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INFLUÊNCIAS DIVERSAS
A Arquitectura Vernácula do Alvão
identifica-se com os significados figura-
dos –  "indígena", "genuíno", ou "puro" –
do termo latino vernaculus e com as defi-
nições de Brunskill (1985: 21 a 25), Ra-
mos  e Cossío (1997: 37) e Cuisenier
(1991: 13), e testemunha a história das
suas comunidades, conforme o espírito
do "Documento de Nara sobre Autentici-
dade" (Japão, 1994), através da Forma/
Projecto, Materiais/Substância, Uso/
Função e Tradições/Técnicas.

No Alvão encontramos construções
de feição castreja com paredes circu-
lares, de granito ou xisto, e cobertura
cónica piramidal, em colmo, ardósia,
ou telha. Nas aldeias de Ermelo,
Fervença, Varzigueto, Barreiro, Dor-
nelas, Lamas de Olo, Assureira, Anta
e Arnal, existem cerca de 75 cons-
truções deste tipo, 35 habitadas e as
restantes utilizadas como cortes, pa-
lheiros ou armazéns. As paredes cur-
vas podem estar unidas por paredes
rectas ou apresentar empenas trian-

gulares para apoio de coberturas de
duas águas. Incluem-se nesta tipolo-
gia formal as edificações de planta
rectangular com os cantos redondos,
isto é, sem esquinas. 
O legado romano foi assimilado, no
Alvão, pelas técnicas construtivas
locais: nas paredes de cantaria ou
alvenaria de pedra; na argamassa de
assentamento dos blocos; no trava-
mento de paramentos e paredes, atra-
vés de juntoiros e alhetas nos cunhais;
nos elementos de guarnição dos vãos;
na armação das coberturas apoiada
em asnas triangulares; na utilização
da telha cerâmica; nos sobrados; e na
compartimentação por tabiques.
A casa-bloco do Alvão é similar à
"casa latina" identificada em França
(Oliveira e Galhano, 1994: 22). Possui
um piso térreo, destinado ao gado
bovino e suíno, adega e arrumações;
por cima, o andar de habitação tem
um espaço que serve de sala, cozinha
e quarto. Outras dependências ane-
xas, como lagares, currais, estábulos,
palheiros, espigueiros e eiras, agru-
pam-se em torno de pátios. 
Do legado medieval, registe-se que
casas mais antigas, de rés-do-chão e
primeiro andar, construídas em xisto,
podem ter o andar superior com fron-
tais; estão alinhadas ao longo da rua;
as paredes laterais das casas, perpen-
diculares à rua, podem encostar, dei-
xando espaço de alguns centímetros,
ou afastar-se, formando estreitas rue-
las, por onde correm as águas pluviais
das coberturas em ardósia (Viollet-le-

16

Indígena, genuíno, ou puro. Estas são “qualidades” que podemos atribuir à Arquitectura Vernácula

do Alvão. Um precioso legado, consubstanciado nas habitações das comunidades que por ali

passaram, que urge reabilitar e restaurar. 
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Duc, 1864-1868: 227); e, por vezes,
apresentam passadiços de ligação.
A zona nordeste do Alvão é a mais
típica da serra, quer pelo clima, quer
pela paisagem, quer pela forma de
viver das populações e núcleos de
povoamento concentrado. As povoa-
ções (Samardã e Vilarinho da Sa-
mardã; Anta e Assureira; Lamas de
Olo, Dornelas e Barreiro) assentam
entre as cotas 650 m a 1030 m. 

A CONSTRUÇÃO NA ZONA
NORDESTE
Acasa de habitação desta zona caracte-
riza-se por uma arquitectura elemen-
tar e arcaica e integra-se em bandas
irregulares, com edifícios encostados
lateralmente à beira de um caminho e
algumas casas isoladas.
A sua construção inclui paredes de
granito e cobertura em telha, colmo ou
ardósia; constitui uma casa-bloco de
dois andares, de planta rectangular
(média 15 m x 6,5 m), acesso exterior
por escada de granito que desemboca
num patamar, por vezes alpendrado,
patim/sequeiro e cobertura de duas a
quatro águas; e implanta-se em terre-
nos graníticos, muitas vezes aprovei-
tando os afloramentos como paredes.
No rés-do-chão ficam as cortes e arreca-
dações e no primeiro andar a cozinha/
sala ou cozinha e sala/quarto e quar-
tos, ou cozinha, sala e quartos dife-
renciados. 
As fundações são directas, em terreno
de afloramento granítico superficial
que é talhado e alisado, para receber a
fundação ou directamente a parede de
elevação. Verificam-se também pare-
des inseridas em valas abertas no aflo-
ramento rochoso e, quando a rocha
apresenta declives, é talhada de modo
a encostar e apoiar a fundação. As
paredes chegam aos seis metros de al-
tura e têm espessura de 0,60 m a 0,80 m,
são constituídas por dois panos de
granito, têm silhares mais ou menos
trabalhados, com as faces aparentes
desempenadas; cada fiada é compos-
ta por "corredoiras" ou pedras coloca-
das a par, com a "cauda" segundo o
eixo longitudinal da parede e "juntoi-
ros" com a "cauda" no sentido inverso

