-se do local onde se encontra a habitação, do modo como o edifício se encontra 
posicionado e orientado e das características das áreas circundantes. 
2.Envelope 
Isto é, a “pele do edifício, o elemento que está directamente exposto aos agentes de 
deterioração. Incluem-se nesta secção: 

(a) Fachadas, paredes exteriores, varandas e outros componentes em contacto com 
o exterior (pisos sobre passagens abertas, escadas exteriores), pavimentos 
assentes directamente sobre o terreno. 

(b) Coberturas 
(c) Caixilharias (portas e janelas exteriores) 

 
3.Interiores 
Focam-se os espaços interiores do edifício, designadamente: 

(a) Entradas e zonas comuns interiores 
(b) Cozinhas e casas de banho 
(c) Paredes interiores e os seus revestimentos e acabamentos 
(d) Tectos e pavimentos interiores (revestimentos e acabamentos) 

4. Estruturas e fundações 
Trata-se da estrutura – a parte do edifício que resiste às forças a que ele está sujeito – e 
das fundações, as partes da construção que transmitem ao terreno o peso do edifício e a 
resultante das outras forças que sobre ele actuam. 
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5.4 A construção sustentável como método a adoptar na reabilitação 

 
Como foi dito anteriormente é urgente reabilitar o património cultural existente 

em Portugal, no entanto há uma crescente necessidade de garantir a sustentabilidade 
dessas obras, tornando-as amigas do ambiente. A arquitectura sustentável tem por 
objectivo aliar interesses humanos como a sua saúde e o bem-estar com o meio 
ambiente, encontrando um equilíbrio entre a natureza e o homem, optimizando todas as 
vertentes envolvidas. 

Existem três medidas básicas que utilizadas na arquitectura ajudam a encontrar 
esse equilíbrio. A primeira é assegurar a saúde corporal humana através de uma correcta 
utilização da iluminação, da ventilação e do aquecimento. A segunda medida a 
assegurar é a saúde mental dos utilizadores através de uma correcta utilização das cores 
e uma correcta escolha dos materiais e distribuição do espaço. A terceira medida tem a 
ver com a harmonia ambiental, este aspecto não menos importante, é assegurado por um 
correcto uso de recursos materiais (utilização de materiais locais), de energia e uma 
correcta gestão de resíduos. 

No local estudado há uma forte necessidade de integração de serviços, como o 
da água potável, de esgotos, electricidade, fornecimento de gás, de aquecimento ou 
mesmo de ar condicionado. Embora esta dissertação não envolva quaisquer tipos de 
projectos de especialidades, é sempre necessário ter em conta conceitos como os de 
ecologia, economia e sustentabilidade. 

 
 

Soluções sustentáveis nas obras de reabilitação: (Lanzinha e Castro Gomes, 2002) 

• Geração de energia através de fontes renováveis; 
• Controlar as emissões de CO2

• Estudar soluções para que as perdas de calor sejam menores; 

 tornando os edifícios isolados termicamente e 
reduzindo as perdas de calor e os excessivos gastos energéticos; 

• Tirar partido da existência de vegetação no meio rural para fazer a ventilação e 
arrefecimento das habitações; 

• Reduzir e controlar o consumo de água, adoptando por exemplo soluções de 
reaproveitamento das águas da chuvas; 

• Usar racionalmente os materiais, nomeadamente, promover o uso de materiais 
tradicionais; 

• Promover a vida útil do edifício e a sua flexibilidade de uso; 

 

Para que o edifício cumpra a finalidade a que se propõe, deve ter como base uma 
aliança entre funcionalidade, durabilidade, estética, custo, tempo e impacto. 
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6. SITUAÇÃO EXISTENTE  

 

6.1 Descrição da envolvente. Atractivos turísticos 

A zona a intervir é chamada pelos Loriguenses de Canada, zona esta onde 
muitos habitantes desta Vila nasceram. Entre 1940 e 1970 Loriga tinha uma população 
elevada, assim, devido à pobreza e à ruralidade da população, muitos eram aqueles que 
habitavam neste local. Esta zona hoje desabitada, contém as maiores malhadas4

 

 de 
Loriga.  (Fig.42) 

 

 
Os socalcos, que os mais antigos construíram à força de braços dão um enorme 

requinte à paisagem, parecendo estes, abraçar naturalmente a ribeira da Nave. A ribeira 
passa por esta zona criando pequenas cascatas embelezando a paisagem natural. O poço 
forte é um dos locais da Canada onde a ribeira atinge alguma profundidade, neste local 
era possível ver em tempos antigos muitos habitantes a banharem-se. No entanto, e 
apesar da desertificação desta zona é ainda possível observar atentamente o que a 
paisagem de melhor oferece. É possível observar a partir deste local a chamada garganta 
de Loriga, situada entre a Penha dos Abutres e a penha do Gato, cobertos de neve na 
maior parte do Inverno. Desta zona é ainda possível observar os diferentes patamares 
das construções da Vila. (Fig.43) 

                                                             
4 Palavra Loriguense que significa Eira 

Fig.42 Vista do mirante sobre a Canada 
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6.2 Levantamento arquitectónico 

Um levantamento é essencial aquando do planeamento de acções sobre o 
existente, neste caso um levantamento bem efectuado é essencial na reabilitação de 
edifícios. Fazer o levantamento arquitectónico é mais do que medir edifícios pois o acto 
de medir deve ser acompanhado de uma boa operação de leitura. A partir daí é possível 
analisar as qualidades formais, geométricas, espaciais e proporcionais, e interpretar os 
dados recolhidos. Nesta análise cria-se uma relação entre o sujeito e o objecto, uma 
relação entre quem observa e aquilo que é observado.  

Para um correcto levantamento é imprescindível evitar erros nas medições. No 
entanto é certo e sabido que pode haver falhas mínimas neste processo, tentou usar-se 
um grande rigor neste levantamento, tendo sempre como objectivos minimizar erros. 
Um correcto levantamento permite justificar muitas das opções tomadas no projecto. 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 43 Canada com vista para o centro de Loriga 
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Nesta dissertação foi utilizado um levantamento manual, ou seja as medidas 
foram retiradas no terreno. Este método foi auxiliado pela carta militar nº 223 de Loriga 
à escala 1:25000, sendo a partir desta possível um correcto levantamento das curvas de 
nível e consequentemente da topografia do terreno. Também foi utilizada uma 
fotografia do local via satélite, através da qual foram assinalados todos os socalcos da 
zona, assim como a correcta localização dos edifícios no terreno.  

