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Reumo

ARQUITECTURA DE TERRA NO CONCELHO DE AVIS
BASES PARA SUA SALVAGUARDA COMO PATRIMÓNIO CULTURAL

A arquitectura em tema no concelho de Aús é uma parte imprtante do patimónio construído que marca
este terÍitóÍio, situado no Alentejo. O presente fabalho pretende conhecer materials e técnicas
consfuüvas em tena - taipa e adobe - bem @mo caracÍerizar as üpologias arquitec{ónicas. A
carac{erização da arquitectura de term é o melhor modo para promover a sua salvaguarda, porque não se
pode preservar o quê nâo se conhee.
Com a percepÉo da eÍensão e do valor desta arquitectum, concluiu-se que é posslvel peservar estes
ediffcios dotandoos de condiçõe de uso satisfatórias e contempoÉneas. De fac{o, a util2ação dos
ediflcios e estnrturas é imprwcindÍvel para a sua manutençâo, uma v€:z que os habitantes protegem â
sua propiedade, quando elucidados do seu valor.
Com estes obJdivos, fui elahrado um conjunto de acçôes de conservação oom o intuito de informar
responsáveis, técnl@s, polÍticos e habihntes das potencialidades deste patimónio e da urgência da sua
salvaguarda e onseruaçâo.

AHÍact

EARTHEN ARCHITECTURE IN THE MUNICIPALITY OF AVIS.
BASES FOR ITS SAFEGUARD AS CULruRAL HERITAGE.

The earthen archltecture in the municipally of Avis is an important part of the building heritage that sha@
this tenttory situated in Alentejo. The present work pretends to get to know materials and methods of
building with earth - rammed earth and adobe -, as well as, chamcterizes architectonic typologies. The
characterization of the earth consffuction is the best way to prcmote the saEguard of this heritage,
because it is impossible to preserue what we don't knorv.
The knowledge of the eíerú and value of this architecture, permits to conclude that it is possible to
prêseÍve these buildings by confening them modem needs and comfort. ln fact, the use of buildings and
súnctures is crudal for their maintenane, sin@ inhabÍtants prcted their own properties. when aware of
theirvalue.
For these intents, a set of acÍione of conservation rras listed to inform those responsible, technicians,
politicians and inhabÍtants of the potenüals of this herttage and of the urgency of Íts safeguard and
conservation.
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Figura 137 - Funda@s salienbs no Monb de TrQo de Baixo, Valongo e no Anexo em Cam&s, Maranhâo p. í29
F§ura 138 - ldem p. 129

Figuna 1 39 - Veqas e ombrêiÍas de vãos em üjolo maciço em Avis e ombreias em adobe em Valongo p. 13'l

Figura 140 - ldem p. í31

Figura í41 -Vêrgas de vão de garagem na Aldeia Velha. O prlmeiro é numa construçâo de adobe e é bito no

m6mo mateÍial. No segundo, a veÍga é de madsira com ombreiras de tijolo cozido p. 132

Figura 142 - ldem p. 132

Figura 14Íl - Exemplos de cunhais reforçadc com pedra de xisto em Valongo e com üjolo cozido em Avis p. 133

Figura 144 - ldem p. 133

Figura 145 - ldem p. 133

FQura 1ut6 - Exemple de etnÍuras de madeira de cobÍturas, em Valongo p. í34
Figura í47 - ldem p. 1U
Figura í48 - Exemplas de beirados em Valongo. O primeiro possui uma cimalha babalhada e, o segundo,

um subbeirado p. 135

Flgura 149 - ldem p. 135

Figura 150 - Exempbs no monte da Goiã, em Valongo. Muro em adobE a fazer um banco odêrior fronteiro

à habitação principal e muro eÍn taipa que delimita a horta p. '136

Figuna í5í - ldem p. í36
Figura í52 - Exemplos de cÍmstruções de adob. Muro e habibçáo de adob na Aldeia Velha e habttação

ê anexo êm Vale da Salgueira em Vabngo p. 137

Figura 153 - ldem p. 137

Figura'tã4-ldem p.137

Figura í55 - Exemplc de revetimentos eÍn aÍgamassas de cal. Casos em Valongo e paramento tardoz

dê uma habttaçâo em taipa da Aldeia Velha p. 138

Figura í56-ldem p.138

Flgura 157 - ldem p. 138

Flgura í58 - Exemplo de conetruçõe em taipa. Casos em Avb, Figueira e Benaúla p. 139

Figura í59 - ldem p. í39
Flgura ld)-ldem p. í39
Figura 161 - Exemplc de Chamin& em Valongo e ponnenor do segundo exemplo p. 14O

Figuna í62 - ldem 9.'t40
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Figura 18- ldar p. 140

Figura 164 - Exemploo de cfiamln6 decoradas de consffuçõ€s em traipa. Casos em Valongo, Aldeia Velha e

Avis p. í40

Flgura í65- ldem p. 140

Figura ífft - ldem p. í40

Figura 167 - HabihÉo da rua Manuel de Aniaga, n.o 7, em Aús e pormenor da dmraçâo visível 9. 141

Figura í68 - ldem p.141

Figura 169 - Pormenoro de frisos, pilasira e socrl e duas habitaÉss em taipa do Largo í.o Maio na Aldela

Velha p.142

Frgura í70 - ldem p. 142

Figuna'|71 - ldem p. 142

Flgura 172-ldem p. 142

F§um í73 - lmagens das deora@s com esgrafitos identificados na igreJa de Nossa Senhora da Rabaça,

na Aldeia Velha. Vrsb da porb pdncipal, altar da nave lateral direiüa e pormenor da área sobre o arco

da capsla+noÍ p. 142

Figura í74 - ldem p. 142

Fuura 175- ldem 9.142
Figura l76-Mstasdeconstru@sdeadobedaAldeiaVelha p. 143

Figura í77 - ldem p. 143

F§ura í78 - ldem p. 143

FiguÍa í79 - ldêm p. l4Íl
Figura í80 - PoÍmsnoÍes de duas habita@s em adobe na Aldeia Velha p. 14{}

F§ura íEí - ldem p. í43

Figura 182 - Exemplos de constuu@s em adobe em Valongo p. 114

Figura ltlÍ! - ldem p.144

Figura í&4-ldem p. 1+4

Figum 185 - Exemplos de esticadore em constru@s em taipa. Na segunda imagem é perceptÍvel que o

esticador foi inhoduzido posterioÍmeÍúe. Casos em Benaúla e Valongo p. 146

Figura í8ô - ldom p. 146

Figura í87 - Confabiles e um moirâo num cunhal; exemplc de consúu@s em taipa em Camões e

Maranhâo p.147

Figura í88 - ldem p.147

Figura í89 - ldem p.147

Figum '190 - E)<emplos dê returço das fundaçõe junto à facfiada pfindpal na habitaçâo de taipa da

rua da Escola Velha e no Monte das Covas 3, em Valongo g. 147

Figura í91 - tdem p.147

Figura 192 - Revctlrnentc de pammentos em taipa com pedeços d€ mleriais divesos;

exemplos em F§ueira e Banos e na rua Femando Pesoa, em Valongo p. 148

Figura ítlÍl- ldem p. 148

Figura 194 - Exemplo de uma taipa em Valongo com utilizaçáo dE dois tipos dê tena no mesmo bloco p. t50

Figura í95- E:emplos de construções de adobe e taipa em Valongo sem funda@s elevadas acima

do nÍvel do teneno que potenciou a degradação do Ísvestimênto e do paÍamento causada pela ascensâo

da humldade porcapllaridade p. 151

Figura 196 - ldem p. 151

Figura í97 - ldem p. 151

Figura 198 - Fr«emple de ediflcios em taipa onde o abandono, assoclado à aSo dos agentes dimatéricos,

esteve na origem do colapso da consúuçáo - Golâ e Vale de Salgueira, em Valongo p. '153
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Figura 199 - ldem p. 153

Figura 200 - Exemplo no Monta das Covas 2 em Valongo de fnsuraçâo nas esquinas dos vâos em dire@o

à cobertura que pode ser um rwullado de um abalo sísmico p. 155

Figura 20í - Eremplos deelocamento de paramento oÍtogonal, §nagamento e Endilhaçáo na cumeeira

em Valongo e Benavila p. 157

Figura 202 - ldem p. 157

Figura 203 - ldem p. 157

Figura 2O4 - Cavidades na parede de taipa onde a água por permanênch vai dqradando o material tena

e exemplo do reultado de um rEvestimento em cimento que potenciou a deagÍWação dos adobe da

alvenarla-Valongo p. 158

Figura 205 - ldem p. 158

Figura 206 - Exemplm de Íalta de limpeza das caleiras da cohrtura ê do apdrecimento dos êlemênte

de madeira da eshÍura por infiÍtraçâo de água numa habitaçâo na Rua 25 dê Abril, em Valongo p. í59

Figura 207 - ldem p. 159

Figura 208 - Exemple de dqradação de revêstimontc. No primeiro, em Vale de Figueira, o revestimento

sofreu erosâo colocando visível o suporte. No squndo, em Avis, a inexistência da cobertuna permitiu que a

ccorÍência de águas eliminasse o revetimento o gue pÍomoveu o aparecimento de vqetação. No terceiro, a

introdução de um rEboco à base de dmento lesultou na degradação acelerada do revêstimento pÍeêxistente p. 16í

Figum 209 - ldem p. 161

Figura 2í0 - ldem p. 161

Figun211 - Exemplo em Valongo de intrdução de um novo reboco à base de cimento e uma üntia plástica

que promoveu o aparecimento de fissuras p.'|.62

Figun212- Exemplos de degradaçâo de caixilharia com apodrecimento da madeira em Vale da Salgueira p. 163

Figura 2'13 - ldem p. 163

Figura 214 - Rua da Rapea, Aldeia Velha, inúoduçâo de uma *lrutura de pilares e vigas em betão armado

numa construçâo de adobe p.178

Figura 215 - ldem p. 178

Figura 216 - ldem p. 178

Figura 217 - Monte da Ordem, Maranhão, antes e durante a interven@o que ocoÍrsu entre JaneiÍo de 2005

eMarçode2006 p.179

Figura 218 - ldem p. 179

Figura 219 - ldem p. 179

Figura 220 - Monte da Ordem, Maranhão, depois da idervençâo rcalizcd,a p. 179

Figun22'l - MontE do Elisandro antes da demoliçâo e a consffirçáo erguida no memo local; Valongo p. í80

Figura 222 - ldem p. 180

FÍgura 223 - Phntas de duas das habitaçóe do Maranhâo onde foram infodrzidas instalagôes santtárias

e bancadas de coânha. A vermelho etâo indicados os elementos inúoduzidos p. 181

Figun224-ldem p. 18í

Figwa ?25 - lmagens da intervençâo exeqrtada no Maranhâo. Introduçâo da canalizaçâo no cháo, em paredes

de compartimentação propwtas e plo orbrior dos paramentos de taipa p. 182

Figura 226 - ldem p. 182

figun227 -ldem p. 182

Figura 228 - Esquema do proeso de restauro de guenas áreas de alvenarias de taipa p. í98

Figura 229 - ldem p. í98

Figura 230 - Processo de retauro de uma área significativa dE uma alvenaria de taipa com preenchimento

com adobe p. 199

Figura 231 - ldem p. 199
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Frgura 232 - Exemplos de restauro de alvenarias de adobe com execuçáo de novas alvenarlas p. 199

Figura233-ldem p.199

F[ura 234 - É«emplos de assentamento de uma nova cobertura; a ehutura é de madeira, com foro corn

encaixe machcfêmea, bolamgnto téÍmico o sub'telha. Na pdmeira magem o isohmeúo não assenta sobÍe o

fono,mas sobre um ripado de plástico que evthrá condensa@s; na s4unda imagem, o isolamento é fxado ao

bno, mas no beirado prev&se a edstênda de ventilação ahvés de uma sanca de $olo de topo nâo

rebocado

Figura 235 - ldem

Figum 23ô - E«emplo de introdução de uma cozinha numa consbução. As canalizages de água clrculam

affis de uma parede Íalsa que @e ser de Solo ou gesso caÍtonado

FiguÍa 237 - Esquema do mêtodo de abêÍtura de vâe numa alyenarh existente
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lntrodução

Avis foi sede da ordem miliüar que ergueu o Mostêiro de S. Bento e o @stelo que albergou a

populaçâo. Mais tardiamente, atribuiu o seu nome à segunda dinastia de Portugal. O conjunto

monásti@, que marca a imagem urbana da vila e relembra tempos áureos deste tenttório, foi

alvo de diversos estudos dos quais sê podem destaer as disserta@es de meshdo de José

Sousa Macedo e Marta Alexandrel.

Noutra perspectiva, também Maria Clara Pereina da Costa estudou e publicou os tombos

quinhentistas da Santa Casa da Misericórdia e as Memórias Paroquiais do século XVlll,

fomentiando o estudo da vila de Avis, o seu convento, castelo e façado2 e 'a organiza$o de

um cadasbo histórico do Alto Alentejo'3. Na descriçâo histórica da vita, a autora escreve'(...)

as ruas da vila vêem as paredes de taipa alindadas (...)il, certamente resultante da leitura de

alguns dos tombos publicados.