atravessando a espessura da parede.
Em casas mais antigas, os blocos de
pedra são assentes a seco e alguns
reflectem trabalho de cantaria; algu-
mas têm paramentos com as juntas
"tomadas" com argamassa hidráuli-
ca, por vezes salientes, sublinhando o
contorno dos blocos e produzindo
belo efeito ornamental. 
Os vãos das portas e janelas são de
pequenas dimensões (o vão da corte é
de maior largura) e delimitados fre-
quentemente por peças de cantaria
sem ornamentação; são cerrados por
porta de duas folhas, de travessas

pregadas, em madeira de carvalho,
frequentemente chapeadas a zinco,
onde se destaca o fecho de madeira; e
algumas frestas abrem em bisel para
o interior. 
Muitas casas têm sistemas de pro-
tecção solar, pluvial e contra o vento,
lajes graníticas de pouca espessura,
colocadas a cutelo, junto às ombrei-
ras ou encastradas nas paredes, sobre
a padieira dos vãos. 
As coberturas são de duas águas ou
mais, em função das dimensões,
configuração da planta e topografia
envolvente, e o declive é de cerca de
30º. A cobertura de colmo assenta 
sobre uma estrutura de castanho e

carvalho, composta por pau de filei-
ra apoiado nas empenas, frechais,
asnas e caibros, onde assenta o forro
que recebe o colmo; é protegida, nas
empenas, por guarda-ventos, às
quais encosta, por pedras, na cume-
eira e beiral, e por varas ao longo das
águas; o colmaço cobre parte das
cápeas (que rematam as paredes,
formando o beirado) nas paredes
lineares; têm uma "manada" de col-
mo alçada, para saída do fumo. A
cobertura de telha tem um madeira-
mento estrutural elementar, de as-
nas, barrotes, frechais, pau de fileira

e ripado, sobre o qual assenta a telha
de canudo ou marselhesa, permitin-
do que o conjunto disponha de ven-
tilação natural; o fumo sai pelos
interstícios das telhas, por frestas ou
janelas nas paredes ou, ainda, por
uma chaminé recentemente intro-
duzida. 
Os sobrados são de vigas de castanho
ou carvalho, toros pouco desbasta-
dos, assentes em cachorros ou embu-
tidos nas paredes, sobre as quais são
pregadas, directamente, as tábuas do
soalho; mais raramente, estas tam-
bém podem ser fixas a barrotes assen-
tes sobre as vigas. As paredes interio-
res são de granito ou tabiques de
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madeira, com tábuas verticais de
pinho ou carvalho. 

ORGANIZAÇÃO INTERIOR DA
CASA DE HABITAÇÃO
A organização interior da casa de
habitação, regra geral uma casa de
dois andares, apresenta as seguintes
características: no piso térreo, situa-
-se a corte ou as cortes e, ainda, algu-
ma arrecadação de alfaias agrícolas e
ou armazenagem de batata; o acesso
ao sobrado, quando a topografia do
terreno o permite, faz-se directamen-
te da rua com cota semelhante; de
contrário, a comunicação ao primeiro
andar é feita por uma escada cingida
à parede, por onde se realiza o acesso
ou, perpendicular a esta, sendo, nos
dois casos, rematada por comprido
patim ou simples patamar, geralmen-
te sem alpendre, com guarda de gra-
nito ou prumos de ferro forjado ou
madeira. No andar superior encon-
tra-se a cozinha com forno, uma sala
com uma cama encostada a uma pare-
de e dois ou três quartos, abertos para
a sala. O paramento interior das pare-
des é rebocado ou revestido apenas
com cal apagada e o espaço interior é
preenchido com mobiliário rústico. 
A corte ocupa, praticamente, toda a
área térrea, e tem acesso indepen-
dente da habitação; o pavimento é
em terra batida ou pode ser consti-
tuído pelo próprio afloramento
rochoso, rebaixado relativamente à
soleira da porta de granito ou de

madeira, para comportar o mato que
servirá de leito aos animais. Por
vezes, na corte, encontra-se um
recinto para os vitelos ou para o por-
co, separado por divisórias de tabua-
do de madeira, mas, vulgarmente, a
corte está separada da "maternida-
de" (para os vitelos) e do cortelho,
por paredes de granito, com acessos
independentes.
Acozinha situa-se no primeiro andar,
muitas vezes em compartimento de
acesso independente, com lareira
central, num ângulo da casa, ou en-
costada a uma parede. Actualmente,
esta é dotada de "chupão" e chaminé,
constituída por uma laje de granito,
um pouco mais alta que o sobrado, ou
então toda a cozinha assenta sobre
um afloramento rochoso, talhado,
afeiçoado e nivelado, ou é revestida
com lajes de granito, todas à mesma
cota, sendo uma utilizada como "lar".
O forno de cozer o pão fica a um can-
to da cozinha, de um modo geral
incorporado na casa, perto da lareira;
sobre esta pende o caniço, caldeira
suspensa por cremalheira, e enchi-
dos. À volta da lareira está um escano,
um banco comprido e uma mesa arti-
culada e nas paredes os louceiros,
embutidos em nichos. 
Os quartos são separados por tabi-
ques de tábuas verticais e mobilados
com cama, arca para a roupa, por
vezes guarda-fatos, lavatório de ferro
ou bacia de água e mesa-de-cabeceira
e são vulgares quartos interiores sem

janela. Na sala, geralmente grande,
há uma mesa, cadeiras, arcas e, por
vezes, uma cama.
A autenticidade e o valor cultural da
Arquitectura Vernácula do Alvão
tornam imperativos a sua reabili-
tação e restauro, de forma a mantê-la
como precioso legado para gerações
futuras.
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