Para uma correcta representação gráfica dos edifícios, foi utilizado a fotografia 
2D ou seja, as fotografias foram tiradas no ponto em que o edifício toca 
perpendicularmente o terreno, sendo possível criar uma relação rigorosa entre a imagem 
e a sua representação técnica. Quando não foi possível obter este tipo de fotografias, 
foram tiradas fotografias em perspectiva e, através de ferramentas digitais, foi possível 
alterar essa perspectiva convertendo-a a duas dimensões, tornando menos moroso o 
trabalho desenvolvido. ( Anexo 1) 

 
 

 

6.3 Análise geral 

Para um correcto entendimento do local e da zona onde se irá realizar a 
reabilitação, achou-se conveniente estudar as semelhanças e dissonâncias entre 
edifícios. Sendo a partir desta fase e consequentemente do conhecimento do local, 
possível criar uma estratégia de intervenção. O quadro seguinte ajuda na percepção dos 
elementos a ter em conta em cada parte constituinte do edifício.(Quadro 4) 

 

Tabela 4: Aspectos a ter em conta na caracterização das partes constituintes dos edifícios (Coias, 2006) 

 

Partes do edifício Aspectos a ter em conta 
Envolvente • Terreno 

• Acessos  
• Infra-estrutura local 

Envelope • Paredes  
• Coberturas 
• Guarnecimento de vãos 

Interiores • Pavimentos e tectos 
• Paredes interiores 

Estrutura e fundações • Elementos estruturais 
• Fundações 
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6.3.1 Envolvente 

Estes tipos de edifícios são conhecidos por assegurarem as temperaturas 
mínimas de conforto, pois era importantíssimo naquelas épocas em que os invernos 
eram demasiado rigorosos terem paredes com muita robustez e a orientação solar 
sempre feita a sul, ou Oeste. Só assim era possível vencer estes climas de temperaturas 
negativas que se fazia sentir na Serra da Estrela. O mesmo acontece com as construções 
do local de intervenção, as poucas aberturas que os edifícios têm, são feitas do lado em 
que pudessem receber mais horas de exposição solar, para que nos dias de sol fosse 
possível que o calor entrasse e se mantivesse por algum tempo dentro estas habitações. 
(Fig.44 e 45)  

 
 

 
 

 
Fig 45. Fotografia do local tirada por volta das 12h 

 

Fig. 44 Esquiço, estudo da exposição solar 

 

 



47 
 

Outra das características do envolvente, para além da presença de socalcos, tema 
muito abordado nesta dissertação, são os fortes desníveis. Os edifícios surgem em zonas 
com fortes inclinações de terreno, tendo muitas vezes de abdicar de zonas de entradas 
de luz no piso térreo ou até no primeiro piso para vencer estas inclinações. Visto de 
longe os edifícios quase que parecem ligados por um conjunto de rampas bem 
delineadas, chegando um pouco mais perto deparamo-nos com algumas dificuldades em 
aceder aos edifícios devido à grande quantidade de vegetação que não é limpa pelos 
proprietários. Cada edifício tem junto a si algum tipo de parcela do terreno livre, umas 
de maiores outras de menores dimensões, isto deve-se também às entradas nestas 
habitações, quase sempre criadas nas fachadas laterais e não na fachada principal. 
(Fig.46) 

 
 
 

 
Fig. 46 Esquiço de rampas e de parcelas livres 

 
 
 
 
 
Um dos principais problemas que surgem ao intervir nesta zona, são a falta de 

acesso automóvel. Um turista que venha para esta zona completamente rural e que tenha 
como intenção abstrair-se do mundo exterior e privar bem de perto com a natureza, 
precisa de conseguir ter acessos automóveis a partir do centro da vila até este local para 
que se possa abastecer com alimentos e outros produtos essenciais ao conforto humano. 
Assim surge a ideia de criar uma ligação entre as duas margens da ribeira que atravessa 
este local. A criação de uma ponte que ligasse a ETAR até a uma das malhadas 
representadas no projecto era essencial, essa ponte deveria enquadrar-se com a natureza 
local, sendo de pequenas dimensões e preferencialmente de materiais locais. Esta ponte 
não irá ser projectada nesta dissertação, no entanto é sabido que para que esta pudesse 
ser construída teria de ser melhorado também a estrada existente que liga o centro da 
vila à ETAR. (Fig. 47) 
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Fig. 47 Vista aérea sobre o local. (GoogleMaps, 2011) 

 
 

 
6.3.2 Envelope 

 
As paredes mestras do edifício são em alvenaria, este material tem diversas 

formas de ser assente, a sua técnica construtiva varia sobretudo a nível dos materiais e a 
nível da época em que foi construído. No caso em estudo, todos os edifícios do local 
estudado têm como material a chamada alvenaria em pedra. Quanto à técnica de 
construção que foi utilizada designa-se por “alvenaria de aparelho médio”. Esta 
designação surge pois neste tipo de técnica só os cunhais, as cintas, as soleiras etc. são 
de pedra talhada, sendo toda a restante construção constituída por blocos irregulares.  

No entanto poderá existir ainda mais formas de distinguir as alvenarias, muitas 
vezes técnicas iguais variam devido à forma da pedra ou mesmo pelo maior ou menor 
cuidado usado na sua execução. (Fig.48 e 49) 

Este tipo de paredes desempenha um importante papel no que respeita à 
segurança estrutural do edifício. São paredes robustas, com muita espessura. Esta 
robustez, serve para estabilizar o edifício estruturalmente, no entanto têm ainda outro 
tipo de funções, protegendo o edifício contra os agentes atmosféricos, principalmente 
contra a acção dos ventos e das chuvas, muito sentidos localmente. Esta grande 
espessura permite manter o interior do edifício livre de humidades, pois durante o 
inverno a água vai-se infiltrando aos poucos desde o exterior até ao interior do edifício, 
nunca chegando a atingir o seu interior devido a essa robustez. Quando o Inverno acaba, 
a água está muito próxima do interior, no entanto uma nova estação chega e com ela 
mais sol e calor, o que permite que a água vá aos poucos saindo da parede. Quando este 
ciclo não é fechado de forma perfeita, o edifício poderá ser alvo de humidades 
infiltradas. (Coias, 2006) 

 

ETAR 
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A argamassa é também um elemento fundamental no assentamento da pedra na 

maioria das construções tradicionais. A sua principal função é preencher os espaços 
entre as pedras, criando uma parede mais uniforme. (Fig.50) No entanto isto não 
acontece nas Beiras. Visto que a alvenaria apresenta-se seca, sem qualquer tipo de 
argamassa. Só nos ajustes era utilizado a terra, a areia ou os casquilhos.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 50 Parede em alvenaria com 
argamassa. (Coisas da Arquitectura, 

2010) 

Fig. 48 Parede em alvenaria de um edifício do 
local 

Fig.49  Alvenaria de pedra irregular. (Coias, 2006) 
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Na execução das aberturas das paredes (portas e janelas) era criado um elemento 
horizontal (lintel, verga ou padieira), que atravessando a abertura se apoia na 
extremidade da parede, junto ao contorno da abertura. Este elemento é também de 
granito, geralmente em pedra talhada.  

Outro dos elementos presentes no envelope do edifício é a madeira. As portas 
são na sua maioria construídas inteiramente de madeira, apresentando apenas elementos 
de ferro na fechadura, dobradiças, trancas etc. Normalmente é o pinho a madeira mais 
utilizada nesta zona, no entanto existem também portas de castanho. Na sua maioria 
apresentam descasque e uma degradação evidente. (Fig.51) 

 
 
 
 
 

 
 

Fig. 51 Portas de edifícios do local 

 
 
 