Entre estes, importa referir o Tombo de Direitos, bens e propriedades da Ordem e Mestrado de

Avis nas suas vilas de Avis, Benavila e Benavente e seus termos elaborado no ano de 15565,

com alusÕes aos materiais de consúuÉo utilizados. Para o aglomerado de Avis surgem

referências a casas em traipa no largo Miguel Bombardas, na rua das Cistemas'e na rua da

Moumrias, a uma estebaria na rua das Mdeiras' e na rua da Mizquistalo que coÍTesponde à

I Ct MeCgOO, José António Sousa - Mosteiro de S. Bento Cle Aüs : Bases oaÍa uma orooosta de
recupemcão. Évora : UnÍversidade de Évom, 1995. Dissertação de Mestrado em Recupemção do
Patimónio Arquitectónico e Paisaglsüco. e ALE(ANDRE, Martra - O Convento de S. Bento de Avis à Itrz
glgg suas fungões. idenüdade e estilos; As Camoanhas da ldade Modema. Usboa : Faculdade de Lehs
da Universidade de Lisboa,2W2 DissertaÉo de Mestado em Arte Paüimónio e Restauro.

' COSTA, Maria Clara Pereira da - A vlla de Avls Cahça de Comarca e da Ordem : século K/l A
X\llll : Tomboo de Dircitc, Bens e Propriedade. Usboa : Arquivo Nacional da Tone do Tombo, 1982.
t COSTA, Maria Clara Pereira da - A Mla de Avls Gabça da Gomalca e da Oldem : século X\ll e
X\llll : Tomboe de Dlrclte, Bens e Propdedade da Santa Gasa da MisoÍlcórdia (l), Usboa : Arquivo
Nacional da Tone do Tombo, 1984.
a COSTA, Maria Clara Pereira da, cit. 2, p. 3.
u SARAIVA, José Mendes da Gunha (nf.) - Dincttos, bens e proprledadee da Ordem e lUlffido de
Aüs nas suae vilas de Aüs, Benaüla e BenaventE o sêus brme : Tombo fetto pelo Ldo loze
Lope, Ano: í556. Lisboa : Arquivo Histôrico do Ministério das Finanças, 1950-1953.
6 "1...1 casas sobndadas na p,trça da díta vítta de AuÍs, defrcnte do petoudnho, as guaes tem as parcdes
de pedn e batm até ho andar do sbrado, e do sobndo pno tec-to, ha parcde da frontaria he
daluenada, e das ylhargas e ha da metade sam de taipa e ha da hasr;im. " ldem, p. 86.

' "(...) ," guaes saÍn duas, üantein e crltteirc de parcdes de pedn e Danos e talpa cubrtas de telha vá,
os porfados de fo'a e dentrc sam daluenaia." ldem, p. 88.
t"(...) afé hoqualsam asparedesdesfesoômdo detaipabemguamecidas.'ldem, p.90.
s "1..:) de pedn e bano, e pafte de taipa.(...)" ldem, p. 93.
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travessa da Mouraria. Pana a @uesia de Benavila, o mesmo tombo também rêfeÍe a

existência de conshu$es em taipa no aglomeÍado antigoíí. A arquÍtectura em tena é, por isso,

uma presença constante e histÓrica no concelho de Avis.

No que diz respeÍto à Ordem e Mla de Avis foi publicada, pela Câmam Municipal de Aús, a

Descifio geqnphica chronolqia, histórim e crttia da Villa, e real ordem de Avis,

manuscrtto de D. Francisco de Xaúer do Rqo, Sacerdote da CongregaSo dos Teatinos e

apreciado pregador do século )(Vlll, rdigido em 173012. Nesta obÍa, o escritor fez uma

descrição da üla ao seu tempo e relata a "Origem, Principio e Existência da Ordem Militar de

Sâo Benb de Avi/í3

Tambêm, Maria Antónia Almeida se dedicou ao estudo do conelho na sua tese de mestado

onde se debruçou sobre a evoluçâo das elites do concelho de Avis durante os finais do século

)(Vlll até meados do s&uto XXí4 e, mais recentemente, na sua disserta@o de doutommento,

analisou as motiva@s dos autores do movimento da Reforma AgÉria num concelho que

assumiu um papel de liderança'u. Num fabalho sobre a evolução das elites locais enfe 1778 e

1993, apresentado no í.o Congresso de Estudos Rurais, esta autora fome@, ainda, dados

importantes sobre a esúufura fundiária do concelho e a sua evotuçâo16.

No que dÍz respeito à habitaçâo em Avis, há que referir também, o estudo elaborado por

Armando de Sousa Pereira, no qualas tipologias e materiais mere@ram referência. Este autor

identÍfica a taipa como a técnica constutiva mais comum, "reservando-se a alvenaria pam os

portrais, existindo ainda um deles, de fei@o manuelina, numa das ruas dos anabaldes.'í7

10 "1...;Rua da mizquita, e cõ eúebadas de Diogo Vaz per paredes de taipa muyto afta, (...)" ldem, p. 1O4;

" "(...) sam biÍas do nouo, suasparedes sm de taipa, (...Y: "(...) suasparedes sn de pedn e bano e
Íarpa.'ldem, p.2*252.
12 Gf. REGO, D. Fnancisco Xaúer do - lbcriçáo Geográfrca, Cronológica, Hlstórica e CrÍüca da Mla
e Real Odem deAvtç. Aús : Câmara Munidpal deAüs, 1985.
í3 !dem, p.27.

'o Cf. ALMEIDA, Mada Antónia de Figueiredo Pires de - Famílla e Poder no Alenbjo : ElÍb de Avis :
í886-í94í. Lisboa: ColibÍi, 1997.

'u Cf. ALMEIDA, Maria Antónia de Figueiredo Pires de - A ReÍorma AqÉria em Aüs ; Elites g mudanca
num concelho alenteiano. Lisboa : lnstihrto Supedor de Ciências do Trabalho e da Empresa, 2(X)4, p. 6.
Dissertaçâo de Doúoramento em Históda Modema e Gontemporânea.
to ALMEIDA, Mada Antónia de Figueiredo Pires de. "Os senhores e os seus rendeiros: patrimónios e
poder local: Aüs, 177&í993", Mundo Runl e Património : Adas do í.o Gongresso de Esfudos Rumrls

[online], U[AD, [disponlvel na lntemet üa \,\MW.URL:http:/lwww.home.utad.Pt] consultado em 16 de
Agosto de 2005.
í7 PEREIRA, Armando de Sousa - Avis: Magem a uma vita medieval. A Cidade de Évora. Évora. ll
série,n.o 3 (í99&1999), p. 29.
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Pam a construçâo em adobe neste tenitório não fomm enconfados documentos ou estudos

que referenciêm a utilização deste material. Com a publieção do artigo "Arquitectum de Terra

em Aús, uma aproÍmação', o concêlho de Aüs passou a ser referenciado como local onde se

conhece a construÉo em taipa e adobel8.

A dissertação filia-se, ainda, nos estudos de arquitectuÍa êm tena que têm surgido em

universidades europeias e americanas e, mais recentemente, nas universidades portuguesas.

Refira-se a este respeito as disserta@s apresentadas nos meshdos em consFuçâo, do

lnstituto Superior Técnicoís, e de recuperação do paúimónio arquitectónico e paisagísüco, na

Universidade de Évoraã.

A investigaçâo referente à onservaçáo e consúuçáo em tena tem sido reforçada e estimulada

em todos os Enconúos lntemacionais2Í e nos programas intemacionais de colaboração

instttucional e universitário como a Chaire UNESCO e o Projet Tena. Estes projmtos têm sido

responsáveis pela dinâmica ao nÍvel do ensino universitário relativo à arquitectum de term, da

formaçáo no campo da conservaçâo do paüimónio em tena, na implementaçáo de projectos

pilotos sobrefudo em sÍtios classiftcados Patimónio Mundial em term e na colaboração

intemacional ao nível institucional e universitário.

A aquitetura de tena no concelho de Avis permanece desconhecida sob revesümentos e

aebamentos, mais ou menos elaborados. A taipa é desconhecida da maioria das pessoas que

habitam o tenitório, atê para os próprios residentes. Ao contÉrio, o adobe, método consFutivo

mais recente, ainda se enconha na memória colectiva, nomeadamente nas freguesias de

Aldeia Velha e Valongo, onde a sua utilização alcançou uma escala superior que no restante

tenttório.

O conceito de patimónio tem ündo a ser alargado, abrangendo, actualmente, as construgÕes

rumis como parte integmnte da paisagem sabiamente modelada pelo homem e herdeims de

í8 fONSECA, lnês -A Arquitectura de tena no concetho de Aús : uma aproximação. ln ArquiEctrn de
Terra em Porürgal. Usboa : Argumenfum,2005, p.231-235.
1e Por exemplo LOURENÇO, Pabícia lsabel Mendes - Constnrcões em Term; os materiais naturais como
confibuto Q sustentabilidade na consÍucão. Lisboa : lnstitrÍo Superior Técnico da Universidade Técnica
de Usboa, 2002. Dissertação de Mestado em Constução; MOTTA, Maria Manuel Banzr,, Cons,trudes
Ruais em alvenaria ç§ term crua no Bako Alenteio., Usboa : lnstituto Superior T&nico da Universidade
Têcnica de Lieboa, í997. Disseilaçâo de Mestrado em Construção;
m Por exemplo BRUNO, Cada Pablcia Abreu - A Fortaleza de Juromenha. : Contributo oara o Estudo g
Conservacãà da Muralha lslâmica de Taina Mitiüãi.ffi Évota" Tese ãe M*rado em
Reorpenação do Patimónio Arquitec{ónico e PaisagÍstico; C|-|AGAS, José António Amaral Trindade - O
Castdto ül Aacer do Sallc a uülizacão da taioa mii:itar durante g domÍnio Almóada. Évora : Universida«lã
de Évora, 1995.Dissertação de Mesfado em Recuperaçáo do Patimónio Arquitecilónico e Paisagísüco.
21 Sobretudo a 8.4 Conferência sobre o estudo e a conservação em term que teve lugar de í1 a '13 de
Maio de 2000 em Torquay - Devon no Reino Unido.
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conhsimentos hdicionais hansmitidos ao longo de geraçÕes. Sobre esta matéria, a Carta de

Vêneza, redigida em 19ô4, já abareva no con@ito de monumento histórico "os sÍtios urbanos

ou rurais, nos quais sejam patentes os testemunhos de uma cMlizaçâo particular (...)",

aplicando este @nceito "às realizações mais modestas que tenham adquirido significado

cultumlcom o passar do tempo'z.

Em 2000, oom a reda@o da Carta de Cracóvia, esta definição é clartficada abmngendo as

paisagens como patimónio cultural, "(...) resultrado e reflexo de uma intera@o prolongada nas

dÍferentes sociedades enfe o homem, a natureza e o meio ambiente fÍsico" ê ' (....)o

testemunho da relaçâo do desenvolvimento de comunidade, indivÍduos e o seu meio

ambiente'ã. Neste @nte)do, importa comprender o papel do paüimónio em tena nos seus

diversos aspectos, o que implica, nomeadamente, um conheimento do tenitório, da história

local, dos matEriais e métodos consfrutivos e das furmas de habitar.

O pfimeiro capÍtulo versrcr, por isso, a camcterização do concelho de Avis baseado num

conhecimento do tenÍtório do ponto de vista da geografta, da hidrografia, da gologia e da

pedologia. Para isto, foram consultados os estudos realizados em áreas diversas, de que se

podem destacar as análises efectuadas no Plano Director Municipal e as Cartias de Solos

publicadas.

A ocupaçâo do tenitório ao longo dos s&ulos é também um dos temas abordados no primeiro

capÍtulo, foendo a demografia na sede e freguesias complementada de informações sobre os

movimentos migratórios enúe regiões. Os estudos arqueológicos de Mário Saa2a e, mais

recentemente, a recolha e o habalho de síntese efectuado pelo Gabinete Técnico Local na

elaboraçâo do Plano de Pormenor de Salvaguarda e ValorÍzação do Cenfro Histórico de Avis

ajudaram a compreender o povoamento e a história do tenitório e que tiveram possivelmente

influência no que respeita aos métodos constnÍivos enconhdos.

No que se refere à inventariaçâo da consbuçâo em tena no concelho de Avis foi elabomda

uma ficha de caracterizaçâo das conskuçÕes enconúadas, com base na ficha de inventário da

Direcção Geralde Ediftcios e Monumentos Nacionaisã, à qualforam suprimidos e adicionados

2 CRRTR DE VENEZA (1964) publicada pr HENRIQUES, Femando M. A. - A Consarvaçâo do
Património Histódco Edificado. Lisboa : Laboratório Nacional de Engenharia CMl, Ministâio das Obras
Públicas, Transportes e Comunica@s, 199í, p. 3í.
a CARTA DE CRACÓV]A 2OO0 publicada em Monumentos. Lisha: Ed. Dire@o Geratdos Ediflcios e
Monumentos Nacionais. n.o í6 (Março de200121,9.144.
2a Por exemplo SAA, Mário -As grande vias da LusÍtânla : o ltneÉrlo de António Plo. Lisboa, Tomo
t-M, í95ô1967.
ã Esta opçâo irá permiür a sua inserçâo frÍura nesta base de dados nacionat.
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campos. O preenchimento desta ficha foifeito no localo que propiciou uma observaçâo mais

abnta com vista ao melhor prenchimento possÍvel.

