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O desafio da preservação 
de valores culturais da 

Arquitetura vernácula 

das Casas Gandaresas

resumo

As Casas Gandaresas são uma das tipologias da Arquitetura vernácula em Terra mais conhecidas da 
região Litoral Centro de Portugal, existindo no presente várias centenas, mas em rápido processo de 
desaparecimento, representando na área de estudo de Ílhavo, Oliveira do Bairro e Mealhada, sensivelmente 
5% do edificado. A Casa Gandaresa é uma casa-pátio rural, predominantemente de um piso e construída 
sobretudo com materiais naturais da região: alvenarias de adobe e estruturas de madeira para pavimentos 
e cobertura. Trata-se de uma das poucas tipologias que ainda tem no presente o conhecimento ao nível das 
suas tradições construtivas com forte ligação às comunidades. No entanto, as operações de reabilitação, 
sobretudo desde 1960, demonstram uma elevada alteração deste Património, com consequente perda de 
autenticidade do mesmo.

O presente estudo inventariou e quantificou esta tipologia de edifícios, apresenta o levantamento do 
estado geral de conservação e as principais alterações ocorridas, subdivididas por categorias. Da análise 
dos documentos internacionais promovidos pela UNESCO, ICOMOS e Conselho da Europa dirigido ao 
Património rural verifica-se uma valorização de medidas que conciliem simultaneamente a defesa da 

paisagem, dos conjuntos, das técnicas construtivas tradicionais e de um controlo do desenvolvimento urbano 
com grande enfoque nos instrumentos de ordenamento e gestão territorial. Tendo estes como referência, 
foram analisados os documentos municipais de gestão do território, destacando-se os PDM e as ARU que 
poderiam ter subjacentes medidas de salvaguarda ou orientações para a reabilitação deste Património. 
Contudo, a sua análise permitiu identificar lacunas a vários níveis, desde o uso do solo ao desenho urbano e 
à falta de transposição de conhecimento científico para a prática construtiva de reabilitação e de promoção 
de boas práticas, o que urge reverter e solucionar, apresentando-se algumas orientações.
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1. INTRODUÇÃO

O presente estudo teve como objetivo inven-
tariar / quantificar a tipologia arquitetónica da 
Casa Gandaresa, aferir da sua abrangência 
territorial, sendo uma das mais emblemáticas 
casas-pátio rurais conhecidas da região Cen-
tro de Portugal, entender a sua inserção no 
contexto urbano-rural, identificar e sistemati-
zar as alterações ocorridas neste edificado e 
avaliar as causas que estão na base da per-
da deste Património da Arquitetura de Terra, 

especificamente, em regiões mais afastadas 
dos grandes centros urbanos e por isso com 
menos acessibilidade a apoios financeiros. 
Para o efeito foram escolhidos os concelhos 
de Ílhavo, Oliveira do Bairro e Mealhada, na 
continuidade de um outro estudo que envol-
veu Mira, Vagos e Cantanhede [1]. Foram 
consideradas todas as alterações posterio-
res à construção, incidentes sobre a auten-
ticidade do edifício com impacto no contexto 
de reabilitação urbana/qualidade urbana, 
sendo por este motivo analisadas as altera-

ções nas fachadas e na morfologia urbana. 
Compreendendo as causas das alterações 
procurou-se contribuir para a identificação dos 
instrumentos de gestão rubana que mais se 
adequam para contrariar a tendência de perda 
total numa área de estudo com 271,46 km2 e 
83 054 habitantes [2].

Analisaram-se previamente os documentos in-
ternacionais do Conselho da Europa, UNESCO 
e ICOMOS que abordam a proteção do Pa-
trimónio rural, para uma melhor perceção do 
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enquadramento internacional do problema. 
O que permitiu estabelecer comparações en-
tre as recomendações e os instrumentos de 
gestão territorial ao nível dos municípios da 
base de estudo. Para além disso, analisaram-
-se os dados dos censos de 2001 e 2011 [2], 
no que se refere a casas térreas de um piso, 
para os períodos anteriores a 1919 e entre 
1919 e 1945, períodos estes que congregam 
os modelos mais originais de Casas Ganda-
resas, incluindo ainda o período de 1946 a 
1960, correspondendo a uma segunda vaga 
de construção de casas Gandaresas, mas já 

com algumas alterações ao modelo original, 
pelo maior afastamento à auto-construção, à 
inserção de elementos de betão armado e à 
maior integração dos técnicos no processo de 
licenciamento, fazendo-se corresponder os 
dados do presente estudo igualmente a estes 
três períodos para melhor enquadramento da 
situação atual. 