Quanto às janelas, apresentam praticamente as mesmas características das 
portas, o material que as constitui é quase sempre o mesmo, o que faz com que os sinais 
de degradação apresentados sejam também muito idênticos. Em alguns edifícios é 
notório devido à moldura, a presença de vidros em outras épocas, isto acontecia em 
poucas habitações do local, talvez só acontecesse naquelas em que viviam as famílias 
mais abonadas monetariamente. Normalmente o que mais se presenciava era o vão 
completamente aberto, tendo apenas uma portada de madeira que se fechava e se abria 
de acordo com a temperatura exterior à habitação, essa portada era quase em todos os 
edifícios pintada de vermelho, pois apesar do desgaste da cor é ainda possível chegar a 
essa conclusão. A caixilharia era normalmente de casquinha, no entanto estas podem já 
não ser as originais, visto que este elemento está sujeito à acção directa dos ventos e das 
chuvas, tornando-o um elemento com pouca durabilidade. (Fig.52) 
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No que respeita às coberturas os edifícios do tipo rural têm como característica a 

cobertura inclinada de duas águas, esta inclinação varia de acordo com a localização 
geográfica, com a precipitação que se faz sentir no local assim como a frequência da 
queda de neve. São como já foi referido anteriormente quase sempre construídas com 
telha canudo (Fig.54), feita artesanalmente, talvez por isso varie em dimensão, aspecto, 
porosidade e resistência de acordo com a região onde é fabricada. Neste tipo de telhados 
os canudos vão-se sobrepondo tanto para as “capas”, como para os “canais”. As telhas 
dispostas sem qualquer tipo de ligação, torna-as muito vulneráveis à acção do vento, 
sendo por isso dispostas pedras sobre o telhado assegurando a sua estabilidade. 
(Appleton, 2003)  No entanto neste local, algumas coberturas foram refeitas em telha 
Marselha. (Fig. 53) 

Também é possível observar a utilização de lascas de xisto nos beirais das 
coberturas, deste modo, e como não era possível com as técnicas utilizadas expandir o 
telhado para lá das paredes, evitava-se o contacto directo das águas das chuvas com as 
paredes, sendo a água escoada até à base do edifício. (Fig.54) A deterioração e o mau 
sistema de drenagem dos telhados é evidente e as infiltrações surgem em quase todos os 
edifícios. 

 
 
 

 
Fig.53 Telhado em telha Marselha 

 
 

Fig.52 Janelas de edifícios do local 

Fig.54 Telhado em telha canudo 
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As escadas exteriores fazem também parte do envelope do edifício, visto que os 
acessos aos pisos superiores eram feitos através destas, pois cada piso possuí entradas 
independentes. 

 
 

 
6.3.3 Interiores 

Quanto aos interiores denota-se uma crescente deterioração nos pavimentos e 
tectos, essa deterioração existe maioritariamente devido à má drenagem das águas 
pluviais por parte das coberturas. São muito frequentes as infiltrações da água, estas, 
provocam um apodrecimento da madeira, levando a que a entrada nos interiores das 
construções se torne cada vez menos segura. Em alguns edifícios existem partes do 
pavimento corroídas ou até mesmo completamente destruídas. (Fig.57) Quando se fala 
em pavimentos, considera-se os pavimentos elevados do edifício, visto que o pavimento 
térreo é nesta zona feito com um enrrocamento de pedra, sobre o qual se coloca uma 
camada de lajes de pedra.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Os pavimentos elevados, construídos em madeira, desempenham também um 
papel estrutural. Normalmente são compostos por um vigamento em castanho, 
colocados paralelamente entre si com uma distância que pode variar entre os 0,2m ou 
0,4m. Este vigamento era feito com perfis redondos, extraídos directamente da árvore, 
sem sofrerem qualquer tipo de transformação. A sua única variação dependia dos 
metros do vão a vencer e das cargas que estaria susceptível a suportar. (Appleton, 2003) 

(Fig.55 e 58)  
Na ligação entre os pavimentos 

e a parede, era usado um sistema em 
que as vigas de madeira encaixam 
numa abertura disposta na parede, com 
uma dimensão suficiente para uma 
correcta estabilização. (Fig.56) No 
revestimento deste pavimento eram 
usadas tábuas, com espessuras que 
variavam entre 20 e 30cm, colocadas 
lado a lado, constituindo o chamado 
soalho à Portuguesa. Este soalho é 
pregado ao vigamento, reforçando a 
ligação entre parede e pavimento. A 
madeira mais utilizada na construção 

do soalho era o castanho, o pinho ou o 
carvalho. (Appleton, 2003) 

Fig.55 Pavimentos com vigas de madeira. 
(Appleton, 2003) 

Fig.56 Apoio da viga de madeira na parede de 
alvenaria. . (Appleton, 2003) 
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Fig.57 Estado do soalho do pavimento 

 

Quanto às paredes interiores há pouco a acrescentar, visto que as técnicas e 
materiais empregues são os mesmos das já referidas no tópico 2.3.2. No entanto há 
ainda uma qualidade destas paredes, muito interessante e ainda não referida. Quase 
todos os edifícios têm no piso 0, uma parede ou parte de uma parede completamente 
irregular, isto porque em tempos remotos, alguns edifícios eram construídos em cima de 
um afloramento rochoso, evitando assim o trabalho de erguer uma parte do edifício. 
(Fig.59) 

Alguns edifícios possuem ainda paredes de compartimentação interiores, estas 
sem qualquer tipo de função estrutural, serviam apenas para dividir espaços dentro do 
edifício. Eram sempre construídas a partir de tábuas de madeira. 

 
 

 

 
Fig.59 Afloramento rochoso no interior do edifício 

 

Fig.58 Vigamento em madeira 
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6.3.4 Estruturas e fundações 

 
 
A madeira surge nas construções antigas como principal material estrutural, 

conjugando-se também com as alvenarias. Desde o princípio do séc. XVI que assim foi, 
e assim continuou até à vulgarização do betão armado.  

Nestes edifícios os pavimentos são totalmente de madeira, são constituídos por 
vigamentos, colocados paralelamente entre si e feitos de troncos de madeira. Quando 
era necessário vencer vãos de maiores dimensões, existia ainda uma viga de dimensões 
mais avantajadas disposta perpendicularmente ao vigamento, ajudando a suportar a 
carga. Outro dos constituintes do pavimento é o soalho, disposto por cima das vigas e 
construído através de um conjunto de tábuas de madeira. (Dias, 2008) (Fig.60) 

 
 
 

 

 
 

Fig.60 Pavimento dos edifício 
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Quanto às coberturas, a madeira servia também 

como elemento estrutural, ajudando no suporte do 
telhado. Ao contrário do que seria de esperar, a 
maioria das coberturas existentes no local, não 
possuem qualquer tipo de asna, ou tesoura. Isto 
acontecia devido à fraca economia dos habitantes 
locais. A estrutura da cobertura resume-se assim a um 
tronco de madeira inserido ao centro da cobertura, 
neste tronco vão ser apoiados os caibros e sobre estes, 
numa direcção perpendicular é ainda colocado um 
ripado. Só por cima destes elementos é aplicada a 
telha. (Gilberto, 1999) (Fig.61) Existe ainda um 
edifício em que existe um sótão não habitável, este 
compartimento, funciona como asna, embora possua 
uma estrutura semelhante à de um pavimento. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Quanto às fundações e apesar de não ser possível uma observação 

pormenorizada, pois teria de se recorrer a meios técnicos muito específicos, têm uma 
tipologia comum nas construções tradicionais. São executadas em alvenaria de pedra, 
neste caso o granito, material comum às paredes, embora um pouco mais pobre e 
possuem em média 1m de profundidade, sendo um pouco mais largas do que as paredes 
que lhe assentam. (Flórido, 2010) (Fig.62) 

Normalmente um mau estado de conservação das fundações reflecte-se em 
danos no edifício, visto que frequentemente poderá aparecer fendilhação, desagregação 
do material constituinte das paredes, assim como deterioração. 
 