No camp dos DADOs rÉcNtcOS fomm registados dados reldivos às fundaçõs, paÍedes,

cunhais e cohrturas e no dos MATERIALS foram preenchidas e suMivididas informaÇões

relativas ao bloco de taipa e ao adoh, no gue diz respeito às dimensÕes e ao tipo de junta

utilizado. Estes dados permiüram perceber a divercidade de solu@es, materiais e técnicas

conshutivas. Efectivamênte, a divesidade construtiva da arquitectum êm terra é uma

especificidade que importa registar.

Com este üabalho de campo, sintetizado no segundo capÍtulo, foi possível idenüficar a

disúibuição da construçâo em tena e a sua extensáo. A informaçâo recolhida nestias fichas

permiüu a sistematizaçâo dos üpos e variantes dos métodos consúutivos. Deste mdo, foram

definidos tipos de taipa e üps de adobe. Após a identificação destes tipos, foram realizados

ensaios às terras recolhidas em consfuçÕes. Para a constru@o em taipa foi identificado um

maior número de rrariantes que pam a constução em adobe, pelo que as amostras recolhidas

são em maior número para a primeira técnica consbutiva. Os resultados obtidos fomm

avaliados mmparaüvamente com as recomendaçÕes e normas publicadas pelo CRATenea,

nomeadamente no que respeita às granulomeúias ideais para a conshuçâo em adobe e taipa.

Os ensaios permitiram avaliar a debilidade da construçáo em term e as soluçôes encontradas

paraÍazer face a estas fragilidades.

A identificação e caracterização üpo!ógica da arquitectura de tena no concelho de Avis é

abordada no terceiro capttulo onde se identifica os espaços de habitar e outras consbuçÕes,

assim como, um onjunto de esúuturas de apropriaçâo do tenttório como muros delimttadores

de courelas e logmdouros ou dMsórios de áreas funcionais em herdades e sistemas de

captaçáo, eneminhamento e aproveitamento de água, recurso imprescindÍvel à actividade

agrÍcola.

A identifica@o üpológica ê um dos meios para viabilizar a preseruação desta arquitectrra,

quesüonando a persistência da sua dsúuição. Neste domÍnio, importa sobretudo pÍomover a

reflexâo sobre a exequibilidade da sua adapta$o às exigências do conforto contemporÉneo,

evitando o seu abandono ou demolição. Por ouüo lado, a caracterização tipológica desmistifica

um pretenso üpicismo que tem servido de álibi para a destruição - via adulteraçáo - deste

paÍimónio consúuÍdo.

m cf. ooAt, p., HAYS, 4., HouBEN, H., MATUK, s., vtroux, F. - construire en terre. Paris
: CRATerre, Edit. Alternatives, 1982.
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Era relevante para a invesügaçâo a peroepçâo do estado actual deste paEimónio, pelo quê no

quarto @pÍtulo foiefectuado o registo das formas de degmdação enconmdas nas construçôes

e as suas @usas prováveis. Por ouúo lado, acompanhou-se algumas intervençôes efctuadas

por particulares e pela autarquia, reflectindeas à luz das recomendaçÕes intemacionais. A

definiçâo de conceitos de intervençâo prendese Gom a necessidade de clarificar chavôes

como "Restauro" e 'Reconsúução' utilizados ambiguamente e como álibi pam adultemr

conshrçÕes. Neste capÍtulo procedeu-se, por isso, à análise da forma como sáo emprêgues

êstes con@itos no concelho de Avis.

À escala concelhia não é conferido nenhum valor particular à maioria das construçÕes

existentes. Para o cenfo histórico de Aús é aceite pelas populaçÕes a preservação do

pafrimónio, Íavorecida pela presença de imóveis classificados e das suas Zonas de Prote@o,

que habituaram os proprietários e resÍdentes ao vÍnculo do IPPAR que condiciona'dificultando'

as intervenções. A Câmara Municipal de Avis promoveu mesmo para esta área do tenttório a

elabomçâo de um Plano de Pormenor de Salvaguarda, que aguarda rectificaçâo.

As restantes construções do tenttório não alcançam nenhuma aten$o por parte de particulares

e autarquia, ainda que em ouhas freguesias o património não classificado possa possuir um

valor superior, quando comparado. Todavia, paÍa as frquesias de Benavila, Erveda! e Figueira

e Baros, a autarquia elaborou candidaturas para a consütuiçâo de Gabinetes Técnicos Locais,

com o objecüvo de elaborar Planos de Pormenor de Salvaguarda. No entanto, enquanto não se

procede à elaboraçáo destes planos, o licenciamento de obras tem sido permissivo à

destruiso de inúmeros imóveis, quase sempre porvia da substituiSo.

O desconhecimento tem permitido a destruição do património desgarnada de critérios de valor.

De forma a clartficar a ideia de que é possÍvel executar qualquer intervenção no património nâo

classificado é imprescindÍvel a aúibuição de valor às consúu@s. Contudo, promover a

execuçâo de um inventário não é suficiente. Ainda que o conhecimento implique a valorização,

na óptica de que só se conserva o que se @nhece, a conservaçâo terá que ser suportada nas

popula@s residentes.

Pam isto, é importante que a divulgação seja complementrada oom a implementagão de

soluções eficazes que prornovam ouE atitude sobre a preservação deste património. Desta

forma, a promoçâo da utilizaçâo das ediftca@es tem que sêr acompanhada por respostas

concretas e efiezes às aspirações das populaçÕes.

Em qualquer dos casos, a questâo afectiva não deve ser colocada de parte, uma vez que as

Fluenas habttaçÕes encontmm-se associadas a momentos de dificuldades financeiras, que

os proprietários querem esquecer.
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O paúimónio identificado pode parecêr à pfimeira vista modesto na sua apresentaçâo quando

compaÍados com ouhos de arquitectura erudita ou edifÍcios históricos, mas é o resultado de um

longo prcuÍso da arquitectuta em teÍra face às dificuldades enconúadas de ordem económica

ou resultantes da matéria-prima disponÍvel no tenitório em esfiudo.

A interven$o no tenitório, ainda que para a conshuçâo de Eiz, imptica o conhecimento da

paisagem, dos costumes, das tipologias e volumes e dos materiais tradicionais. É este

conhecimento que se impÕe que o arquitecto possua em qualquer intervençâo que tenha que

realizar sobre um tenttório. Contudo, importa conhecer as especificidades do paúimónio

consfuÍdo em tena. Esta problemática motivou o estahlecimento de um conjunto de a@es
de onservaçâo desenvolvidas no quinto capÍtulo, de forma a promover uma intervençâo mais

onecüa e uma sensibilização para estra temáüca que possíl permitir que a salvaguarda deste

património, como parte da paisagem cultural deste tenitório, possa vir a ser uma realidade. A
resoluçâo dos problemas detectados, nomeadamente no que diz respeito às habitia@s,

conferindelhes condiçÕes de uso, pode ser utilizada para alterar o modo como acfualmente

proprietários e locatários en@ram esE arquitecfura.

Mas a conservaçâo do pabimónio em tena deve ser entendida a uma escala mais ampla e

fazer parte dos processos de planeamento e gestão do tenttório, podendo conÍibuir para o

desenvolvimento sustentável, económico e social da população27. De facto, a arquitectum em

tena é parte da identidade deste tenÍtório e é neste âmbito que deve ser entendida a sua

conservaçâo. Este é o principal objecttvo da invesüga@o elaborada no âmbito deste mestrado

em recupeÍaçâo do património arquitectónico e paisagístico.

" cf. cARTe DE cRAcóu4 cit.23, p.144.
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Capltulo l - Avis e o sêu território

Orlando Ribeiro deftne o Sul de Portugal oomo a 'cMlização do bano", onde 'a maior ênergia

do relevo Íavoree as surgências de rocha sã e a desúuiçâo dc dep&itos discordantes, onde

o material argiloso enúa sempre em alta percêntagem; a conseryaçâo das aplanaçÕes

preservando essês depósitos, e o clima seco, sâo ÍavoÉveis ao uso da argila em mals larga

êscala."ã Refere este autor que o Alentejo @ÍTesponde a uma área extensa e contÍnua com os

seus protongamentos naturais pelo Ribatejoã.

Flgura I - Concelho de Aüs com localizaçâo das sedes de frquesias, respecíiva dMsâo administrativa e
as pdncipais vias do concelho

É nesta'civilização do bâno' que se insere o concelho de Avis, no distrito de Portalegrê, a 80

Km desta capital de disúito, fazendo fronteim, a Nortê, com Alter do Châo, a Oeste, com Ponte

de Sgr, a Sul, com Mora e Sousele, a Este, com Fronteim. Possui uma superfície de 606km2

ã RIBEIRO, Orlando - A civilizaÉo do Bano no Sul de Portugal. ln @ografia e CMlizaSo: Temas
Portrgueseo. 3.4 ed. (Hortzontes Históricos; n.o 4). Lisboa: Livros Horizontes, 1992. p. 3í-32.
ã cf. ldem. p. 32.
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dividida por oito frquesias: Aús, Aldeia Velha, Benaüla, Ervdal, Figueira e Banos, Maranhão,

Santo Antônio de Alcónego ê Valongo.

A Norte situa-se a freguesia de Valongo, ondê o tenitório faz fronteim com o con@lho da Ponte

de Sor, e a Oeste, a freguesia da Aldeia Velha, junto ao limite do concelho de Ponte de Sor. A

Norte de Aús e a Este de Valongo, fica a freguesia de Benavila, junto à ehada que Iiga Avis a

Alter do Chão. A Sul de Aüs, ftca a freguesia de Santo António do Alcónego e a Este, as

freguesias de Ervdal e Figueim e Banos, na di@o de Fronteina. A Sul de Aldeia Velha fica

a freguesia de Mamnhâo e alcança-se pela estrada nacional de Avis em direcSo a Morâ, O

@ncelho enconh-se sêrvido por vários acessos paÍa os oncelhos IlmÍfofes, ap6ar de estar

bastante afastado das principais üas para as cidades capitais de distrito.

Segundo os úlümos Censos de 2001s, a populaçâo no concelho de Aüs resumese a 5197

habitrntes distribuÍdos diferentemente pelas várias freguesias, tendo a sede de concelho 1950.

A freguesia de Benavila possui í017 habitantes e é a mais populosa depois da sede do

concelho. A fteguesia mais desabitada é o Maranhâo com 98 habitantes.

Existem vários estudos demogÉficos3l sobre o concelho de Avis que apresentam algumas

discrepâncias. No entianto, pela análise da evoluçáo demográfica, quer a nÍvel concelhio quer

por freguesia, conclui-se que o concelho de Aús sofreu um significaüvo aumento populacional

na primeira metade do século XX, acompanhando o crescimento registado na globalidade do

distrito de Portalqre e no pals.

Entre 1890 e 1940, o concelho teve um aumento populacional de 76,390/ou passando a possuir

8892 habitantes. O crescimento populacional no tenttório foi certamente motivado pla
necessidade de mâodeobra pam a agriculfura. Este aumento da população pode estiar, ainda,

relacionado oom a angariaçâo de mâo-de-obra para a consúuçâo da banagem do Maranhão.

Esta migraçáo pode ter tido um carácter sazonal, plo que tempoÉria, nâo fixando residentes,

mas segundo informa$o oral, na freguesia da Aldeia Velha houve uma gmnde falta de

habttação durante a mesma época.

t cf. ntsITUTo NACIoNAL DE ESTATÍSICA - Censos 200í : XIV Recên§eamento Geral da
Pooulacão : Resultados Definittvos;Alsnteio. Lisboa : lNE, 2002.
31 Cf. SISMEr - Estudo cla SISMET sobre Aüs; 18/01120O4. Avis : volume poliopiado, 20O4; COPIáNO
- Plano de Ordenamento gls Concelho ; í.o Fase ; Análise g Diaqnóstio ; Relatófio n.o6 i Dinâmica
DemoqÉfica. Aüs : Câmara Municipal de Aüs, Agosto de í98í; URBITEME - Plano Director Municipal:
EíuCos Préúos; Relatório 2 ; Demoqrafia. Aüs : Câmara Municipal de Avis, Maio de í992.
u Esta análise foifeita com base na compitação de vários dados dos reldórios acima referidos.
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Esta informação motivou a consulta de dados sobre as migraçÕes intemas da populaçãos.

Com a análise destes dados conclui-se que os nâo natumis do concelho, para primeira metade

do século X)Ç representavam 21,3 olo do total da população residente. Nesta percentagem

incluem-se 13,8o/o de natumis de outros concelhos do mesmo disúfto @ 7,5 o/o de naturais de

ouhos disÍttos.