Nos últimos anos assistimos à implementação 
de medidas de apoio à reabilitação urbana, 
nomeadamente através da definição das ARU 
– Áreas de Reabilitação Urbana conjugadas 
com outros instrumentos como os planos es-
tratégicos, os PDM – plano diretor municipal 
[3, 4] e outros planos, bem como legislação 
técnica específica para a reabilitação de edi-
fícios residenciais (Decreto-Lei 95/2019) apli-
cável a estas Casas. São sobretudo estes os 

instrumentos que podem ter reflexo na salva-
guarda da autenticidade destas Casas rurais, 
já que não são edifícios classificados (com 
raríssimas exceções) e têm de ser entendidos 
conjuntamente com a sua leitura territorial e 
de paisagem. 

2. CARACTERIZAÇÃO DAS CASAS 
GANDARESAS DA ÁREA DE ESTUDO 

A Casa Gandaresa é uma tipologia arquitetó-
nica que se caracteriza por ser uma casa-pátio 
térrea rural, sobretudo residencial, com parte 
para armazenamento de produtos e alfaias 
agrícolas e outra para pecuária (figura. 1). Tem 
a fachada principal confinante com a rua, mui-
tas vezes sem passeio, mas com vala de dre-
nagem de águas pluviais. A Casa tem os com-
partimentos mais representativos fronteiros à 
rua – a sala e a meia-sala – tendo a sala entra-
da direta da rua. Os restantes compartimentos 
localizam-se num corpo perpendicular a este, 
sendo constituído por quartos de reduzidas 
dimensões, a sala de estar e de jantar (quan-
do existiam), a cozinha e por vezes a casa do 
forno ou uma segunda cozinha e a salgadeira. 
A localização da cozinha para o tardoz tem 
duas razões, uma, o ser um espaço de uso 
diário de confeção das refeições próximo da 
área agrícola, com entrada direta pelo exterior, 
apesar de ser também um espaço de estar, a 
outra, o maior risco de incêndio deste espaço, 
ditavam esta localização. Na lateral oposta ao 
espaço habitacional desenvolvia-se a área de 
armazenagem dos cereais, hortículas e alfaias 
agrícolas, por vezes adega, bem como o espa-
ço para os animais e arrecadações. Pode ter 
ainda um desvão de telhado utilizável sobretu-
do para armazenamento de cereais.

O levantamento realizado do número de ca-
sas térreas com uma morfo-tipologia do tipo 
Casa-pátio rural, realizado para os três cone-
lhos (Ílhavo, Oliveira do Bairro e Mealhada) 
durante 2020,  totalizou 1713 edifícios, tendo 
sido selecionados 560, como os mais apro-
ximados à tipologia original da Casa Gan-
daresas. A comparação entre os dados do 
estudo e os dos censos de 2001 e 2011 [2], 

1 | Alçado principal tipo e vista do 
logradouro de uma Casa Gandaresa 
© Alice Tavares
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considerando o período de construção até 
1960, tabela 1, permitiu  verificar a redução 
do número de casas térreas entre os dois 
censos e a comparação com a já reduzida 
expressão em cada concelho do número 
de Casas Gandaresas identificadas pelo 
estudo que, considerando o total de casas 
térreas em 2011 [2], representa em Ílhavo 
4,5% desse total, 5,9% em Oliveira do Bair-
ro e apenas 1% na Mealhada. Valores que 
em si representam a expressão da extinção 
desta tipologia nestes concelhos. 

A Casa Gandaresa expressa a sua ruralida-
de, sendo na maior parte dos casos simples, 
sem grandes elementos decorativos, com um 
uso de contrastes de cores próprio entre os 
elementos construtivos, que está a desapare-
cer de forma acelerada. Esta arquitetura des-
pojada, com o adobe [5] como material base 
de construção, encontra-se simultaneamente 
ligada às memórias de tempos difíceis, mas 
também de tempos de laços de solidariedade, 
sendo em si a expressão da resiliência das 
comunidades locais [6].