 
 

Fig.61 Estrutura de madeira na 
cobertura dos edifícios locais 

Fig.62 Tipo de fundação dos edificios locais. 
(Flórido, 2010) 
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6.3.5 Composição formal 

 
 
Para um correcto entendimento do local, é necessário um correcto entendimento 

de um todo. É necessário ver para lá dos edifícios deixando de lado a ideia de que 
existem peças isoladas, e dar-lhes um contexto no meio onde se inserem. 
 

 
Um dos pontos fortes deste local é a 
simetria, contrastada com o naturalismo 
e o organicismo da paisagem. (Fig.63) 
A robustez dos elementos construídos 
em pedra, completamente simétricos e 
rígidos contrasta fortemente com as 
formas naturais da paisagem. No 
entanto, estes elementos conjugam-se 
de uma maneira pura e limpa com o 
envolvente, deixando de se perceber 
onde começa e onde acaba cada um 
deles. A textura dos materiais 
utilizados, assim como a escala a que 
estes edifícios foram construídos 
estabelecem uma relação profunda com 
todo o contexto. Este local é dotado de 
grande simbolismo, pois ao 
observarmos atentamente conseguimos 
perceber o seu forte propósito 
funcional, conseguindo com facilidade 
desmistifica-lo. É possível entender o 
conjunto, as partes e as funções para 
que foram concebidas. 
 
 
 

 
 
 

É também notória em eixo de rotação em relação aos pontos cardeais. A maioria 
dos edifícios não está virada completamente a sul, possuem uma pequena rotação que 
lhes permite apanhar mais horas de sol diariamente, oferecendo um claro contributo 
para a construção sustentável. (Fig.64) 
 

Fig.63 Naturalismo e simetria 
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Fig.64 Rotação dos edifícios em relação aos pontos cardeais 

 
Todos os edifícios apresentam uma elevada simetria, tanto a nível de inserção, 

visto que a olho nu a maioria dos edifícios parece ter as mesmas dimensões estruturais, 
formando um quadrado perfeito; como a nível das fachadas, pois, se uma linha fosse 
traçada a meio desta, um lado seria na maioria das vezes espelho do outro. (Fig.65) 
Contrastando com esta forte geometrização, surgem os socalcos, onde estes edifícios se 
inserem, estes seguem a dinâmica do terreno. Os muros que os suportam vão 
estabelecendo como que limites verticais, extenuando a forte inclinação do local, e 
tornando esta mistura entre o que é orgânico e o que não é, quase imperceptível. 

 
 

 
 

 

Fig.65 Eixos de simetria em edificios 
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A relação interior/exterior dos edifícios é vinculada por grandes diferenças. O 
interior com poucas aberturas e com paredes robustas, torna-se um local escuro, 
sombrio, quase que parecendo uma fortaleza, ou um abrigo contra as intempéries. Ao 
sair do edifício o contacto com a luz exterior e com sensação de salubridade, dá ao 
sujeito a sensação de que a paisagem se tornou num local ainda mais belo, e que o ar se 
tornou ainda mais puro. (Fig.66) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fig.66 Relação interior/exterior 
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Quanto à forma, e como já foi falado anteriormente, os edifícios tinham sempre 
dois ou tês pisos, em que o r/c era destinado aos animais. Assim, não existia qualquer 
tipo de ligação interior com os pisos superiores, visto que o r/c e o 1º Piso, ou mesmo o 
2º Piso, não tinham qualquer tipo de semelhanças funcionais. O acesso aos pisos 
superiores é sempre feito exteriormente, tanto a nível de escadas, como a nível de 
rampas suportadas por muros de alvenaria. Mesmo entre o 1º e o 2º Piso não existia 
qualquer tipo de ligação interior. O que faz com que todos os pisos se tornem 
independentes uns dos outros. (Fig.67) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig.67  Relação entre planos, independência de pisos 



60 
 

 

7.ANOMALIAS CONSTRUTIVAS E REABILITAÇÃO DAS MESMAS NO 
EDIFÍCIO 

O principal objectivo de uma acção de conservação é aumentar a vida útil de um 
edifício, isto só é possível se existirem acções de manutenção frequentes que evitem um 
estado de profunda degradação. Para conservar um edifício há que numa primeira fase 
reparar os seus elementos construtivos, ou nos casos em que isso não é possível repor 
elementos com características idênticas às que possuíam originalmente. No entanto, e 
apesar de ser essencial numa acção de reabilitação, ou seja, deixar o edifício nas 
mesmas condições que possuía, antes do aparecimento das anomalias, pode ir-se mais 
longe. Para além da reparação devem-se introduzir elementos necessários, melhorando o 
conforto dos utilizadores, assim como o próprio desempenho do edifício. É fundamental 
compreender o edifício, de modo a proceder a uma reabilitação que respeite a história 
do mesmo, compreendendo o que se tem com este edifício e o que se anseia vir a ter 
depois destas acções. 

 
 

 
 

 
Embora o local estudado precise de certa 

forma de uma intervenção profunda, é sabido que a 
reabilitação no seu contexto geral tem processos de 
estudo e de avaliação muito morosos. Assim 
sendo, foi escolhido um dos edifícios locais para 
uma acção de reabilitação. (Fig.68) 
Inicialmente foi feito o levantamento geométrico 
do edifício, de modo a obter as plantas dos 
diferentes pisos, a planta da cobertura, assim como 
cortes e alçados. Este levantamento permite 
conhecer o edifício de um modo aprofundado e até 
de singularidades que o possam identificar. 

De seguida foi avaliado o comportamento, 
do edifício, assim como os factores que 
contribuíram para o seu desgaste, e patologias de 
que este é alvo. A partir deste edifício será possível 
obter um método de intervenção, que mais tarde 
poderá ser aplicado a qualquer um dos outros 
edifícios, tornando o local rentável a nível de 
turismo e lazer. 

 
 
 
 
 

 
 

 

Fig. 68 Edifício a intervir 
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7.1 Agentes de deterioração 

Todas as construções estão submetidas a um conjunto de acções, a forma como 
conseguem reagir a estas acções vai definir o seu comportamento. 

O principal agente de deterioração dos edifícios é a água, visto que em edifícios 
antigos é muito provável que ocorram infiltrações tanto pela cobertura como pelas 
paredes, ou mesmo ocorrer a infiltração de humidade pelas fundações. No entanto, 
elementos como a caixilharia também se ressentem, principalmente as situadas a sul ou 
a sudoeste, visto que é nestas direcções que o vento sopra.  