Ao analisar o crescimento populacional por freguesia conclui-se, confirmando a informaçâo

oml, que a ppulação de Aldeia Velha aumentou 50o/o. Esta freguesia possuÍa, em 1950, 1027

habitantess. A esta época conesponde um crescimento significativa da malha urbana com

consolida@o de amtamentos e a divulga@o da construSo em adobe. De facto, a maioria das

consfu@s que lâdeÍam os píncÍpais amramentos do concelho, @mo se verá adíante, datrm

das décadas de 50 e 60 do século XX.

Segundo outm fontes, registou-se um crescimento demogÉftco de 49,64 % na freguesia de

Valongo, de '1911 pam 1960. Todavia, as oufas freguesias nâo registam aumentos

significativos. A sde do concelho tem um crescimento de 258 habitantes, entre í900 e 1950,

possuindo 2187 em meados do século.

As migragôes registadas desde o final do século XIX podem, ainda, estar na origem do

aparecimento mais tardio da construçâo em adobe se comparada com a taipa, tendo esta

eÍdo em desuso. Nâo é inédito a tnansmissâo de conhecimentos construtivos de regiâo para

região provocada pela migra$o.

Durante as décadas de 50 e 60 do sêculo passado, o@ÍTem as primeiras perdas populacionais

significativas do concelho, que @respondem aos anos de emigração para o estrangeiro e parEl

a área metropolitana de Lisboa. Esta tendência nunca será invertida levando ao

despovoamento de muihs áreas rurais om fracas acessibilidades.

Olhando a distribui$o espacial da populaçâo no ooncelho, percebe-se que a partir do anos 70

oconeu uma tendência de concenhçâo da populaçâo nos aglomerados sedes de freguesia à

custia da diminuição dos residentes em pequenos aglomemdos originários nos Monfes -
gmndes esbutums agrícolas.

§ Cf. llrtsttn fO NACIONAL DE ESTATISTICA. Desíocamentos da população [online], lNH, [disponlvel
na lntemet üa WVIM.URl:htp://tpumv.ine.ptl consultiado em 17 de Novembro de20o4,.
s ci coptnno, cit.3r, p.18.
s 

Gf. uRgrreME, cit.31, p.3.
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Em lugares como Nossa Senhora da Rabaça, na freguesia da Aldeia Velha ou Monte da Goiã,

em Valongo, o@ÍTeu um despovoamento completo. No entanto, existem a§uns lugares, como

Bonegos, na Aldeia Velha e Casas Novas, em Valongo, que mantiveftm alguns moÍadoÍês

apêsar da sua localizaçâo. Estes últimos alteraram a sua esfutura fundiária, com a venda de

@uenas courelas e habhçÕes a partículars, que defuam de ser assa[arfados de uma

herdade.

1.Í. Condições Naturais

1 .1.1 . Hidrografia

O concelho é inigado por várias linhas de água, das quais se destacam a ribeira de Seda e as

suas principais úibutárias, onde se insere a albufeira do Maranhâo, incluída na bacia

hidrogÉfica do rio Tejo.

a

Íxt
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Figura 2 - Mapa do concelho com localizaçâo da albufeim do Maranhâo e as linhas de água
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As principais linhas de águas tibutárias da fibeira de Seda, ribeira Grande ou de Avis, rihira

do §arrazola, ribeim de Alcónego, loelizam-se na margem esquerda. A ribeira de Avis vem de

Nascente, affivessa as freguesias de Figueira e Banos e Ervedal, circunda Aüs, a Noúe, perto

do local onde se junta com a ribeira de Seda. A ribeira de §anazola desagua na ribeira de

Seda, a Norte do aglomemdo urbano sede da fueguesia de Benaüla. Toda a margem direita da

ribeira de Seda é sulcada por pequenos cursos de água.

A banagem do Mamnhão, localizada perto da sede de frquesia com o mesmo topónimo, foi

ediFcada em 1958 e constitui uma importante reserva hfdrica, tendo alterado a paisagem do

concelho.

A Noroeste do concelho localizam-se várias linhas de águas que fazem parte da Bacia

Hidrográfica do rio Sonaia, com especial destaque para a ribeira de Santa Margarida, que

afavessa a freguesia de Aldeia Velha. Estas linhas de águas de drenagem nafural alimenhm a

albufeim de Montargil, com uma pequena área dentro dos limites tenitoriais do concelho. Uma

linha de festo principal cnva o concelho, sepamndo as bacias hidrogÉficas da ribeira de §eda

e da ribeira do Sonaia, a Poentes.

A água é um recurso importante para promover a fixação das populaçÕes. Efectivamente, no

concelho de Avis este recurso esteve sempre acessÍvele seria de fácil aquisiçâo, uma vez que

este tenitório se enconfa inigado pr várias linhas de águas como é vislvel pela figura 2.

1.1.2. Geografia

O disúito de Portalegre é uma região que apresentra um relevo homogéneo, que varia na

altitude entre 200 e 400 m. A excepçâo é a Sena de S. Mamede, com mais de 1000 m de

alütude e que se sifua nos concelhos de Portalqre e Marvâo.

O Plano Director Municipal de Avis identificou unidades morfológies com cancterísticas de

relevo e drenagem honqéneas37. Aâren Norte do concelho, que se estende por Ponte de Sor

e Alter do Châo, possui um relevo movimentado com vales encaixados. A zona Poente

apresenta, também um relevo movimentado, mas com vales pouco enebodos. Esta área

localiza-se na bacia hidrográfica do rio Sonaia. Na margem direita da albufeira do Maranháo e

na margem esquerda da dbeira Gmnde existem vales planos.

§ Cf. URgmME - Plano Director Municioal ; Slntese FisiooÉfica ; Carta de Solos ; Unidades
Pedolóqicas. Avls : Câmara Municip! de Avis, Abdl de 1994, p.1.
37lbidem.
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A vila de Aüs encontra-se implantada a uma altitude próxima dos 200m. Na zona de Benavila o

relevo é ondulado suave e aplanado, com vales levemente encail«ados iunto à albufeira. A
jusante da albufeim do Maranhão, na área da bacia hidrográfica da ribeira de Sda, o relevo ê

plano com vales abertos.

1.1.3. Geologia e Pedologia

Não se enconh publieda a ertografia geol@ica do concelho de Avis, pelo que a abordagem

a estia temáüca foi elaborada com base no Plano Director Municipal de Avis.

"O Concelho de Avis, situado na bordadura ocidental do Maciço Hespêrico, compreende

formaçÕes paleozóicas mais ou menos metamorfzadas do Silúrico e eruptivas, que englobam

o macip hercÍnio pós-trctónim, circunscrito, anelar, granitoÍde, de Ervedal, metamorfizante do

Silúrico e a mancha gabro{iorlüca de Benavila. Nele se enconhm formações sdimentrares

cenozóies, da bordadura oriental da bacia terciária do Tejo, dos complexos [Pg M], e [M P], e

tP OI plistocênÍrcas lal e modemas [af representadas respectivamente por tenaços e

aluviÕes'.38

Os tenenos de formaçâo mais recente colmatiam os fundos dos principais vales e

conespondem a materiais aluvionares. Constituem exce@o, os aluüÕes que se enconham na

Veiga de Camôes e ao longo da Ribeira de Alcónego que sâo constÍtuÍdos por materiais

limosos e arenosos. O Plistocênico está representado por áreas reduzidas e é constituÍdo por

materiais limo-argilosos, areias e cascalheiÍas em relação com as ribeiras de Almadafe e da

Raia e da faixa de Gamões, a jusante da banagem do Maranhâo na ribeira de Seda.

Os arenitos, mais ou menos argilosos, aparecem numa área signÍficativa do concelho, a Norte

de Maranhâo e de Avis, a Sul da Aldeia Velha, até ao extsemo Oeste do conelho, abrangendo

ainda uma área da freguesia de Valongo até ao exlremo Norte do concelho. Quando possuem

argilas predomina a monúnorilonites. Gonespondem ao Miocênico e Pliocénico lndiferenciados

e formam pequenos altos na topografia.

Os arenitos arcósicos, as margas com concr@e calcárias, os calcários e os argilitos

encontram-se um puco por todo o concelho, com especial relevância para as zonas entre

s Cf. unBfEME - Plano Dircctor Municioal; Eshrdos Péüos: Relatóriq 9; Geologia g Geomorfologia.
Avis : Câmara Municipal de Avis, Maio de í992, p.1.
s cÍ. ldem, p.3.
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Alcónego e Avis, Benavita, Aldeia Velha e, entre esta, ê Valongo. À superfÍcie aparecem

depósitos de caselheiras de elementos mal rolados, de quarEo, lidito, ftanito e xisto.

Os xistos luzentes apar@em na Aldeia Velha, êm Avis até ao erúemo Este do concelho, a Sul,

enfre Mamnháo e Alcónego e em algumas áreas a Norte, na envolvente de Valongo. É

exactamente nos seus caracterÍsticos moros, pertencentes ao afloramento Silúrico do

Alentejo, que se encontmm edificadas as povoaSes de Aüs e Aldeia Velha.

Os granitos, quarEomonzonitos, sienitos e monzonitos estâo localizados numa gmnde área

que vai desde Ervedala Figueim e Banos e se estende ao limite Suldo concelho. A área mais

importante conesponde ao maciço do Ervedal, onde existem em maior número os granibs,

predominantemente alelinos de duas mlcas. A textura da rmha situa-se enfe o gÉo médio

equigmnular a porfi róide.o

Os gabrodioritos aparecêm a Este de Benavila. A sua principal camcter[stica é apresentar

grande altemSo, originando grande espessurul de materiais essencialmente argilosos, onde

predomina a monÍnoriloniteal.

Em termos pedolôgicos o concelho possui uma grande diversidade, exisündo alguma

concordância com o extracto geológico conespondente.€

A Norte do concelho localizam-se materiais arenáceos pou@ consolidados e arenitos

consolidados. Junto à albufeim, na área cenhal, predominam solos mediterrâneos pardos de

materiais calcários e depósitos afins associados a calcários.

A Nascente da albufeira, localizam-se banos pretos, não calcários e calcários, e rochas

eruptivas básicas ou grês argilosos calcários ou margas. A Sul, existe uma mancha de

calcários vermelhos dos climas subhúmidos e semi-áridos. Um pouco por todo o concelho

aparecem os solos elÉrios pardos de climas suFhúmidos e semi-áridos.

4 cf. ldem, p.7.
al cf.lbidem
a2 cf. uRBrrEME, cit.36, p.4.
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Figura 3 - Esboço Geol@ico/Litotógico do Concelho de Aüs€

1.1.4. Clima

A região onde se inclui o concelho de Avis é caractedzada por um clima mediterÉneo, numa

zona de hnsição entre as formaçôes vegêtais do carvalhal da zona húmidaAuente e do

carvalhal da zona continental seca e quente4.

O VeÉo ê quente e seco, e, nêsta época, as tempemturas chegam a atingir os 40.o C€ que

resulta em escassêz de água no solo. No lnvemo as temperafuÍas des@m abaixo dos 0.o C.

Em consequência, a temperatura mêdia anual é de 16.0 C, com amplitudes térmicas muito

elevadas que variam enfe os 13.o e 15.o C de mfiia.

A precipitaçâo anualvaria enfe os 600 e 700 mm e o@rre fundamentalmente nos meses de

lnvemo, na zona de Aús, Aldeia Velha e Valongo. Pam as áreas de Benavila, Ervedal, Figueim

e Banos e Maranhâo, a precipitaçâo situa-se enüe os 500 e 600 mm. Em todo o concelho

ocoÍrem geadas seveÍas durante 4 a 5 meses no ano.

* M"p" eHuado com base em URBITEME, cit. 38, Fig.2.
* Gf. CaRVALHO, Maria Adatgisa Alves P.C. de - Evotucâo da Paisaoem Ruralçlo Vale da Ribeira çle
§glg: Rihira rle Raia: conéltro de Aüs e M@m lg8s;rabalho de
lnvestigação, p.24.
* Gf. URBITEME - Plano Director Municioal ; Relatório 1l Enquadramento g Dinâmica p§ concetho no
contexto gB Alentejo g do disüito Cle Portaleore. Aüs : @mara Municipal de Aüs, Maio de 1992. p.2.
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A única referência encontrada para Avis sobre os ventos dominantes é pam a r€ião de

Montargil, fteguesia do concelho da Ponte de Sor e que se situa a Oeste de Aldeia Velha.

Nesta região os ventos dominantes sâo os de Este e Nordeste6. No Outono e no tnvemo

dominam os rrentos de Norte quê provocam um aÍrefecimento signifietivo da tempemfum.

0.5m0

Figura 4 - Esquema dos ventos dominantes no lugar de Montargil (Noitinhas)47

1.2. Forma de Ocupação do Território

As condiçÕes naturais, nomeadamente, a existência de áreas de solos férteis e a abundância

de recursos hídricos aliados a uma fauna rica em termos cinegéticos e pisclcolas, tomaram

este tenttório, que actualmente conesponde ao concelho de Avis, atractivo para a fixaçâo

populacional.