A Casa Gandaresa era construída sobretu-
do segundo uma implantação em “L”, que ia 
crescendo de forma orgânica para configura-
ções em “U” ou em “O”, ao longo do tempo, 
acompanhando o crescimento do agregado 
familiar ou a melhoria da sua capacidade eco-
nómica. As configurações em “U” ou em “O”, 
em alguns casos são de origem. Todas as 

configurações apresentam  um pátio interno a 
descoberto, envolvido por construção ou por 
muros, havendo uma ligação, livre ou murada 
com portão, para o terreno agrícola contíguo 
no tardoz.

Na área de estudo, segundo os dados reco-
lhidos das 560 Casas, apresenta-se como 
maioritária a configuração em “L” com apro-
ximadamente 50% do total existente nos três 
concelhos, seguindo-se a configuração em “U” 
com sensivelmente 33% e a restante a configu-
ração em “O”, conforme a tabela 2, onde cons-
tam também os parciais de cada concelho.

Do ponto de vista do sistema construtivo e 
revestimentos, a Casa Gandaresa caracte-
riza-se por ter uma estrutura de alvenarias 
portantes de adobe, com uma estrutura de 
madeira, quer para os pavimentos, quer 
para a cobertura, paredes interiores de tabi-
que e um desvão sanitário em quase toda a 
construção, podendo, em alguns casos, este 
não existir na cozinha. Em algumas regiões 
a alvenaria é mista com alvenaria ordinária 
de pedra calcária. Nas argamassas e nos re-
bocos é usada a cal aérea e a pintura era 
normalmente a caiação à qual juntavam 
pigmentos para as cores rosa, azul cobalto, 
amarelo e verde. O uso dos azulejos como 
revestimento das fachadas não era predo-
minante, mas existem Casas Gandaresas 
com fachadas azulejares de boa qualidade 
ou com frisos com azulejos pintados à mão 

com motivos contemporâneos da Arte Nova 
na região. As caixilharias eram de madeira, 
com vidro simples e complementadas por 
portadas de madeira pelo interior. As por-
tas interiores normalmente apresentavam 
bandeira, por vezes com vidros coloridos. 
Os tetos tinham com frequência forros de 
madeira e em alguns casos eram estucados 
com alguns elementos em gesso. 

3. O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS 
CASAS GANDARESAS DA ÁREA DE 
ESTUDO

O estado de conservação das Casas Ganda-
resas avaliado durante o estudo realizou-se 
de forma geral, com base no que foi possível 
aferir através da observação das fachadas, do 
estado de uso e de vistas aéreas. Foram esta-
belecidas quatro categorias com base no nível 
de intervenção exigível para o uso do edifício, 
a saber:

· Ruína – Casos em que se apresentam ape-
nas as fachadas, sem cobertura e exigindo 
uma reconstrução extensa;

· Fraco – Casos em que existem anomalias 
estruturais, coberturas com danos, caixilha-
rias danificadas e / ou com danos que envol-
vem um razoável investimento para repor a 
casa em uso. Aplicado em casos de abandono 
ou devolutos;

CONCELHO N.º CASAS TÉRREAS
(estudo 2020)

N.º CASAS GANDARESAS
(estudo 2020)

N.º CASAS TÉRREAS (INE)
(INE 2001 / INE 2011)

ÍLHAVO 918 286 6763 / 6351

OLIVEIRA DO BAIRRO 728 244 3901 / 4118

MEALHADA 67 30 2597 / 2948

TOTAL 1713 560 13261 / 13417

Tabela 1 | Levantamento do número de Casas térreas e de Casas Gandaresas 
(estudo 2020) e dos censos de 2001 e 2011 construídas até 1960 (INE)
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CONFIGURAÇÃO % em relação ao 
total (50) ÍLHAVO OLIVEIRA DO BAIRRO MEALHADA

L 50,2% 53% 49% 63%
U 33,1% 34% 35% 30%
0 16,7% 13% 16% 7%

Tabela 2 | Configuração geral de implantação da Casa Gandaresa em Ílhavo, 
Oliveira do Bairro e Mealhada de 2001 e 2011 construídas até 1960 (INE)
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· Razoável – Casos em que a intervenção de 
reabilitação é pontual, sem danos estruturais 
aparentes, sem danos relevantes na cobertu-
ra. Normalmente em uso ou a necessitar de 
poucas reparações;

· Bom – Para os casos que foram alvo de 
reabilitação (recente ou não) ou de ações de 
conservação / manutenção, tendo os reves-
timentos em bom estado não denunciando 
anomalias e estando em uso.