As variações de temperatura também participam na deterioração de edifícios, 
podendo estas contribuir para deformações no edifício. Se o edifício conseguir fazer a 
sua dilatação livremente as deformações não irão ser significativas, mantendo-se os 
materiais de construção intactos. Outros factores como o gelo que rodeia os edifícios no 
Inverno, a poluição atmosférica ou a biodeterioração, ou seja, alterações nas 
propriedades do material que resultam de actividade de microrganismos levam a que os 
edifícios antigos normalmente tenham várias anomalias construtivas. (Coias, 2006) 
 
 

 

7.2 Avaliação e diagnóstico 

Neste tipo de edifícios, a principal causa de anomalias tem a ver com o seu 
envelhecimento, com o passar dos anos é inevitável que os materiais mantenham as 
mesmas características de outrora. Os edifícios do local, têm uma data de construção 
que ronda os finais do século XIX e princípios do século XX. São edifícios com mais de 
100 anos, sendo o seu desgaste notório. Este desgaste advém do envelhecimento dos 
materiais, mas não só, existem outros factores que também contribuem para a 
deterioração do edifício. Os agentes climáticos, assim como o desgaste devido ao uso, 
contribuem também em larga escala para esta deterioração. ( Anexo 2)  

É necessário um correcto diagnóstico, avaliando possíveis soluções construtivas 
de modo a usar as mais vantajosas para o edifício em questão, prolongando a sua 
durabilidade. Sendo assim, foi criada uma ficha de diagnóstico, que poderá ser aplicada 
a todos os edifícios em estudo, nela é possível, de maneira rápida, perceber quais as 
principais anomalias de que o edifício padece. Como o projecto final se focará apenas 
num edifício, é a esse edifício que será aplicada a ficha de diagnóstico. 
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7.2.1 Ficha de inspecção e diagnóstico (Anexo 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Anomalias e soluções de reabilitação 

7.3 Anomalias e soluções de reabilitação 

 

Caracterização: 

Designação do edifício: F 

Área de implantação: 76,27 m2 

Área de construção: 228,81 m2 

Nº de pisos: 3 

 

Exposição solar: 

Boa 

Razoável: 

Má: 

Árvores na parcela: 

Sim: 

Não: 

Quantidade:        4 

O edifício recebe mais de 6 
horas diárias de luz solar. 

x 

Ficha de inspecção e diagnóstico 

Estado de conservação:  

Excelente                                                Médio                                                      Muito mau 
 Muito Bom                                           Satisfatório                                              Péssimo 
  Bom                                                      Mau                                                          Ruínas 

Anomalias: 

Estrutura:   Apodrecimento da estrutura de madeira……………………………………………. 
Deformações na estrutura de madeira……………………………………………….. 

   Deformações ao nível das fundações…………………………………………………… 

 
Fachada:  Fissuração…………………………………………………………………………………………… 

Biodeterioração………………………………………………………………………………….. 
   Fendilhação………………………………………………………………………………………… 
   Perda de partes de pedra……………………………………………………………………. 
 

Portas e janelas: Degradação e descasque ……………………………………………………………………. 

Cobertura:  Deficiente recolha de águas pluviais…………………………………………………… 
   Telhas partidas e fissuradas………………………………………………………………… 
   Musgos e líquenes nas telhas………………………………………………………………. 
   Infiltrações………………………………………………………………………………………….. 
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São muitas as anomalias possíveis neste tipo de edifícios, no entanto apenas se irá falar 
sobre as mais importantes e sobre aquelas de que o edifício padece. Para o processo de 
percepção das anomalias foi apenas utilizada a percepção sensorial. A visão obtêm 
grande parte da informação, assim como outros sentidos como o olfacto, fazem com que 
a presença de humidades seja percebida muito facilmente. Através de uma triagem é 
possível chegar a um diagnóstico, percebendo quais as necessidades de intervenção 
deste edifício e quais as melhores opções a serem tomadas em projecto.  

7.3 Anomalias e soluções de reabilitação 

 
 
 

 
7.3.1 Fundações 

Anomalias: Começando com as anomalias a nível estrutural, temos, aparentemente 
boas fundações. Embora não exista qualquer tipo de recurso a sondagens que permita 
dizer com precisão que este edifício não sofre de nenhuma anomalia a nível das 
fundações, é possível conclui-lo visto que as paredes não apresentam qualquer tipo de 
fendilhação ou deformação. (Appleton, 2003) Quanto ao terreno da fundação apresenta-
se firme, sem presença de água. 

 
Soluções: A solução neste ponto, e visto que aparentemente as fundações não 
apresentam qualquer tipo de anomalia, será manter a fundação, sem recorrer a nenhum 
tipo de consolidação das mesmas. 
 
 
 

 
7.3.2 Paredes resistentes 

Anomalias: Os agentes climáticos, as alterações entre calor e frio e as águas infiltradas, 
têm um papel preponderante no aparecimento de anomalias nas paredes resistentes. 
Neste edifício existem zonas em que é possível observar líquenes na superfície da pedra, 
visto que estes são facilmente detectáveis, devido à sua forma macroscópica e às suas 
cores vivas, amarelo, laranja ou branco.(Coias, 2006) Apesar do edifício não apresentar 
qualquer fenda, ou indícios de fendilhação, existem zonas em que a pedra se desagregou 
e outras em que esta está em risco de se desagregar da parede. Estas zonas, são muito 
pequenas, não apresentando perigo para a consolidação da parede. No entanto há que 
prestar especial atenção às humidades infiltradas que surgem em certos locais da parede.  
 
 
Soluções: A reparação das paredes passa por cuidados a nível das humidades, é 
necessária uma drenagem seguida da colocação de uma impermeabilização, para criar 
dificuldade no acesso da água.  

Para resolver problemas como a desagregação do material, recorrer-se-á a 
métodos tradicionais, em que o material antigo é substituído por um material recente 
com características idênticas às antigas. Embora a parede se apresente perfeitamente 
consolidada, poderá existir necessidade de se recorrer a injecções que permitam 
melhorar as condições das alvenarias e das argamassas.   

Nestas paredes terão de ser colocados elementos metálicos que permitam a 
introdução de estruturas de betão para pavimentos.  
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A abertura de vão é outro ponto de extrema importância visto que poderá afectar a 
estrutura de todo o edifício, pois existe uma interrupção da parede. A solução passa por 
criar um reforço na periferia desses vão, garantindo a sua maior estabilidade. 
(Nascimento, 2010) 
  As paredes-mestras deverão também ser alvo de uma correcta limpeza, de forma 
a eliminar musgos, líquenes e outros elementos que afectam as superfícies 
 
 
 

 
7.3.3 Pavimentos 

Anomalias: Numa observação atenta dos pavimentos deve ter-se em conta a orientação 
do soalho, de modo a uma correcta compreensão dos vigamentos, geralmente 
perpendiculares ao soalho e  o espaçamento entre vigas. Desta forma é possível obter 
informação fidedigna, como plantas estruturais, de pavimentos, pormenores e cortes 
construtivos. 

As anomalias apresentadas no pavimento deste edifício são originadas sobretudo 
pelo seu envelhecimento. Este envelhecimento provoca deformação nas vigas que 
consequentemente ajuda na deformação do piso. No entanto existem também 
infiltrações de água e a humidade que provocam o aparecimento de fungos de podridão. 
As alterações de temperatura facilitam também o aparecimento de insectos xilófagos, 
como térmitas ou carunchos, que a longo prazo causam deformações no pavimento. Por 
vezes existe um excessivo espaçamento entre as vigas, que provoca deformações fortes 
em toda a estrutura. (Appleton, 2003) 
 
Soluções: Este edifício não possui qualquer tipo de sistema de águas, ou de esgotos, e , 
para se poder criar as condições mínimas de conforto, teria de ser colocada uma laje de 
betão armado, com o intuito de criar zonas húmidas, WC e cozinhas. No entanto, não 
seria opção fiável, descaracterizar o edifício retirando a madeira .Assim sendo, optou-se 
por manter o piso em questão, executando os respectivos trabalhos de conservação, 
reforçando a sua estrutura, substituindo peças degradadas por outras com características 
semelhantes às originais, reforçando a ligação entre pavimento e paredes com peças 
auxiliares de aço, efectuando um tratamento preservador da madeira contra ataques de 
insectos xilófagos ou mesmo proceder à injecção de resinas nas zonas mais afectadas. 
(Nascimento, 2010) Por cima da madeira surgirá uma laje de betão, esta técnica tem o 
nome de laje mista de madeira-betão. (Fig.69) 
 