Os vestígios mais antigos de povoamento no concelho sáo do PaleolÍüco e coÍTespondem a

macreartefactos de seixos naturais, de quartzo ou quartzito6. No entanto, nâo é possível

determinar a sua exacta proveniência, uma vez que fomm encontrados junto às principais

Iinhas de água do concelho e podeÉ resultrardo hansporte flwiaf.

€ Cf. PAIS, André Chaveiro Luna - Contribuição oam g!!! estu4o fitoqeoqráfico §!g concelho de Aviz.
Lisboa: lnstituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa, 1958. Relatório Final do
Curso de Engenheiro Agrónomo. p. 35.
{ lmagem retirada de ldem, p.34.
€ Ct RtgetnO, Ana - Aús, Um Percurso Arqueológico. ln GABINETE fÉCrutCO LOCAL - Phno de
Pormenor de Salvaouarda g Valortzacão do Centuo Histórico Clg Avis: Elementos Anexos. Aüs: volume
policopiado, 2O04, p.24.
€ cf. ldem, p.24.



Arquitectura do TerÍa no concelho de Avis, Bases para a sua Salvaguarda como Património Cultural. 31

Do Neolíüco permane@m os inúmeros monumentos megalíü@s - antas - que existem no

concelho, de que é um bom êxemplo, o conjunto da Ordem. Estes monumentos foram alvo do

levantamento arqueológico mais exaustivo realizado atê hoje no concelho, durante a década de

50 do século passado, no qual foram inventariadas 65 antrass.

Aparecem na proximidade de linhas de água, em áreas onde sâo escassos os aflommentos

graníticos. A arqueologia afirma que dado o número elevado de monumentos funeÉrios

presentes deveriam exisür vários povoados desh épca6r. Do NmlÍüco/GalcolÍtico foram

identificados quatro sÍüos: Monte do Chanâo 2, Ladeira, Alto das Areias e Bemhlides2.

O síüo da Ladeira, na freguesia de Ervedal, teÉ sido reocupado durante o perÍodo romano.

Situa-se numa encosta junto à ribeira de Avis e muito próximo da malha urbana actual,

podendo conesponder a um aglomemdo de dimensâo signifietiva que Mário Saa refere como

(..) uma grande estância tomana, das mais infensas desta parte da fusitânea.$

De facto, o concelho reúne as condiçÕes ideais para uma ocupa@o durante o perÍodo romano.

Deste modo, deve existir uma rede de povoamento ruraf, que pode ter sido proporcionada

pela proximidade a algumas das mais importrntes üas tenesEes que ligavam Avis, por

exemplo, a Mérida por Alter do Chão. Na sua obra, Vtãs da Lusitânia, Mário Saa identifica a

estrada que ligava Juromenha a Ponte de Sor e que aúavessava Benavila e Ervedat.s

Do perÍodo islâmico resuttiam os topónimos Benaüla ou Bembelides, antiga denominaçáo para

a freguesia do Mamnhão. Este úlümo está associado a um povoado árabe e localiza-se junto à

ribeim de Seda, numa área na Herdade de GamÕes.

Outros to$nimos reflectem a existência de comunidades muçulmanas como é o caso da rua

da Mizquitafl e rua da Mouraria, em Avis, e Cova da Moura e Valdos Mouros, por exemplo, em

área rural. Estes elementos comprovam a existência de um núcleo urbano no lugar de Avis,

anteriores à chegada dos freires de Évora no princípio do século Xlll, que terá significado uma

mudança ao nÍvel de poder, e nâo tanto, ao nÍvel dos seus ocupantes.

s Este levantamento arqueológico foi realizado por Georg e Vera Leisner. Gf. ldem, p.2+25.
51 ldem, p.26.
ü lbidem.
* Mário Saa citado por ldem, p.28.
í ldem, p.29.
s Mário Saa citrado por tdem, p.30.
s ldem, p.32.
I Ct pgRgtRR, Armando de Sousa, cit. 17, p. 15.
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Os desvios teneshes pam Avis, a partir do século X, reforçam a hipótese da existência de um

aglomemdo com alguma importância neste I@1. Ainda, o fiacto de Avis já se chamar assim,

aquando da doaçâo desse local aos fueire de Évora por D. Afonso tl, fortalece estia teorias.

É durante o período medieval que Avis assumê um papel retevante para a nossa história, com

a doaçâo deste lugar aos freires de Évora, inserida num vasto progÍama rmnquistiador com o

objctivo de estender a fronteira cristã e promover o seu povo€lmento.

Em 1218, D. Afonso concede foral à populaçâo de Avis@ e a partir daÍ vertfica-se a

coexistência de duas comunidades - cristãos e muçulmanos. É neste local que sê edificaram o

Convento de S. Bento de Aüs e o Castelo, que cêr@va a povoaçâo.

Além de Avis, foi doado um tenitório bastante vasto que começava em Ponte de Sor até Alter

do Châo e Anonches; ia desde Alter Pedroso e de Cabeço de Mde à ribeira de Almuro e à

mata da Alcalavieira, a leste de Veiros; voltava à serm de Estremoz, englobando o ribeiro de

Almadafe e a ribeira de Tera, atê se juntar à de Ponte de Sor. Mas, fom destes limÍtes, a

Ordem possuÍa possessôes numa vasta regiâo compreendida entre os rios Tejo e Guadiana e

povoações em zonas mais ou menos longínquas como Mafra, Alandroale Banancos.@

Em lugares desabitados, a Ordem estabeleceu povoaçÕes, determinando o local de construçáo

das casas, atibuÍa-lhe um nome e um foral, onde se declarava afurada a tena. As tenas eram

anendadas em sistema vitralÍcio a um dos seus freires, que passava a ser @mendador dessa

povoaçâo. Quando foi permitido o @samento dos freires, este cargo tomou-se hereditário.

Deste modo, foram fundados os lugares de Benavila, Figueira e Ervedal, actuais sedes de

freguesia do conelho de Avis.

Em 1296, D. Dinis, em Lisboa, concede forala Benavila e ordena a constru@o de um castelo,

de que nâo existe qualquervestÍgio, sendo seu Alcaid+mor D. Luiz de Alencastreor.

Após a morte de D. Jorge, mesfre de Avis, em 1433, o mesüado foi suprimido sendo o mestre

substituído por um infante, com o tÍfulo de adminishadof. Com D. Joâo ltt, a Ordem seria

s ff. REOO, D. Francisco Xaúer do, cÍt. 12, p.17 e PEREIRA, Armando de Sousa, eilt. 17, p. í4, onde
este refere que no documênto no quat D. Afunso llftza doação aos freires de Évom deste localvem
esqito "de lw illo gui uwfur Auis".
s Cf. peRglnA, Armando de Sousa, cit. í7, p. í6.
@ Ct COpteNO - Plano 9§ Ordenamento do Concelho i l.oFase: Análise g Diaonóstico; relatôrio n.o 3 ;
Alguns Appntamentos para e sua hlstóÍia. Avis: Câmara Municipal de Aüs, Agosto de 1981, p. 10.
61 srsMEr-cit.3r, p.9.
e coptaxo-cit.6o, p. i2.
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ane)Gda pela @roa, passando as @mendorias a seÍem aúibuÍdas a p$soas esbanhas à

Ordem. Neste período, que medeia os sêculos XV e XVl, o @nvento possui um número

reduzido de religiosos e, até 1910, altum que as ordens milÍtares sâo abolidas, a OÍdem viu'se

rêduzida a simples disünção de honra.

Em 1871, o concelho de Avis vê definidos os seus limites tal como acfualmente se enconha.

Esta situa@o resulta da aboliçâo dos concelhos de Benavila e Ervedal e da anexação destes e

das freguesias de Figueira e Valongo ao concelho de Aüs. Nesta altum as fueguesias de

Figueira e de Banos, já se enonhm anexadas, donde resulta o sêu nomê: Figueira e Banos.

'Com a lei da desamortizaÉo e incorpomção dos bens das ordens religiosas na Fazenda

Nacional, esta passou a receber a maior parte dos foros do concelho, anteriormente nas mâos

do Gonvento de Aüs"6. Em 1778, o concelho de Aús possuÍa 152 herdades, com dimensôes

médias de 340 hectares. O número de herdades decresce até í975, ano em que se registam

14í herdades.* Neste ano, a maior herdade, denominada de CamÕes onde se insere o

Maranhâo, possuÍa 4500 ha.

No século XVIll, as maiores herdades estavam nas mãos de nobres absenüstias, mas quem

deixou marcas neste tenttório foram os grandes rendeiros e proprietários de herdades com

dimensôes entre 500 e 1000 ha. Nos finais deste século, a mâo{eobra assalariada no

concelho representava 53% dos hbalhadores$.

Com a lei denominada DircÍto da Colónia instituÍda por Marquês de Pombal em 1774, os

rendeiros passaram a possuir direito ao anendamento de forma permanente e sem aumento de

rendas6. No inÍcio do sécuto XX muttos dos rendeiros adquirem as herdades que anendavam.

A propriedade das tenas vê a sua condiçâo ser alterada com a queda da aristocracia e

ascensâo de uma burguesia com origem nos artesôes medievais e nas minorias tão fortemente

combaüdas pela Ordem de Avis como infiéis e que vai, ahvés de compm de bmsôes e

casamentos, substifu ir os antigos proprietários de tenasoT.

A esfutura fundiária deste tenttório é o resultado do que anteÍiormente se referiu. Avis é um

concelho emcterizado pelo latrfrindio ê que possui um povoamento concenúado em pequenos

aglomerados.

6 ALMEIDA, Maria Antónia de Figueiredo Pires de, cit. 16, p.5.
s cf.ldem, p.2.
s cf. tdem, p.3.
6 cf. rbidem.
67 ALMEIDA, Maria Antónia de Figueiredo Pires de, cit. 14, p.2.
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Além da sede do concelho e das sedes de freguesias, sáo pequenos lugares como por

exemplo Montinho, Borregos, Casas Altas ou Casas Novas que constituem estes aglomerados.

Estes últimos tiveram a sua origem em propriedades maiores, que foram sêndo subdivididas, e

nos Monfes construÍdos para albergar inúmeras funçôes, como a residência dos trabalhadores

rurais.

Sáo exemplo disto, a freguesia de Benavila, que, apesar de já ter constituÍdo um concelho, no

inÍcio do século XX se igualava a um Monte68, e a freguesia do Maranhâo. Esta última foi o

resultado de uma expropriaçâo do lugar onde se edificaram as residências dos trabalhadores

da herdade de Camóes. A sede da freguesia foi ampliada após o 25 de Abril com a construçáo

de duas bandas de habitaçâo, que evitaram o êxodo da totalidade da população.

A sede, Avis, localiza-se no centro do concelho, junto ao local onde â ribêira Grande encontra a

ribeira de Seda. Este aglomerado edificou-se no topo de uma elevaçâo, onde se construiu o

Castelo, com as suas muralhas, e o Convento de S. Bento de Avis. No interior do recinto

amuralhado, encontramos uma malha urbana de cariz medieval, que se estendeu extra-muros

com a construção de três arruamentos nos arrabaldes, em direcçâo à ribeira Grande.

O crescimento urbano, para Sul, fez-se a partir dos anos 306s, extravasando claramente o

perímetro amuralhado, ocupa o rossio que se estendia desde o Castelo até ao local onde,

actualmente passa a estrada nacional.

Figuras 5 e 6 - Vistas de Avis, deSul e de Nascente. A primeira imagemTo é uma fotografia do inicio do
século XX, antes do crescimento da vila para Sul

ut Cf. ldem, p. 29. A denominaçáo Monte, caradtei|zada no capítulo lll, refere-se a uma construÉo ou
conjunto aíastado das malhas urbanas e que se relaciona com a aclividade agrícola do território.
6e cf. ldem, p.32.

'o lmagem do Arquivo FotográÍico da Câmara Municipal de Avis.
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Efectivamente, e apesar de estarmos perante uma malha urbana de características medievais,

os imóveis que a constituem são datáveis de épocas muito mais próximas da actualidade. As

elites dos finais de século XIX transferiram a sua residência principal para a vila, construindo

grandes residências sobre as antigas, que seriam mais pequenasTl, promovendo a alteração

da imagem da vila e a heterogeneidade gue, actualmente, persiste.

Ocupando o limite Norte do concelho, situa-se a freguesia de Valongo, com uma área de I 384

hectares. Alcança-se pela estrada municipal que atravessa Benavila e fica a 18 km da sede do

concelho. Nesta área do concelho foram identificados monumentos megalÍticos e um

povoamento da época romana". Não existe documentaçáo com referências a esta freguesia

antes do século Xll, mas o culto a S. Saturnino pode atestar uma ocupaçáo em época

visigótica.

É uma freguesia com uma malha urbana fruto de crescimentos diferenciados. Existem

construçÕes isoladas numa área denominada oralmente de "Termo de Seda". A malha urbana

da freguesia é rectangular orientada, pela estrada que seguê para Seda e atravessa Casas

Novas, um pequeno lugar na mesma freguesia.