O levantamento sumário realizado do estado 
de conservação permitiu verificar que ape-
sar do número de Casas Gandaresas estar 
a decrescer, a maior parte está em situação 
habitável com reduzida necessidade de inter-
venção, contrariando a perceção que se tem. 
No entanto, há a considerar que os estados 
de ruína e fraco para os edifícios anteriores a 
1945 representam cerca de 50% em relação 
ao número total nestas categorias (figura 2). 
O que permite concluir que a idade do edifício 
pode não estar diretamente relacionada com 
os piores estados de conservação e outros fa-
tores, como o da transmissão de propriedade 
e a continuidade de uso podem justificar esta 
circunstância, devendo isso ser refletido nas 
estratégias de salvaguarda e promoção da 
reabilitação.

4. ANÁLISE DOS NÍVEIS DE 
TRANSFORMAÇÃO DAS CASAS 
GANDARESAS

4.1 A defesa da autenticidade do 
Património rural nos documentos 
internacionais

A salvaguarda do Património rural revela-
-se um dos desafios do presente, já que na 
prática os decisores tendem a reconhecer 
e a implementar medidas apenas dirigidas 
ao Património classificado, um risco cedo 
identificado por organismos internacionais 
(ICOMOS, 1964). A acelerada perda do 
Património rural decorrente de modelos de 
desenvolvimento com lacunas graves de 
proteção levou a UNESCO e o Conselho 
Europeu a lançar novos entendimentos da 
defesa do património, nomeadamente a pro-
teção de conjuntos (UNESCO, 1972 e 1976, 
Conselho da Europa – CE, 1975 e 1985), 
de aldeias (CE, 1985) e da paisagem, com 
um forte enfoque da integração dessa de-
fesa nos instrumentos de ordenamento do 
território. A salvaguarda do Património rural 
não se atinge defendendo apenas uma uni-
dade / casa, mas antes através da preserva-
ção da leitura do desenvolvimento histórico 
e cultural de um lugar e da sua ligação ao 
espaço circundante / paisagem, sendo em 
primeiro lugar uma competência do Estado, 
enquanto principal responsável pelos mode-
los de desenvolvimento e de ordenamento 

do território. Por escala de competências 
e obrigações, o papel dos municípios nes-
ta defesa, incluindo-a nos instrumentos de 
planeamento às mais variadas escalas até 
ao desenho urbano, é imprescindível. Aqui 
reside a maior dificuldade de preservação e 
complexidade na gestão de responsabilida-
des (desde o Estado às autarquias), com a 
definição de meios financeiros e administra-
tivos adequados. 

Os documentos internacionais da UNESCO, 
ICOMOS e Conselho da Europa abordam 
no contexto geral do Património imaterial a 
necessidade do reconhecimento da auten-
ticidade e integridade. Considerando que a 
autenticidade se refere às características dis-
tintivas do edifício, englobando a sua condi-
ção estética, construtiva, modos de construir, 
morfologia e relação com o entorno. Repor-
tando-se a integridade à garantia da preser-
vação de todos os elementos que o consti-
tuem. Estes são aspetos críticos em relação 
ao Património rural, já que não sendo edifí-
cios de autor se encontram mais vulneráveis 
à transformação. Por este motivo se justifi-
cam os contantes alertas internacionais, no 
sentido de se atuar de forma preventiva, de 
se procederem a inventários, de se intervir 
de forma integrada na procura do equilíbrio 
entre os aspetos sociais, de desenvolvimen-
to económico não globalizado mas dirigido a 
populações específicas e da reabilitação com 
suporte científico e técnico. 

2 | Estado de conservação das Casas 
Gandaresas na área de estudo.