 
Fig. 69 Transformação de um soalho tradicional numa laje mista de madeira-betão (Branco, 2002) 
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Esta técnica é preferível à remoção total do pavimento, visto que implica menos 
riscos e danificação do edifício a nível estrutural e sobretudo a nível estético. Na 
utilização desta técnica todo o material existente é utilizado, uma vez que as vigas vão 
continuar a desempenhar o seu papel estrutural e as tábuas de soalho irão ser utilizadas 
como cofragem natural para a lajeta de betão. A ligação entre o betão e a madeira é 
estabelecida através de ligadores metálicos, pregos, parafusos anéis de aço etc. (Branco, 
2002)  (Fig.70) 
 

 
 

 

 
7.3.4 Cobertura 

Anomalias: Depois de uma observação, foi possível analisar a inclinação da cobertura, 
a degradação dos elementos estruturais, o estado de conservação das ligações de apoio, 
o nível de conservação da telha, o tipo de telha, o estado dos beiras assim como o 
sistema de drenagem das águas pluviais. 

As coberturas estão sujeitas a uma deterioração constante, pois estão muito 
expostas à água das chuvas. As anomalias mais frequentes, como já foi referido 
anteriormente, são a perda da estanquidade à água e a deformação e deterioração de 
elementos estruturais e não estruturais. 

Quanto aos elementos estruturais, a causa mais frequente das anomalias é o 
envelhecimento da madeira, sendo afectada sobretudo a sua resistência. Tal como em 
outros elementos de madeira também na estrutura da cobertura existem ataques de 
fungos e insectos. O contacto directo com a água das chuvas causa uma má drenagem 
da cobertura fazendo com que a água entre muito facilmente em contacto com a 
estrutura de madeira, facilitando a sua deterioração. No que respeita a elementos não 
estruturais, como o revestimento da mesma, as principais anomalias são algumas telhas 
partidas, ou  desviadas por acção dos ventos causando infiltrações.(Appleton, 2003) 

 

Fig.70 Pormenor de 
lajes mistas. (Branco, 
2002) 



66 
 

Soluções: No que respeita aos elementos estruturais, convém que exista uma reparação 
cuidada, substituindo zonas em que a madeira esteja muito degradada com materiais 
semelhantes ao que o edifício possuía originalmente, ou reparando elementos 
degradados com as mesmas técnicas usadas na reparação estrutural dos pavimentos, 
reforçando ligações e estruturas. Esta reparação irá tornar-se mais fácil visto que se irá 
proceder à remoção da telha, visto que este edifício, possuía originalmente telha canudo 
e mais tarde esta telha foi substituída por telha Marselha. Pretende-se não apenas 
reabilitar o edifício no estado em que se encontrou, mas restabelecer as características 
que tinha outrora e que foram descuradas pelos proprietários. O objectivo é enquadrar o 
edifício na tipologia local, substituindo novamente a telha Marselha, por telha canudo. 
 
 

 
7.3.5 Portas e janelas 

Anomalias: As principais anomalias das janelas e portas prendem-se com o mau 
funcionamento das caixilharias. Os elementos que preenchiam os vãos são de madeira, 
logo, vão possuir os mesmos problemas de outros elementos de madeira falados 
anteriormente, muitas vezes ainda em maior força, visto estes elementos estarem muito 
expostos à acção dos ventos e das chuvas. Uma deficiência na estanquidade destes 
elementos à água das chuvas facilita a entrada da água e da humidade no interior do 
edifício, afectando também outros elementos como as paredes ou pavimentos. É o que 
acontece com este edifício, a caixilharia das janelas apresenta algum apodrecimento da 
madeira, assim como um excessivo empenamento, originando diversas folgas e 
retirando alguma resistência térmica ao edifício. Este mau estado da caixilharia prende-
se também com dos elementos de ferro presentes nas janelas ou portas, apresentam 
como anomalia principal a oxidação e a corrosão.(Appleton, 2003) 
 
Soluções: Como a caixilharia se encontra deteriorada em larga escala, a única solução 
plausível será substitui-la integralmente recorrendo-se a janelas do mesmo tipo que o 
edifício possuía anteriormente. Quanto aos elementos como as portadas serão tratados 
com o intuito de se lhes devolver as características originais, será restabelecida a cor 
vermelho forte que faria parte da tipologia e que hoje se encontra pálida, retirando 
alguma força ao local. 
 

 

 

7.4 Melhoria das condições do edifício 

 
7.4.1 Condições térmicas 

Com o intuito de tornar o edifício compatível com as exigências de conforto 
modernas há que introduzir certas alterações no mesmo, tentando a partir dessas 
alterações alcançar um baixo consumo energético. O edifício a reabilitar foi concebido 
para responder às exigências térmicas do Verão Português, devido à elevada espessura 
das paredes ou a reduzida área dos vãos. Assim sendo, e visto que este edifício assegura 
as exigências térmicas de Verão há que encontrar soluções que façam com que este 
assegure as mesmas no Inverno. A lareira era o único meio de aquecimento do edifício, 
no entanto não existia qualquer sistema que permitisse manter o calor dentro deste. A 
melhoria das condições térmicas passa sobretudo pela introdução sistemas de 
isolamento sobretudo a nível do envelope do edifício, ou seja na cobertura, nas paredes 
e na caixilharia.  
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No que respeita ao isolamento da parede pode ser feito de duas formas, pelo 
interior ou pelo exterior. (Fig.71) Irão usar-se os dois métodos, pois há zonas em que se 
pretende conservar a alvenaria, tanto exterior como interiormente. A aplicação da 
camada isolante pelo exterior, torna a parede mais resistente termicamente, aumentando 
a sua capacidade de armazenar energia. Este método será mais eficaz com a utilização 
de placas de poliestireno expandido. A aplicação da camada isolante pelo interior, têm a 
vantagem de não modificar o aspecto exterior do edifício. Neste método é aplicada uma 
camada de isolamento térmico entre a face da parede existente e uma contra-fachada, 
protegendo o edifício contra as humidades. O material utilizado poderá variar entre lã de 
rocha, fibra de vidro ou poliestireno exturdido.(Appleton, 2003) 

 
 
 
 

 
 

Fig.71 Reforço do isolamento térmico da parede aplicado pelo exterior e pelo interior (Appleton, 2003) 

 
 

Quanto ao isolamento térmico da cobertura, temos de ter em atenção que este 
edifício, tem um sótão não habitável por cima do último piso, no entanto e visto que 
este não terá qualquer utilidade para o bom funcionamento do edifício, será retirado, 
aumentando o pé direito do mesmo. Assim sendo, e visto que a cobertura estará em 
contacto directo com o piso, a solução de isolamento passa pela utilização de placas 
rígidas de isolante entre as varas da estrutura da cobertura, assegurando uma caixa-de-ar 
com 50mm no mínimo, e um revestimento de madeira maciça. (Appleton, 2003)    
 Como a caixilharia será reposta integralmente com material novo, deverá 
assegurar-se que este material tenha a devida resistência térmica. 
 