No limite Oeste do concelho, com 12 597 hectares, situa-se a freguesia da Aldeia Velha, a Sul

da ribeira de Santa Margarida. O seu topónimo revela a construção de outro aglomerado

posterior, têndo a aldeia recebido a qualificação de "velha". No êntanto, não há registos

anteriores a 155673, data em que a sua igreja de Santa Margarida era capela curada. O seu

livro paroquial mais antigo data de 160174, mas como refere Alexandre Costa, se nesta altura já

se chamava Aldeia Velha, é porque a sua fundação é muito anterior. Este autor explica que o

seu aparecimento deve ter sido muito lento, porventura significa um casal originário do

repovoamento da freiriaTs.

A malha urbana é linear, com as construções a ladear as estradas de acesso às povoaçóes

próximas. Confluindo para a igreja paroquial, existem ruas mais estreitas com quarteirÕes

alongados e densos, onde as construções possuem dimensÕes muito reduzidas. Na primeira

metade do século XX, a populaçào da freguesia duplicou. A Sul da sede de freguesia, localiza-

se a igreja de Nossa Senhora da Rabaça. Esta pode ter sido a primeira ermida a ser erguida

71 Cf. ALMEIDA, Maria Antónia de Figueiredo Pires de, cit. 14, p. 32.
72 Cf. RIBE|RO, Ana, cit. 48, p.42-70.

'3 COSTA, Alexandre de Carvalho - Avis e suas freguesiaa ruÉis : compilaçáo do que se tem escrito
a Í€spêito da oÍigêm dos sêus nomes. Avis : Câmara Municipal de Avis, 1983, p. 29.

" cf. rbidem.
75 cf. ldem, p.28.
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nesta freguesia, com o culto a Santa Mâria. Entre estia e o aglomerado da aldeia, localiza-se a

Courela dos Bonegos. É um lugar de reduzida dimensâo, mas com importância para o trabalho

que se apresenta porque foi edificado em alvenarias de adobe.

Figuras 7 e I - Mstas dos aglomerados de Aldeia Velha e Maranháo

A Norte de Avis, situa-se a freguesia de Benavila, junto à ribeira de Seda e da estrada que vai

para Alter do Châo. Esta fteguesia, como já foi referido, foi cabeça de comarca no século XVl,

mas no início do século XX, a sua dimensáo era igual à de um Monte com as caracterÍsticas

rurais próprias de um aglomerado destes. Possui duas áreas de crescimento diferenciado. A

primeira com uma malha apertada e irregular e, a segunda, fruto de um planeamento recente,

com aruamentos largos numa malha reticulada que desemboca na estrada municipal que

atravessa Benavila.

Na direcçáo de Fronteira, a Este e a 7 km da sede de concelho, encontra-se a freguesia de

Ervedal. Próxima da margem esqueÍda da ribeira Grande, a sua instituiçào paroquial é de pelo

menos 1230. Mais tarde, Ervêdal recebeu foral de D. Manuel em Janeiro de 1512re e foi um

concelho extinto em 1836.

Para Este situa-se Figueira e Banos, a 12 km da sede e próxima da ribeira de Avis. Esta

povoaçâo foi constifuída em 1842 com a anexaçâo de duas antigas comendas da Ordem de S.

Bento de Avis: Sáo Brás de Figueira ê Nossa Senhora dos Banosz. No topo de um outeiro

localiza-se Figueira, que em 1708 era constituÍda por "huma rua muy comprida e outÍa mais

pequena, que vai para a igreja panoquial que he da invocaçâo de Sâo Brás.'78 Esta rua é

denominada actualmente de Afonso Costa e atravessâ a povoaçào de Figueira. A uma cota

76 
É o mesmo foral ahibuído a Aüs.

' Ct SARAIVR, Maria Teresa - Figueina : Comenda da Ordem de Avis : Publicação de Fontee
Lisboa : Edições Colibri, '1997, p.9.

'8 COSTA, Carvalho da - CoreograÍia PoÉugueea, 1708, citado por ld6m, p. 9.
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mais baixa situa-se Barros com uma malha urbana ortogonal com arruamentos largos, dividida

em lotes pela Junta de Freguesia que impôs as regras para a construção das habitaçôes.

A Íreguesia de Maranhâo situa-se a Sudoeste de Avis, a uma distância de 15 km e faz o limite

do concelho com o de Mora. A sede de freguesia está situado no topo de um outeiro, mas

desta fazem parte o local de Camóes e a herdade da Ordem, referência directa aos domínios

senhoriais da Ordem de Avis. Estes lugares tiveram origem em Montes e no grande latifúndio.

Alexandre Costa refere que o Maranhâo "deverá ter recebido o nome dos matagais que ali

cresciam, e ainda hoje a rodeiam, como vestígios das antigas e longas charnecas alentejanas,

(...) comunicando o nome ao casario que ali se formou.Ts" O local, actualmente sede de

freguesia, insêre-se na herdade de Camões, ocupando o local onde residiam alguns dos

trabalhadores da exploraçáo agrícola.

A Sul, à distância de 6 km pela estrada nacional 370, situa-se Santo António de Alcórrego com

uma área de 5773 ha. O topónimo desta Íreguesia revela as influências árabes. Além deste

aglomerado, esta freguesia possui outro, muito próximo com a denominaçâo de Montinho. Mais

uma vez a sua origem está relacionada com um Monfe.

Em termos cadastrais, nas áreas rurais, o teritório é bastante diferenciado, o que determinou a

existência de uma ocupaçâo diferenciada. De facto, o latifúndio marca a maior parte do

concelho, com especial relevância para as freguesias de Valongo, Aldeia Velha e Maranháo.

Em Santo António de Alcónêgo o tênitório êstá subdividido êm parcelas de terreno com uma

dimensáo mais reduzida, náo sendo possÍvel falar aqui de latifúndio. Nesta freguesia, de referir

a área denominada de CovÕes. A tradição oral refêre que a sua divisão cadastral resulta de

uma doaçáo de terras a populações migratórias. Actualmente esta área, dividida em courelas,

está ocupada com residências Mzonais. A populaçâo quê ocupava este local migrou após

1974, para a sede da freguesia de Alcórrego e para o lugar do Montinho, tendo as malhas

urbanas destes lugares sofrido um crescimento rápido.

Apesar do latifúndio marcar o concelho, na envolvente próxima e na periferia dos aglomerados,

os prédios rústicos possuem uma dimensão mais reduzida, fruto de partilhas que dividiu parte

do território em courelas e promoveu a construçâo de habitaçôes isoladas associadas a

exploraçÕes agrÍcolas.

" coSTA, Alexandre de carvalho, cit. 73, p. 60
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Capitulo ll - A constrüçâo cm torre no concelho de Ay is

2.1. A construção tradicional no concelho de Avis

No concelho de Avis podem ser encontradas diferentes formas de construir consoante a sua

localizaçâo geogÉfica. De facto, as matéria§-primas disponÍveis localmente moldaram o modo

de construir. Para além da terra crua, taipa ou adobe, foram úilizados a pedra e o tijolo maciço

cozido como materiais de construçâo. Estes materiais foram utilizados para ediÍicar

paramentos eúeíores e interiores e nas coberturas apareoem estruturas de madeira revestidas

a telha de canudo. Mais raramente, encontram-se abóbadas e abobadilhâs em tiiolo maciço.

No entianto, por todo o território coexistêm diversas formas de construir e mateíais diferentes

quer em situaçáo urbana ou rural, fazendo adivinhar, por vezes, as sucessivas alteraçóes e

ampliaçóes. Na área de Avis, o xisto é a pedra mais utilizada por este aglomerado se encontrar

construído sobre um característico moíTo deste material. No entanto, também neste locâl

apârece construÉo em taipâ. Na freguesiâ de Santo António de Alcórrego é, também, a pedra

de xisto o material mais utilizado na construção tradicional. No Ervedal existiam diversos fornos

para fabrico de tijolo maciço, pelo que este é o material mais utilizado na edificaçâo nesta

freguesia.

Em Figueira e Banos, é comum a ediÍicação em pedra de gnnito de grandes dimensôes

misturada com pedras de dimensôes mais pequenas. As alvenarias de tijolo sáo utÍlízadas em

lance de escadas, em vergas e ombreiras e em paredes divisórias. Em Benavila, é utilizado

calcário na construçâo, mas também a pedra de xisto e o tiiolo cozido.

'l

Figuras 9, í0 e 11 - AlvenaÍias de pedra ê tiiro cozHo eÍn Figueira e BaÍÍos, Aüs ê EÍvedal
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A pedra é, também, utilizada na construÉo em terra crua, em fundaçóes e o tijolo cozido em

cunhais, vergas e ombreiras. No entanto, também se dá o caso da taipa ser substituÍda pela

alvenaria de pedra em áreas de parede muito reduzidas ou nos caracterÍsticos moirÕes@ -
parede/pilar - que são utilizados para conseguir grandes vãos de cobertura. Estes moirões,

também, podem ser construídos com adobe, embora seja mais raro.

2.2. Localizaçáo e distribuição geográfica da construção em terra

Os métodos construtivos em terra predominam nas áreas Norte, Noroestê e Sudoeste do

concelho abrangendo as freguesias de Valongo, Aldeia Velha e Maranhão. Nestas freguesias

êncontram-se a maioria das construções de terra - de taipa e adobe.

As malhas urbanas de Aldeia Velha e Valongo foram ediÍicadas em taipa e em adobe. Nestes

locais, a utilizaçáo do adobe é mais recente que a taipa, tendo o primeiro vindo substituir a

segunda. Mas, estes métodos construtivos aparecem em lugares mais pequenos como o

Monte dos Borregos, na primeira freguesia, Casas Novas, na segunda, e, ainda, em áreas

rurais como método construtivo utilizado em habitações, anexos, muros e poços.

A convivência destes dois métodos construtivos nos edifÍcios é rara. Na maioria das situações

em que foram encontrados taipa e adobe na mesma edificaçâo é o resultado de remodelações.

O crescimento indiferenciado e ajustado às necessidades reais da famÍlia ou da produção

promoveu a sua ampliação e alteraçâo, em diferentes momentos, conjugando a taipa com o

adobe.

Recentemente", com a derrocada de um paramento de uma habitaçâo no arruamênto principal

de Valongo, foi identiÍicada uma parede interior de adobê numa construçâo em taipa. Julga-se

que o paramento interior Íoi executado aquando da construção inicial. Com a análise

tipológicaE'z conclui-se que esta habitaçâo terá sido construÍda com dois compartimentos

interligados por esta parede de adobe, onde existia um vão de porta.

e Pilar de pedra argamassada. Localmente tambem apaÍecem em tijolo maciço e adobe. Cf. OLIVEIRA,
Ernesto Veiga; GALHANO, Fernando; PEREIRA, Benjamim - Con3truçõês Primitivas em Portugal.
Lisboa : Publicaçóes D. Quixote, 1994, p. 239.
ô1 A derrocada ocorreu no início de 2006. Cf. Ficha de regislo n.o g de Valongo, referente à habitação da
rua 25 de Abril, n.o 33.
& Adiante, no Capitulo lll - ldentificaçâo e caracterizaÉo das tipologias arquitectónicas, será descrita a
tipologia desta construÉo: O Monte Simples ou a Habitação Etementar de raiz rural.
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Figura 12 - Mapa de distribuiçáo geográfica dos métodos constÍutivos em terra

Corroborando esta ideia, é visível que no paramento de taipa foram êndentados os blocos de

adobe por supressão de área do material terra. Também, a estrutura da cobertura de duas

águas possui a sua cumeeira, assente em duas madres, sobre a parede de adobe. Apesar das

estruturas das coberturas serem elementos efémeros, o vão entre paredes opostas seria

demasiado extenso sem um apoio a meio.

Figuras 13, 14 e 15 - Construçáo localizada na rua 25 de Abril, n.o 33, antes de ruir a parede divisória;
parede derrocada e pormenor do local de encaixe com os paramentos de taipa
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Esta construçáo denuncia que duranb um espaçp de tempo os dois métodos construüvos

foram contemporâneos. O adobe encontrado nâo possui adiçáo de cal à tena6, o que pode

revelar um primeiro momento da manufac-tura deste matêrial.

Na freguesia do MaÍanhão, a taipa pode ser encontrada na sede de freguesia, em que todo o

aglomerado antigo foi edificado neste material, e em área rural, na zona de Camões. No

entanto, o adobe apenas aparece nestas áreas de vázea, junto à ribeira de Seda. Os dois

métodos construüvos foram encontrados, ainda nesta freguesia, na herdade da Ordem, junto

ao limíte do concelho com Mora, freguesia de Cabeçâo.

Também, nesta Íreguesia existem situações dÍspares de manufactura de adobe. O material

tena do adobe recolhido na herdade da Ordem nâo possui adiçáo de cal. Na área de Camôes

fui encontrado adobe com adição de cal. A informação oral reíere que a tena era recolhida na

ribeira de Seda em sitio prôprio.