1



10 |  P&C 70  | Janeiro > Junho 2021

4.2 Categorias de alterações das Casas 
Gandaresas na área de estudo

O estudo procedeu à identificação das altera-
ções ocorridas nas Casas Gandaresas, a sua 
abrangência (tabela 3) para avaliar os fatores 
que estão a contribuir para a perda de auten-
ticidade com impacto à escala urbana. Assim, 
foram identificadas as alterações ao nível das 
fachadas e da implantação do edifício, tendo 
sido definidas categorias:

A. Desvalorização estética
B. Reuso ou ampliações desqualificadas
C. Eficiência energética 
D. Lacunas ou falhas na gestão urbana
E. Soluções construtivas tecnicamente não 
avalisadas (controlo de humidade)

4.2.1 Desvalorização estética

Intervenções que alteraram elementos da fa-
chada de forma lesiva para a sua imagem, a 
saber: alteração da dimensão dos vãos (redu-
ção ou ampliação);  substituição e alteração 
da configuração das caixilharias; alteração da 
posição das caixilharias na parede; alterações 
de elementos da fachada ou inserção de re-
vestimentos alheios à tipologia. 

4.2.2 Reuso ou ampliações 

desqualificadas

Nesta categoria foram consideradas as que 
decorrem de alterações na organização inter-
na ou de aumento de área impermeável: aber-
tura de novos vãos na fachada; cobertura total 
ou parcial do pátio. 

4.2.3 Eficiência energética

Intervenções nas fachadas com implica-
ções diretas na perda de autenticidade do 
edifício que têm subjacente expectativas de 
melhoria de conforto térmico e economia de 
energia: colocação de estores ou portadas 
de alumínio por fora;  substituição das cai-
xilharias de madeira por alumínio ou PVC; 
colocação de estores por dentro em substi-
tuição das portadas; aplicação de sistema 
ETICS.

4.2.4 Lacunas ou falhas 
na gestão urbana

Nesta categoria foram consideradas as altera-
ções que decorrem da gestão urbana que não 
antecipa as intervenções desqualificadas nem 
acautela problemas na construção derivados 
do desenho do espaço público, como a falta 
de passeios ou de valas limpas de drenagem 
periférica de águas pluviais, a saber: amplia-
ção do edifício de fraca qualidade construtiva 
e de arquitetura; corte parcial de edifício; de-
molições; aplicação de lambrins de ladrilho no 
embasamento da casa; beirais partidos.

4.2.4 Soluções construtivas 
tecnicamente não avalisadas 
(controlo de humidade)

Nesta categoria integram-se as intervenções 
que procuram resolver o excesso de humida-
de nas paredes, mas que por falta de orien-
tações técnicas adequadas contribuem para 
a descaracterização do edifício e a perda de 
valor deste, a saber: aplicação de azulejos 
de fraca qualidade na fachada;  aplicação de 
rebocos cimentícios (dos quais foram regis-
tados apenas os que revelam danos); pintura 
ou reboco aplicado por cima das guarnições 
de pedra; colocação de caleiras na fachada.

4.3 Breve análise dos instrumentos de 
gestão territorial e urbana dos municípios

Para uma melhor compreensão do fenóme-
no de transformação do Património rural dos 
municípios de Ílhavo, Oliveira do Bairro e da 
Mealhada foram analisados os documentos 
de gestão territorial e urbana, nomeada-
mente o Plano Municipal de Ordenamento 
do Território (PMOT), o Plano Diretor Muni-
cipal (PDM), o Plano de urbanização (PU), 
os planos das Áreas de Reabilitação Urba-
na (ARU), o Plano Estratégico do Município 
(PEM), regulamentos e relatórios. Efetiva-
mente a promoção dos PEM e das ARUs sob 
o enquadramento legal da Lei nº. 32/2012,de 
14 de agosto que altera e republica o D.L. 
n.º 307/2009, de 23 de outubro conferiu uma 
oportunidade a nível nacional e regional 
para se estabelecerem medidas convergen-