 

 
7.4.2 Condições acústicas 

Visto esta ser uma zona completamente rural, com muito pouco ruído não se 
justifica que exista um isolamento acústico aos ruídos produzidos exteriormente ao 
edifício, pois até é interessante que os ruídos da própria natureza passem para o interior 
do mesmo. No entanto, nos pavimentos de madeira, considera-se imprescindível que 
exista um correcto isolamento a ruídos de percussão. Com a colocação da laje mista de 
betão-madeira, os sons de percussão não passam com a mesma facilidade de piso para 
piso. 
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7.4.3 HUMIDADES 

A melhor forma de impedir que a humidade cause danos no edifício é impedir 
que a água entre em contacto com o mesmo, isto é uma tarefa difícil, no entanto se os 
tempos de contacto forem minimizados poderão obter-se bons resultados. Há que ter 
especial atenção à utilização de materiais novos, evitando-se que estes estabeleçam 
contacto directo com os antigos, pois a humidade presente nos novos materiais podem 
prejudicar o comportamento daqueles que já existem. 

No caso do pavimento térreo, a solução para combater a humidade por 
capilaridade será executar um novo pavimento sobre o já existente, separado deste 
através de telas impermeabilizantes. 

Para melhorar a protecção contra a precipitação, há que sobretudo proteger a 
cobertura, as paredes exteriores e a caixilharia exterior. Nas paredes exteriores a solução 
passa por fazer um tratamento das mesmas com produtos repelentes à água. Na 
cobertura, terá que existir uma correcta estanquidade, de modo a evitar infiltrações. 
Como a telha Marselha irá ser retirada para a colocação da telha original, a telha 
canudo, recorrer-se-á à utilização de uma sub-telha, por cima do isolamento térmico 
falado anteriormente. Esta sub-telha evita qualquer tipo de infiltrações, e contacto da 
água das chuvas com a estrutura do edifício. é essencial também a colocação de um 
sistema de drenagem das águas pluviais inexistente neste edifício. Deverá proceder-se à 
colocação de caleiras, algerozes, tubos de queda e acessórios, preferencialmente em 
zinco, cobre ou aço galvanizado de modo a prolongar a durabilidade deste edifício. No 
que respeita à caixilharia exterior, deverá optar-se pela colocação de novas janelas, estas 
deverão estabelecer uma boa protecção contra a humidade. 

Para evitar possíveis manchas de humidade, fungos ou bolores na superfície dos 
materiais, deve proceder-se à ventilação do edifício, uma correcta circulação de ar passa 
por ser uma solução natural no combate de humidades interiores. 
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8. Projecto Final 

Para um correcto entendimento do espaço em que o edifício está construído, é 
necessário recorrer às normas legislativas. O espaço está inserido numa área do PNSE, 
Parque Nacional da Serra da Estrela. Assim sendo, deve considerar as normas vigentes 
no PNSE e no PDM de Seia, ou seja no Plano Director Municipal deste concelho. 

8.1 Legislação 

 
8.1.1 PDM 

 

Segundo o PDM de Seia, nas áreas do concelho abrangidas pelo PNSE, deverá 
ser aplicada a Portaria nº 583/90 de 25 de Julho. (Anexo 4) 

 
 

 

 

Fig.72 Área de intervenção do PNSE ( ICNB, 2005) 
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8.1.2 PNSE 

Quanto à legislação aplicada pelo Parque Nacional da Serra da Estrela propõe-se 
a salvaguardar áreas com elevados recursos e valores naturais, conservando a natureza e 
a biodiversidade, incentivando também o desenvolvimento rural, assim como acções 
que tenham por fim promover o turismo de natureza.  

As acções que tenham como objectivo o desenvolvimento do turismo de 
natureza, assim como o desenvolvimento económico da região, são vistas como 
actividades que se devem promover. Assim sendo reabilitar edifícios rurais, assim como 
recorrer a algum tipo de ampliação, construção, reconstrução ou alteração do edifício 
visando a promoção do turismo é permitido, sendo sempre necessário recorrer a um 
parecer do ICNB (Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade), assim 
como do I.P (turismo de Portugal).  

De acordo com o Artigo 31º, do decreto-lei 83/2009 de 9 de Setembro, 
actividades ligadas ao turismo de Natureza, como é o caso do projecto desta dissertação, 
têm, em áreas do PNSE que respeitar algumas normas importantes, como por exemplo 
contribuir para o desenvolvimento patrimonial e económico do local, ou, como Loriga 
se encontra numa área de protecção parcial do tipo III, ter em conta que a construção ou 
ampliação de empreendimentos turísticos não pode exceder 500m2 de área de 
implantação. Os materiais utilizados têm também de estar em perfeita harmonia com o 
local e com a região. (Presidência do Conselho de Ministros, 2009) (Anexo 5) 

 
 

 

Depois de uma análise intensiva dos edifícios locais foi possível reter algumas 
conclusões, já faladas anteriormente. Os edifícios e também o local onde estes estão 
inseridos ligam o homem ao meio de uma forma soberba, neste local é possível apreciar 
este forte elo de ligação, conseguindo através de algum estudo perceber-se que o 
homem e o meio podem viver em harmonia, não havendo necessidade de se perceber 
onde começa e acaba cada um deles, respeitando-se mutuamente. Assim sendo, o 
objectivo principal desta dissertação é manter o edifício a intervir com praticamente 
todas as características que tinha quando foi construído, melhorando apenas as 
patologias que foram aparecendo ao longo dos tempos e adaptando-o aos padrões de 
vida moderna, para que aqueles que usufruírem dos seus serviços se sintam confortáveis 
e tentados a voltar lá novamente. No entanto há certos padrões que necessitam de sofrer 
uma melhoria. 

8.2 Alternativas, decisões e justificações 

Em primeiro o edifício a intervir possui entradas independentes em cada piso, 
esta é uma das situações que necessita de ser revertida visto que o edifício deixará de ser 
destinado à agricultura e passará a ser destinado ao turismo de natureza. Assim sendo, 
haverá uma melhoria dos acessos, deixando estes de ser independentes e passando a 
fazer parte do interior do edifício. Uma das escadas exteriores foi reutilizada para esse 
fim. (Fig. 73) 
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Outra das situações que podem provocar algum tipo de desconforto aos 

utilizadores do edifício é o forte impacto que existe entre exterior e interior, pretende-se 
que esta situação também seja revertida, criando novos volumes unidos ao edifício 
antigo que possam minimiza-la, pretende-se que estes novos volumes tenham grandes 
entradas de luz. Um dos exemplos de minimização deste impacto é na utilização das 
escadas que unem o r/c ao 1º piso do edifício, estas escadas antes exteriores ao edifício, 
vão tornar-se interiores através da criação de um novo volume, este novo volume terá 
grandes entradas de luz fazendo com que os utilizadores cada vez que pretendem mudar 
de piso, tenham contacto directo com a natureza. (Fig.74) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.73 Melhoria dos acessos do edifício 

Fig.74 Criação de novos volumes 
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Por último, pretende-se também que a robustez do edifício seja apaziguada, 

através da criação de um novo volume, que unido ao edifício a reabilitar possa 
transmitir alguma leveza. (Fig.75) Para atrair turistas ao local criar-se-á também zonas 
de lazer, onde é possível privar de perto com a natureza. São elas uma piscina exterior, e 
um jacuzzi. Também serão criadas zona de sauna e uma zona onde é possível pratica 
exercício físico dentro do edifício. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

8.3 Estudos das necessidades espaciais do edifício 

O edifício servirá para albergar turistas que pretendem estabelecer contacto com 
o meio rural. Assim sendo, este, com dois quartos estará apto para albergar até 6 
pessoas, chegando em conjunto ou não.  