Na freguesia de Avis, as construçÕes em taipa localizam-se na malha urbana medieval, sendo

impossível ahibuir-lhe uma datação exactra. Todavia, no tombo de Direitos, Bêns ê
Prcpiedades da Ordem e Mestndo de Avis ras suas trés yilas de Avis, Benavila e Benavente,

do ano de 1556, surgem várias referências â construçôes que utilizam a taipaa no Centro

Histórico de Avís. De facto, é possível ainda hoje constatrar a existência de algumas das

construções referenciadas neste tombo.

rL
Figuras 16, 17 ê 18 - Alvenarias de adobê na Travessa dos Mnagres, êm Avis e no Monte de MoÍrfamim,
em Figueira e Baros

O contacto directo com o território permitiu identificar outras situaçôes tazendo com que o
inventário fosse alargado constiantemente. Desta forma, identiÍicou-se uma alvenaria de adobe

B Foi recolhida uma amostra (VAL-AOO 3) e mergulhadã em ácido acético paÍa determinar a presênça de
carbonato de cálcio no material terra. Esta amostra foi úilizada para ensaios de granulometria e limites de
consistência.
s Por exemplo: ' (...) afé ho quat sam as paredes desÍe soôíado de taipa bem guamecidas. (...) ';
SARAIVA, José Mêndes da Cunha (intr.), cit. 5, p.90.
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no Centro Histórico de Avis na travessa dos Vinagres, n.o 8. Esta habitação apresenta

paramentos exteriores e interiores em taipa. A alvenaria de adobe encontrada diz respeito a

uma ombreira de porta e a um enchimento de um vão de porta para servir como janela, pelo

que a sua utilização é posterior à edificaçáo em taipa.

Na freguesia de Figueira e Barros, as construçÕes em taipa encontram-se na malha urbana

antiga de Figueira, no topo de um outeiro. Em área rural, a taipa encontra-se no monte do

Lagar, como é referido oralmente. Associado a esta estrutura, existe um muro de vedaçâo da

propriedade construído êm taipa numa extensáo de centenas de metros.

Nesta freguesia foram, ainda, encontradas duas construções com utilizaÇâo de adobe. A

primeira encontra-se em área rural no Monte de Monfarnim. Neste, o adobe encontra-se em

áreas muito reduzidas, certamente fruto de alterações funcionais nas edificaçôes. Em área

urbana foi identificada uma situaçáo que diz respeito a uma parede interior de uma construção

na malha urbana antiga de Figueira.

Figuras í9 e 20 - Habitação edificada em adobe e tijolo cozido maciço da rua D. Dinis, n.o 17, em
Benavila

Na freguesia de Benavila foram identificadas situaçôes de taipa e adobe em diferentes

construções na malha urbana mais antiga e na envolvente. Também, para esta freguesia, o

Tombo de í556 descreve construçÕes em taipa, propriedade da Ordem de Avis.u' Segundo

informaçâo oral, seria comum durante a primeira metade do século XX, a construção de adobe

nesta freguesia, mas os casos registados náo confirmam essa Informação. No entanto, está-se

em crer que seria usual a construção com este material aquando da formação do Bairro do

Bacalhau*, onde se situam as construÇÕes identificadas. Também, o mestre António Bicha de

Valongo referiu que se deslocou a Benavila para construir habitaçÕes e poços em adobe. Os

'u Por exemplo. "(...)Ás paredes da qual sam de pedra e bano e taipa (. .)" SARAIVA, José Mendes da
Cunha (intr.), cit. 5, p.250.
ffi Também designado de Bairro Novo da Fundação Abreu Calado, por ter sido êsta instituiçáo a
proporcionar a ediÍicação desta área em terrenos próprios. Cf. Por exemplo Processo de Obras n.o
102/60, Arquivo de Obras Particulares da Câmara Municipal de Avis.
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revestimentos ocultam o mateíal de construçâo, pêlo que estia situaçâo poderá justificar o

número de casos identificados.

Na freguesia de Santo António de Alcórrego foi identificada uma habitaçâo com utilizaçáo de

adobe em paredes interiores, na área do Covôes. Na freguesia de Ervedal, foi identiÍcado uma

construÉo em taipa, mas apenas através de informaçâo oral, uma vez que aquela foi demolida

integralmente, antes de qualquer registo.

Todas as edificações em taipa e adobe seriam rebocadas e caiadas, com excepção dos muros

de divisão de propriedade e alguns anexos. Este facto constitui um dado importante, porque o

número de edificações registadas prende-sê com o seu estado de conservaçáo. Quando a

construçáo se encontra utilizada e os seus acabamentos são periodicamente renovados, nâo é

possÍvê|, pela simples observaçáo, identificar o método construtivo e os materiais utilizados.

Nestes casos, a informação oral foi uma grande ajuda para perceber a extensáo destes

métodos construtivos.

Quadro 1 - Número de construeões em taipa, adobê e taipaladobe identificados por freguesia
Freouesia Taioa Adobê Taipa e adobe
Avis 14
Velonqo 23 20 í0
Aldeia Velha 11

Benâvila 6 5
Fiqueira e Beíros 7
Maranháo
Alcórreqo

Nota: Existem duas situaçÕes de construções em taipa com alvenarias dê adobe em oncêrÍamento dê vãos, em Avis ê
Aldeie Velhe, que não foram c,ontabilizadas.
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2.3. A Taipa

Taipa é, §imultaneamente, o material empregue e o processo de construçáo que utiliza terra

para edificar. Supôe-se gue esta era extraída do local da construçâo ou de uma área próxima,

sendo depois tra nsportada.

A tena é utilizada tial como é extraída ou depois de lhe ser adicionada água, conforme o seu

grau de humidade, outro tipo de terra, pedras ou pedaços de cerâmica, mas semprê livre da

matéria orgânica que existe com abundância nos primeiros 0.20m da superfÍcie.

Depois de ser executado um embasaÍnento em pedra argamassada, que perfaz o perímetro da

construçâo, é colocado sobrê este uma cofragem de madeira - o taipal - que serve de

cofragêm para erguêr as paredes.

O taipal é constituído por várias peFS. Os taipais laterais peÍfazem o comprimento do bloco e

sáo encerrados nos topos Wlas comportas. Estas sâo colocadas de topo, ou inclinadas, e são

presas através das agulhas, onde assentam os Íarpar.s e de barrotes de madeira - os cosÍeiros,

estes últimos ligados, superiormente por cordass'. As agulhag de secção quadrada ou

rectangular, e os cosÍeiros sâo utilizados em conjunto para apertar os taipais. Cada conjunto de

dois cosÍerios, na vertical, e uma agulha, na horizontal, sob o taipal, eram presos através dê

pregos ou chavetasü. Para assegurar a equidistância entre taipais são utilizados os côyâdos.

Estes sâo peças de madeira que se colocam junto ao topo dos taipais laterais. A palavra

côvadow designa uma medida medieval conespondentê à dimensão do antebraço, o que

equivale a 45/50cm.

Esta cofragem é enchida com a terra, previamente misturada à enxada, em camadass de

0.10m, que dois homens comprimem com malhos ou pilÕes'ol. As pancadas devem ser fortes e

demoradas, para que a terra fique devidamente compactada. Quando o taipal estiver carregado

e a terra compactada, é desmontado para que o bloco, exposto ao sol, faça presa lentamente.

t'CÍ. GOMES, R.; FOLQUE, J. - O uso da Terra como material de construção. Lisboa : Laboratório de
Ençnharia Civil, 1953, p. 4.
ü Cf. ROCHA, Miguel - Taipa na Arquitectura Tradicional : técnica construtiva. ln Arquitectura de Tena
em Portugal. Lisboa : Argumentum, 2005, p. 24.
8'g Cf. BRUNO, Carla Patrícia Abreu, cit. ?O, p. 12.

'goCf. GOMES, R.; FOLQUE, J., cit. 87, p.4.
er Cf. lbidem e RIBEIRO, Orlando, cit. 28, p. 32.
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As paredes da construçáo são executadas fiada a fiada, com as juntas verticais

desencontradas para se conseguir o travamento dos cunhais, através da deslocaçáo lateral do

taipal. O desencontro entre blocos também ê necessário para distribuir fiada a fiada as Íorças

verticais e contrariar as forças horizontais, de modo a impedir o desmoronamento do aparelho

pelas juntas. As duas compoftas só são utilizadas para o primeiro bloco de cada fiada, uma

vez, que após a construçáo de um bloco o taipal é adossado sem uma das comportas ao bloco

anterior.

Este tipo de construçáo deve ser executada entre chuvas, ou seja, depois da Primâvera e até

ao fim do Veráo. Depois de concluídas, as paredes ficam três meses a se€r para depois ser

colocada a cobertura. O interior dos paramentos é revestido após a conclusão da obra, mas o

exterÍor só deverá sêr rebocado um ano deconido sobre a sua construçáo. No entanto, como

se verá de sêguida, a taipa podeÉ peírnanecer visível, nomeadamente quando o fim a que se

destina náo é habitacional.

l---.
l_l

Figwa 21 - Tipo dê taipal da região da Chamusca; (1) Costeiros; (2) Agulhas; (3) Cangase

Apesar desta sucinta descriçâo do processo construtivo da taipa, esta é diferente de lugar para

lugar. As peças que constituem a cofragem também variam, quer na denominaçâo quer na

forma. Também o modo como o taipal é construÍdo apresenta alteraçôês, nomeadamente na

montagem dos cosfer'ros, que também se denominam de cosÍehas ou cosfaneirosB. Existem

autores que referem a existência de quatro cosÍeiros, amarrados superiormente, e dois

côvados equidistantess. Na região da Chamusca, utilizavam-se seis cosÍeiíosf, mas nâo

aparece nenhuma reÍerência ao côvado. Miguel Rocha refere que é no "sistema de amarraçâo

que sê encontram as variações mais signiÍicativas de uma região para outra.e

"lmagem retirada de GOMES, R.; FOLQUE, J., cit. 87, p. 7
S3ROCHA, Miguel, cit. 88,p.24.
* Cf. BRUNO, Carla Patrícia Abreu, cit. 2O, p. 11.
*cf. coMEs, R.; FoLeuE, J., cir.87, p.7.
SROCHA, Miguel, cit. 88, p.24.
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Neste concelho, a queda em desuso deste método construtivo terá oconido nas pÍimeiras

décadas do século XX". Através de informaçâo oral, foi possível perceber que as Çonstruçôes

em taipa possuem mais de 80 anos. Na fteguesia de Valongo, um dos mestres adobeiros

entrevistados referiu que o pai dele @nstruía em taipa tendo começado a construir em adobe,

por volta de 1930. Na freguesia da Aldeia Velha, os residentes com mais idade não se lembram

de assistir à construÉo em taipa. Ao invés, referiram que as construçôes sempre ali estiveram

desde que têm memória. A senhora Rosário Caneiras de 8í anos referiu que o avô e os irmâos

deste mandaram construir as casas de traipa do Largo 1.o de Maio, na Aldeia Velha. Estas

inÍormaçÕes devem jusüficar a razáo porque náo foi possível enconbar nenhum mesfre tripeiro

no concêlho-

Para o concelho julgâ-sê terem existido diversos tâipais, que podê êstar rêlacionado com

diferentes momentos de construçáo ou mais que um mestre com diferentes conhecimentos.

Pela observaçáo dos blocos de taipa é possível, por vezes, percebr que tipo de taipal seria

utilizado. Na freguesia da Aldeia Velha, no Monte da Mnha, os paramento6 inteÍiores não se

encontram rebocados o que permitiu observar os orifÍcios das agulhas que prendem os

cosferTos. Assim, julga-se que o taipal uülizado seria supoÍado por seis costeirc, amanados a

pares e fixos, inferiormente, por 3 agulhas.

A origem da taipa é desconhecida, sendo caracterÍsüca das diferentes culturas mediteÍÍâneas-

Vários autores referem que a sua utilizaçâo teÉ sido intensificada com a ocupaçáo islâmica'.

No entanto, Femando Pinto refere que a sua utiliza@o na Peninsula lbérica seÉ muito anterior

'às colonizações moura e árabe' e 'que o deveÉ também ser relativamente à colonÉaçáo

romana', afirmando mesmo que o conhecimento desta técnha de construção é anterir em

centenas de anos à ocupação árabe*.

Através da arqueologia foi possível constiatar que existiam estÍuhlres romanas com paredes de

taipa, responsáveis pela consúuçâo de casas de camponeses'e. Ainda, como refere Trindade

Chagas, os romanos uülizaram a taipa na arquítecürra civil, mas, também, na construÉo de

e Pode até ter sido nos finais do sêculo XlX, uma vez que as pessoas com mais idade entrevistadas
reÍerem que as consínrções em ta{m 'sempÍe di exÍslÍan', Ínas não se Í€coídan de veÍ a sua
construção.

' Cf. PAULÀ FÍ€deÍho l[êndes - Coí]sfuçao eín teÍra. JoÍnal fu Arouitectos. Lisboa: AAP. (Março,
1986), p. I e BRUNO, CaÍla Patricia Abreu, cit. 20, p.11.
o Cf. PINIO, Fernando - Or(pns da ã$dlectÍâ de EÍra eín Pot gd. Peôa g Cal- Usb@ : GECORPA
ano Vl : n.o 24 (Out./ Nov./Dez. de 2üX), p. íG.í1.
ro CÍ. TORRES, Cláudio - O adobe e a taipa. ln Dar Fuhtro ao Passado. Lisboa : IPPAR, 1SO3, p. 269.
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pontes e aquedutosl'l. Da segunda ldade do Feno, arqueôlogos localizaram uma construÉo

fêita em taipa em Minas de Neves Corvo, no concelho de Castro Verde'*.