tes para a preservação do Património rural, 
consubstanciado nos objetivos definidos nas 
alíneas d), e) e g) do artigo 3.º da republi-
cação do DL nº 307/2009, nomeadamente a 
garantia de proteção e valorização do Patri-
mónio cultural, a afirmação dos valores patri-
moniais, materiais, simbólicos como fatores 
de identidade, diferenciação e promoção da 
sustentabilidade cultural. Já o PDM enquanto 
instrumento de referência para a elaboração 
dos diferentes planos e que define o quadro 
estratégico de desenvolvimento territorial 
de cada município, com base no Decreto-lei 
n.º 80/2015, de 14 de maio – Regime Jurídi-
co dos Instrumentos de Gestão do Território, 
apresenta a necessidade de um fundamento 
técnico a explicitar de forma clara, com base 
num conhecimento sistemático adquirido dos 
recursos do património arquitetónico (alínea 
b) do artigo 4.º, Secção I) para sustentar as 
opções dos programas e dos planos territo-
riais. Já na Secção II, o artigo 17.º Património 
arquitetónico, arqueológico e paisagístico, 
referencia de forma explícita que os elemen-
tos e conjuntos construídos representam tes-
temunhos da história da ocupação, do uso 
do território, com interesse relevante para a 
memória e identidade das comunidades, que 
devem ser identificados nos programas e nos 
planos territoriais e estes devem estabelecer 
as medidas indispensáveis à proteção e à 
valorização desse património  e do uso dos 
espaços envolventes.

5. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE 
OS RESULTADOS DAS ALTERAÇÕES 
NO EDIFICADO E OS INSTRUMENTOS 
DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO 
TERRITÓRIO DA ÁREA DE ESTUDO

Na análise dos diferentes instrumentos de 
gestão territorial dos municípios da área de 
estudo [7, 8, 9] a caracterização do Patrimó-
nio municipal é entendida de forma restrita, 
quase exclusiva a edifícios ou estruturas 
classificadas, sendo omissos em relação ao 
Património rural identitário da região, quer 
nos planos estratégicos, quer na caracteri-
zação do edificado, quer ainda nas medidas 
previstas nos planos de condicionantes e 
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ordenamento, com exceção do município de 
Oliveira do Bairro que apresenta a menção à 
construção tradicional e apresenta algumas 
medidas no âmbito das ARUs que a serem 
implementadas podem contribuir para a pre-
servação do Património rural. Ao contrário, o 
município da Mealhada apresenta nos seus 
instrumentos de gestão urbana um conceito 
de revitalização urbana com apoios ao nível 
de taxas para a substituição do edificado an-
tigo, podendo equacionar-se se a baixa pre-
sença de casas-pátio térreas decorre desta 
promoção. O município de Ílhavo é quase 
omisso em relação à análise do seu edifi-
cado antigo rural e não apresenta medidas 
concretas nos diferentes planos que possam 
ser entendidas como garantia da sua preser-
vação, embora mencione uma eventual in-
ventariação de edificado, sem o caracterizar 
e portanto inócua para essa preservação. 
Assim, apenas Oliveira do Bairro apresenta 
algumas medidas de sensibilização pública 
e técnica, de promoção de boas práticas de 
intervenção, de conhecimento do edificado 
antigo, como estratégia. No entanto, ne-
nhum dos municípios apresenta nos diferen-
tes documentos uma inventariação georefe-
renciada deste edificado, com fichas carac-

TIPO DE ALTERAÇÕES ÍLHAVO OLIVEIRA DO 
BAIRRO MEALHADA

4.2.1

alteração da dimensão dos vãos 4% 2% 9%

alteração radical do desenho das caixilharias 13% 5% 3%

alteração da posição das caixilharias na parede 3% 2% -

4.2.2

abertura de novo vão na fachada 11% 1% 3%

cobertura total ou parcial do pátio interno (24%) 26% 28% 3%

ampliações desqualificadas (25%) 30% 19% 23%

4.2.3

colocação de estores por fora 29% 24% 24%

substituição das caixilharias de madeira por caixilharias de alumínio ou PVC 48% 30% 18%

colocação de portadas de alumínio por fora 3% 1% -

4.2.4 aplicação de lambrins de ladrilho no embasamento da Casa 7% 4% -

4.2.5

aplicação de azulejos de fraca qualidade na fachada 18% 3% -

aplicação de rebocos cimentícios (já com dano) 5% 3% 9%

colocação de caleiras na fachada  3% 9% 15%

Tabela 3 | Síntese das alterações mais representativas nas Casas Gandaresas

terizadoras que permitam servir de base à 
identificação de valores culturais e patrimo-
niais e consequentemente suportem opções 
de programas de valorização e de planea-
mento conforme poderiam estar ao nível dos 
planos estratégicos, dos PDM, inseridos ou 
não em Cartas patrimoniais e respetivas di-
nâmicas territoriais bem como uma apriorís-
tica avaliação de funções compatíveis com 
a preservação deste Património. Dada a ex-
tensa omissão nos instrumentos que regem 
o território verifica-se uma discricionária e 
incontrolada alteração da imagem urbana, 
com elevada variedade de alterações das 
fachadas com impacto negativo ao nível da 
autenticidade e integridade do Património e 
que prejudica seriamente uma salvaguarda 
com base em conjuntos ou lugares, como 
recomendado pelas entidades internacio-
nais, exigindo um esforço acrescido para 
a reversão deste dano ao nível da imagem 
urbana e de conjunto. 