No piso 0 surgem áreas mais públicas, como a cozinha e a sala, É também a 
partir deste piso que se têm acesso aos pisos superiores, nomeadamente aos pisos dos 
quartos e ao novo volume. (Fig. 76) 

 
 
 
 

 
 
 

Fig.75 Novos volume  
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Fig. 76 Piso 0, sala e cozinha 

 
 
 
Para que os turistas possam usufruir de uma maior oferta de actividades de lazer, 

será ainda criada neste piso uma zona exterior, com piscinas, e com espaço para uma 
zona, com acesso directo à cozinha onde se poderão efectuar refeições ao ar livre. Esta 
zona porá ao dispor dos habitantes uma churrasqueira, para que estes se sintam uma 
maior interacção com a natureza, na execução das refeições diárias.(Fig.77) 
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Fig. 77 Piso 0, piscina e zona de preparação de refeições exterior 

 
 
 
 
No piso 1 surge o novo volume criado, este é também constituído por áreas mais 

públicas, como de jacuzzi, sauna, área de exercício físico, assim como balneários. (Fig. 
78) 
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Fig. 78 Piso 1, novo volume 

 
O volume acrescentado com áreas de lazer terá um acesso exterior directo pela 

área da piscina e ainda um acesso interior pela zona comum do piso 0. (Fig. 79) 
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Fig. 79 Piso 0, acessos ao novo volume 

 
 
 
 
 
Também no Piso 1, existe uma área exterior à habitação, onde será possível um 

maior contacto com a natureza, através de uma área de estar, com miradouro para a 
paisagem.  
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Fig. 80 Piso 1, Zona de miradouro 

 
 
Neste piso e no piso 2 surgem dois quartos, cada um deles com uma pequena 

sala, onde será possível através de um sofá cama, adaptar o que inicialmente seria um 
quarto para duas pessoas, a um quarto para 3 pessoas. Os quartos serão também dotados 
de um mini-bar, de televisão e de uma área de lazer, com sofás e área de leitura. Estas 
áreas, ditas como mais privativas na casa, terão lugar no 1º e 2º piso da casa. (Fig. 81 e 
Fig. 82 e 83) 
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Fig.81 Piso 1, zona de quartos 

 

 
Fig. 82 Piso 2, zona de quartos 
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Fig.  83 Zonas públicas e privadas do edifício 

 

 

 

 

8.4 Composição estética e volumétrica 

O edifício a ser reabilitado, transparecia muita robustez, muita sobriedade. (Fig. 
84) Houve necessidade de por de parte a pedra e criar um novo volume que mostrasse 
que o edifício foi alvo de uma reabilitação de acordo com os padrões da arquitectura 
contemporânea. Assim sendo, foi criado um novo volume no 1º Piso que se sustenta 
apenas através de pilares, este volume, unido ao edifício consegue tirar-lhe de uma 
forma simples, algum desse “peso” e dá a todo o conjunto um ar mais leve. As grandes 
aberturas deste volume ajudam a tornar o edifício menos robusto, menos simétrico, 
dando-lhe um ar mais jovial e fazendo-se denotar que o edifício foi algo de uma 
intervenção cuidada. (Fig. 85) 
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Fig. 84 Edifício antes da reabilitação 

 

 

 

Fig. 85 Edifício depois da reabilitação 
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8.5 Materiais 

Quanto aos materiais serão privilegiados materiais ligados à região, mantendo-se 
a pedra nos locais onde ela existe, sendo nos novos volumes acrescentados a madeira o 
material predominante. Visto que, como já estudado anteriormente, serão estes os dois 
tipos de materiais mais usados na construção de edifícios rurais.(Fig. 26)  O vermelho 
presente no edifício antes da reabilitação nas portas e nas janelas, será mantido nos 
caixilhos.  

 
 
 
 

 
Fig. 86 Conjugação da madeira e da pedra 

 
 
 
As paredes do edifício será isolado termicamente pelo interior, sendo em 

algumas zonas utilizado o reboco branco e em outras zonas utilizado o revestimento a 
madeira. (Fig. 87) 
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Fig. 87 Revestimento a gesso cartonado e madeira 

 
 
Os novos volumes, onde será mais simples a colocação do isolamento  terão 

também as suas paredes revestidas interiormente e exteriormente por madeira.(Fig. 88 e 
89) Assim sendo será mais simples distinguir o antigo do novo, visto que a madeira será 
essencialmente usada nos volumes acrescentados, enquanto a pedra será mantida na 
construção já existente. 
 

 
Fig.88 Madeira no novo volume 
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Fig.89 Madeira no novo volume acrescentado 

 
Quanto aos pavimentos, será mantido o revestimento em madeira no chão dos 

quartos e dos dois pisos superiores, à excepção de zonas húmidas. No piso da sala e da 
cozinha será a tijoleira o material que deverá permanecer. (Fig.90) 
 

 

Fig.90 Piso da cozinha 
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O uso de todos estes materiais, têm como principal objectivo manter o rústico no 
interior do edifício e dar ao exterior, um ar mais moderno, leve e menos sóbrio. (Fig.91 
e 92) 

 

 

Fig. 91 Rústico do interior do edifício 

 

 

Fig.92 Vista exterior do edifício 



85 
 

9. CONCLUSÃO 

 
 
 
 
 
 
É sabido que os processos de reabilitação são necessários num país em que o 

índice de envelhecimento dos edifícios é cada vez mais elevado. Reabilitar passa por ser 
a solução para desenvolver a economia Portuguesa, no entanto, é ainda pouca a 
informação e trabalhos desenvolvidos nesta área. A falta de informação torna a 
reabilitação num processo mais moroso do que a construção de raiz, talvez por isso a 
opção da maior parte da população seja a construção de novos edifícios ao invés de 
tratar os edifícios já construídos e a necessitarem de uma reabilitação urgente. É 
necessário combater estes índices, tratar os edifícios antigos como um património 
especial, como herança de uma história. 

Conhecer as anomalias dos edifícios, estudar as suas principais patologias e 
encontrar soluções adequadas para a sua correcção pode garantir a salvaguarda, 
durabilidade e autenticidade dos edifícios antigos, fixar população num determinado 
local assim como promover a atracção de novas gerações para o mesmo. A reabilitação 
pode assegurar a continuidade do passado às gerações futuras. 

Loriga, tem vindo a decair, tanto a nível de envelhecimento dos edifícios como a 
nível de habitantes, as taxas de desemprego são elevadas assim como a taxa de 
mortalidade. É necessário encontrar soluções para rentabilizar esta localidade que tanto 
tem a oferecer. A reabilitação de edifícios rurais, em que esta vila é rica, poderá 
solucionar o problema, fazendo dela um espaço onde o turismo e o contacto com a 
natureza estejam intimamente ligados. Apesar de esta dissertação tratar apenas de um 
edifício, este poderá ser um ponto de partida para a reabilitação de todos os edifícios 
rurais inseridos na mesma zona e no resto da vila. O objectivo final seria fazer desta 
localidade um chamariz, dando a conhecer a história, o património, as tradições, o 
artesanato e sobretudo as paisagens únicas de que esta vila é dotada. 
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