Considerando as categorias de alteração das 
casas-pátio do tipo Casa Gandaresa identifi-
cadas pelo estudo conclui-se que apresentam 
relações diretas com lacunas a três níveis, 
nomeadamente: 

· nos instrumentos de gestão territorial, respe-
tiva regulamentação e desenho urbano  - que 
justificam as alterações com desvalorização 
estética, as funcionais e de reuso, as de gestão 
urbana e as construtivas ao nível do controlo 
das humidades e de segurança estrutural;

· a falta de informação técnica apoiada em da-
dos científicos dirigidos ao sistema tradicional 
de construção em adobe (a mais representati-
va do edificado antigo destas regiões); a falta 
de formação técnica adequada e atualizada 
dos técnicos municipais responsáveis pela 
implementação de medidas / ações e fiscali-
zação de obras municipais e de privados;

· a falta de sensibilização e de valorização do 
Património rural dirigida à população, com fal-
ta de divulgação de boas práticas e de apoio 
técnico que reverta as demolições e as inter-
venções descaracterizadoras, eventualmente 
com apoio de melhores regulamentos munici-
pais ou manuais de boas práticas.

Sendo necessária a integração de uma po-
lítica ativa de conservação e da integração 
efetiva da proteção e valorização do Patri-
mónio rural nos diferentes planos – plano de 
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ordenamento, plano de condicionantes, pla-
no diretor municipal, plano de urbanização, 
plano de pormenor – com medidas concre-
tas que fixem condições de uso do solo ade-
quadas, nomeadamente na definição preli-
minar das funções possíveis e adequadas 
para o Património rural, com definição de 
perfis rodoviários e densidades de constru-
ção adequados, não esquecendo as orienta-
ções para a integração de nova arquitetura, 
como são o respeito pelo contexto, pelo en-
quadramento, pelas proporções, as formas 
e as escalas existentes, bem como os ma-
teriais e as cores, para se atingir a preser-
vação de um todo coerente; programando 
medidas preventivas e corretivas, de inventa-
riação e monitorização da transformação, de 
documentação acessível e de promoção de 
medidas coerentes para se atingirem equilí-
brios. De entre muitas, podem ser destaca-
das as que incidem sobre a responsabilidade 
exclusiva dos municípios ao nível dos instru-
mentos de gestão do território, planeamento 
urbano e desenho urbano, mas também de 
regulamentos e de promoção da interopera-
bilidade dos diferentes agentes que atuam no 
território. Contudo, não se pode esquecer que 
a legislação de base e suporte da criação dos 
PDM e das ARU apresenta igualmente lacu-
nas na obrigatoriedade de caracterização do 
edificado antigo e sistemas construtivos, bem 
como no reconhecimento do Património rural, 
por se apresentar inconsequente ao que deve 
ser avaliado e das formas como se estrutura 
essa avaliação, o que já se apresenta mais 
estruturado em relação às questões de impac-
to ambiental, nomeadamente no contexto da 
REN e RAN, mas que para o Património rural 
não classificado não tem interlocutor formali-
zado para a apreciação dessa caracterização, 
relação intermunicipal e avaliação. 

6. CONCLUSÕES

O estudo realizado sobre as casas-pátio com 
características de Casa Gandaresa nos con-
celhos de Ílhavo, Oliveira do Bairro e Mea-
lhada procedeu à sua inventariação /quan-
tificação tendo concluído que representam 
sensivelmente menos de 5% do edificado 
destes concelhos. Apesar da maioria estar 
em razoável estado de conservação e por-
tanto com capacidade de reuso para fins re-
sidenciais, os principais documentos de ges-
tão urbana e de planeamento – planos estra-
tégicos, planos diretores municipais, planos 
de urbanização, planos das áreas de reabi-
litação urbana – são omissos em relação à 
caracterização deste Património rural e con-
sequentemente ao estabelecimento de medi-
das concretas para a sua preservação. Com 
exceção do Município de Oliveira do Bairro 
que apresenta alguma informação e medidas 
no contexto das ARUs, que podem alicerçar 
boas práticas de reabilitação, enquanto o 
Município da Mealhada apresenta medidas 
para substituição deste edificado antigo e o 
Município de Ílhavo refere de forma muito ge-
ral a presença de um edificado antigo, sem 
contudo estabelecer medidas concretas para 
a sua salvaguarda. O desenho urbano, a de-
finição de cérceas, alinhamentos, a gestão 
do tráfego rodoviário, a promoção de medi-
das de boas práticas e sensibilização técnica 
com base científica são aspetos concretos 
a melhorar para reverter as causas de dano 
de forma a que ações descaracterizadoras 
do edificado antigo não ocorram. O estudo 
aponta medidas que podem estar enquadra-
das a diferentes níveis da gestão e planea-
mento urbano para esse fim.

AGRADECIMENTOS

A autora Alice Tavares agradece o apoio finan-
ceiro através de bolsa de pós-doutoramento à 
FCT, ao MCTES, ao FSE através do Progra-
ma Operacional Regional Centro e à UE, bem 
como ao CICECO e ao RISCO da Universida-
de de Aveiro 

REFERÊNCIAS

[1] Tavares A., Costa A. (2020). A Casa Gandaresa 
de Vagos, Mira e Cantanhede, ISBN: 978-989-33-
1101-1. 

[2] INE (Instituto Nacional de Estatística), Constru-
ção e Habitação, Censos habitação, https://www.ine.
pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_base_dados 
(acedido Fev 10, 2021).

[3] Ministério do Ambiente (2015-17), Ordenamento 
do Território e Energia (2015). Decreto-lei n.º 80/2015, 
de 14 de maio – Regime Jurídico dos Instrumentos de 
Gestão do Território.

[4] Presidência do Conselho de Ministros, «Decre-
to-Lei 95/2019, 2019-07-18», Diário da Repúbli-
ca Eletrónico, Jul. 18, 2019. https://dre.pt/home//
dre/123279819/details/maximized 

[5] Fernandes M., Tavares A. (2016). O Adobe. Edi-
tora Argumentum, setembro 2016. ISBN 978-972-
8479-95-4.

[6] Tavares A., Costa A. (2019). Adobe de cal – ma-
terial e técnica a redescobrir no rasto da sustentabili-
dade. O Barreiro, redescobrir a prática comunitária e 
a importância do adobe de cal, Direção Regional de 
Cultura do Centro, M. Mira, ACCG, pp.88-101. ISBN: 
9789892099545.

[7] Município Ílhavo (2014-18). Plano Diretor Mu-
nicipal, PEMI, PEDU e restantes documentos de 
ordenamento do território e relatórios, https://www.
cm-ilhavo.pt/viver/planeamento-ordenamento-e-mo-
bilidade/planos/planos-municipais/pdm-plano-dire-
tor-municipal.

[8] Município da Mealhada. Plano Diretor Munici-
pal e restantes documentos de ordenamento do 
território e relatórios, https://www.cm-mealhada.pt/
menu/597/pdm.

[9] Município de Oliveira do Bairro (2015-18). Plano 
Diretor Municipal e restantes documentos de orde-
namento do território e relatórios, https://www.cm-
-olb.pt/pages/424. 

CONREA’21

Versão resumida do artigo

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_base_dados
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_base_dados
https://www.cm-ilhavo.pt/viver/planeamento-ordenamento-e-mobilidade/planos/planos-municipais/pdm-plano-diretor-municipal
https://www.cm-ilhavo.pt/viver/planeamento-ordenamento-e-mobilidade/planos/planos-municipais/pdm-plano-diretor-municipal
https://www.cm-ilhavo.pt/viver/planeamento-ordenamento-e-mobilidade/planos/planos-municipais/pdm-plano-diretor-municipal
https://www.cm-ilhavo.pt/viver/planeamento-ordenamento-e-mobilidade/planos/planos-municipais/pdm-plano-diretor-municipal
https://www.cm-mealhada.pt/menu/597/pdm
https://www.cm-mealhada.pt/menu/597/pdm
https://www.cm-olb.pt/pages/424
https://www.cm-olb.pt/pages/424