Efectivamente, qualquer uma destias civilizaçÕes esteve presente no tenitório de Avis deixando

as suas marcas. No entianto, importra perceber que cada local tem as suas próprias

características e isto promove a optimização da utilização desta técnica, com vista à supressão

das suas debilidades, que podem, por exemplo, derivar de tenas pouco ou demasiado

argilosas.

Como já ficou referido anteriormênte, as referências mais antigas de construções em taipa

neste concelho são as existentes no tombo de Dircitos, Eens e Prcpriedades da Odem e

Mestrado de Avis nas suas três vilas de Avis, Benavila e Benavente, do ano de 1556'*, onde a

descrição de alguns edifícios, propriedade da Ordem, refere o material utilizado.

A variedade encontrada nos materíais e nos métodos construtivos da taipa no concelho de Avis

deveÉ revelar tentativas de respostas apropriadas às cond(Ées específicas de cada local. Se

se atender que o local de e)üa@o deverá ser o mais próximo possÍvel da obra é

compreensível que, em locais diferentes, a taipa apresênte constituições diferentes. É estra

constituiçáo do material tena que influenciou e determinou caracterÍsticas específicas para

variadas formas de execução. De segukla será feita uma descr(Éo pormenorizada de alguns

dos tipos de taipa identificados.

2.3.1- Avis

A taipa de Avis (AV-TAI 1)1or existe no Centro Histórico de Avis em constru@es situadas inka-

muros, nas ruas dos Calados e da Misericórdia, Manuel de Aniaga, na travessa dos Mnagres e

no largo Sérgio de Casúo, e nos anabaldes, nas ruas dos Muros, dos Mercadores e do Meio.

As ediÍicaçõês obs€rvadas apresentam áreas com destacaÍnento de rebocos e a§umas

encontram-se num elanado estado de degradação que permitiu a observação de vários

'o' CHAGAS, José TÍindade - FoÍtificaçôes de taipa em Portugal. ln TERRA 93. Lisboa : Direcção Geral
<b EttiÍrcim e llonrrnentos Nmbnais, í9S3, p. 19Í1.

'- Os arqueólogos Íesponsáveis eram Manuel da Maia e Maria Garcia Pereira Maia citados por
CORREIÀ ltaÍidu - Técr*as Potuguesas de Cotúr4áo ein Terra: a TaiE Alenle,iana ln íJ
SemináÍio de AÍquibcürrâ de TêíÍa ern Poúrya!, Lisbe : Associatáo CenBo da Tena, ãXI3, p.3.
t@ Cí. SÂRA|VA JGé freíxb6 da CrÍrha @-), cit 5, p_90-
f( Esta mdifca@o diz respeito & amosfas Íecolhidas mrta a t@fu# de ensaios de laboÍatóÍio com
vista ao *Ioda granulqnetb e.lo's rc,íbdÉ*r {e {fô6 sdíu- As FiEiE h}G íEfuern-* à
freguesia (AV - Avis; ALDV - Ald€ia Veha; BEN - Berrada; FB - Fi;rla e Bilrc; llÂR - llrantÉo;
VÂL - Valoítgo) e § s{tndã Éai ibífficrÍr a Écrirz orsürtiva GA pam TaÍr e AtX) para
Adobe). A aÉ§se dos Íesfrados será desernrclvÍia em suFcapitrrb pÍópíb.
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aspectos @nstrutivos e recolha de amostra. A utilização da taipa aparec€ em paredes

exteriores e interiores. Nas habitaçôes com uma frente demasiado reduzida e onde a chaminé

tem um papel de destaque, as paredes frontais foram edificadas em alvenaria dê xisto e a

chaminé em tijolo maciço. São exemplo disto as habÍtações dos arrabaldes.
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Figura 22 - Locâlização das construçõês em tâipa identificadas no Centro Histórico de Avis105

Os blocos possuem dimensão idêntica com 0.50m de altura e 0.50m de largura, e com

comprimentos que variam entre 1.20 e 1.50m. Ao invés, existem vários tipos de juntas. No

interior das muralhas, mas também numa das habitaçÕes da rua dos Muros, aparecem juntas

horizontais em tüolo cozido e cunhais reforçados com o mesmo material. Mas existem

construções em que a taipa náo apresenta juntas demarcadas e ainda, existem algumas com

juntas horizontais e verticais em argamassa de cal.

Este tipo de junta aparece numa parte do imóvel do Largo Sérgio de Castro. Neste, os dois

pisos foram edificados em taipa, num primeiro momento da construção. É, ainda, visível que

ocoÍreu uma ampliaÉo na construçáo para tardoz, também em taipa. O remate supêrior da

empena foi alteado a tUolo cozido para reÍazer a cumeêirâ. Num terceiro momento, a

construçâo foi ampliada com alvenaria de xisto e tijolo maciço. Neste imóvel, a cimalha

trabalhada foi executada em taipa, o que pode nevelar um corte na posição inicial do imóvel. De

16 Extraclo da planta da úla de Avis. Base digilal Íomeclra pela Câmara Municipal de Avis, Deparlamento
técnico.
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referir que esta área da malha urbana sofreu alteraçôes de traçado que pode justificar este

pormenor construtúo.

Figuras 23, 24 e 25 - Alvenarias de taipa no largo Sérgio de Castro, nas ruas da Miseriórdia, n.o 9 e do
Meio, n.o 9, em Avis

Num dos imóveis dos arrabaldes são visíveis as marcas das aguíhas no paramento interior da

construção. Estas seriam, possivelmente, de madeira dada a dimensâo dos orifícios. Noutros

locais não é possÍvel observar estes pormenores, uma vez que os orifícios, alvo de especial

cuidado, foram vedados com argâmassas do mesmo material, uma vez que não se conseguem

distinguir.

2.3.2. Valongo

A construção em taipa na freguesia de Valongo localiza-se na malha urbana e em áreas rurais

associada a habitações com dimensões variadas. Esta possui muitas vaÍiantes, quer no üpo de

tena utilizado, como no modo como a própria construçáo é feita.

Os blocos apresentiam dimensôes que variam na alfura enhe 0.40 e 0.55m. O comprimento

não foi possível de medir com a frequência necessária, mas situar-se'á entre os I .20 e 1.50m.

A espessura é, na maioria das sifuações, de 0.í)m.

No que diz respeito às juntas, foram enconúadas sifuações de juntas horizontais exêcutadas

com uma fiada de pedra dispostas de modo a perfazer o alinhamenb do e)ôeÍior do bloco de

taipa. A @ra mais utilizada é o quartzo, mas existem situaçôes onde é utilizado o üjolo cozido.

Outras constÍuções apresentam juntas preenchidas com 2 a 3 cín de cal. Nestas situações são

visiveis juntrs veÍticais inclinadas hmbém preenchidas com argamassa de cal. A existência de

um fomo de cal, nesta fteguesÍa, no Monte da Capeh, deverá ter pÍoÍnovk o a uüliza@ deste

material.
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Figura 26 - Localização das construções em taipa identificadas na malha uóana de Valongol6

Por último, existem edificaçôes onde nâo sâo perceptÍveis as juntas, pelo que estas não eram

alvo de cuidado especial. Esta situaÉo deve estar relacionada com o tipo de terra utilizada que

possibilita uma melhor compactação.

Figurâs 27, 28 e 29 - Alvenarias de taipa numa Habitaçâo de Vale da Salgueira, na rua Femando Pessoa
e numa Habitação junto ao aglomerado na fteguesia de Valongo

Existem várias situaçôes de bloco duplo, ou seja, com uma entre-junta, de pedra ou tijolo

maciço, que era colocada a meio da compactâçâo da tena no molde. Estas situaçôes devem

estar relacionadas com o tipo de solo utilizado, mais débíl e que náo oferece a compactaÉo

necessária.

't Extracto da planta do aglomêrado de Valongo. Base digital fomecida pela Câmara Municipal de Avis,
Departamento técnico,
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Para esta freguesia não foram recolhidas amostras de todos os tipos encontrados, uma vez

que a diversidade existentê impossibilitava a exequibilidade de ensaios a todos os exemplos.

Foram recolhidas duas amostras nestia freguesiâ êm áreas distintas. A primeira foi recolhida

em Vale de Marcos (VAL-TAI 2) e a segunda em Casas Novas (vAL-TAl 3).

2.3.3. Aldeia Velha

Na freguesia da Aldeia Velha foi identificado um tipo de taipa com caracterÍsticas que se repete

mesmo fora da malha urbana. Este tipo de tripa (ALDV-TAI 1) aparece na malha urbana da

freguesia da Aldêia Velha e em área rural. Dentro da malha urbana, as edificaçÕes encontradas

localizam-se numa área muito reduzida que se restringe ao largo 1.o de Maio, à rua da

Liberdade e à rua Grande. Considera-se que os exemplos identificados neste arruamento são

mais antigos que os restiantes, quer pela sua localizaçáo no aglomerado quer pela tradiçáo

oral. Ainda, considera-se que o número de construções de taipa pode ser superior ao que se

conhece actualmente.

Em área rural, os exemplos encontrados dizem respeito ao Monte da Vinha, a Norte do

aglomerado e à igreja de Nossa Senhora da Rabaça. Nesta, não foi possível aferir se toda a

construção é de taipa, mas as construçÕes habitacirnais adossadas ao coÍpo da igreja

apresentiam os paramentos extêriores e interiores em taipa.

O bloco de traipa encontrado nêstas constru@s possui 0-50m de espessurEr, entre 0.50m e

0.60m de altura e 1.90m de comprimento. Este bloco era executado por duas vezes com uma

fiada de xisto intermédia. Também, nestes casos as juntas horizontais eram preenchidas com

pedras de xisto díspostas na horizontal. Estas juntas eram rematadas com uma argamassa de

cal que recobria as pequenas falhas entre a tena e as pedras. Esta situação é observável

numa cavalariça do Monte da Vinha, onde os paramentos interiores nâo foram rebocados,

sendo visível a êstereotomia da construção em taipa. Em todas as construçÕes são visÍveis

funda@es executadas com pedra de xisto, argamassada, a uma altura de aproximadamente

50cm.
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Figura 30 - Localização das construçôes em taipa identificadas na malha urbana de Aldeia Velha'o7

Foi identificado outro tipo de taipa (ALDV-TAI 2) no Monte do Valonguinho, a Sul da Aldeia

Velha, com utilizaçáo de um tipo de solo diferente do anterior. As juntas, horizontais ou

verticais, não se encontram demarcadas com nenhum material, mas as dimensÕes do bloco

não variam das anteriormente referidas.

Figuras 3'1, 32 e 33 - Alvenarias de taipa no Largo 1.o de Maio, no Monte da Vinha e no Monte de
Valonguinho, na fteguesia de Aldeia Velha

ro Extrac{o da planta do aglomerado de Aldeia Velha. Base digital fomecida pela Câmara Municipal de
Avis, Depa rtamento técnico.
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2.3.4. Benavila

Na freguesia de Benavila foram encontrados três üpos de taipa. As ediÍicações de taipa

encontradas nesta fteguesía localizam-se na malha uÍbana mais ant(ra. Dos exemplos

encontrados não foi posslvel fuzer um registo exaustivo das caracierísticas da construção. De

Íacto, apenas foram registiadc os blocos de taipa e outras catderísti:õ do Monte do

Aqueduto, da habita@ na rua Alves Coneia e do muno na rua Luís da Silva Aço.

A primeira a ser identifcada (BEr$TAl 1) caíectêÍiza-se pela cor esanra da EÍra e juntas em

argamassal, também, de teÍre e locafza-se no iionte do Aqueduto- A conshu@ apresênta

paíedes em taipa, ÍÍ6 tamÉn eín alyenaÍ,as de xlsto. As fudaçóes Íoram exeortada neste

material e possuem uma altura de 0.90m acíma do solo. O bloco de taipa apÍesenta 0.50m de

espqssuEr e 0.45m de aftura. Náo bi possível registar o compÍiÍnento, utÍra \rez grc as juntas

vertir:aís são diflceis de reconhecer e a área sem revestimento é diminuta.

Figuras 34, 35 e 36 - AlvenaÍias de taipa no Monte do Aqueduto, no muro na rua Luís da Silva Aço e na
rua Alves Correia, em Benavila

A taipa do muro de divisão de propriedade na rua Luís da Silva Aço apresenta caracterÍsticas

dÍspares da anterior. O bloco possui uma espessurEr de 0.50m e uma altura de 0.40m, nâo

tendo sido possível registar o seu comprimento. O muro é composto por uma fundaçáo de

pedra, um bloco de taipa e um remate superior com pêdâços de tijolo maciço. Este remate

possui uma forma anedondada ê tem como funçáo protegêr o topo do bloco de taipa da acçáo

da água da chuva. Todo o muro se en@ntra rebocado, com excepção de área degradada que

permitiu a observação. O bloco foi executado com uma junta intermédía em pedra variada.

Mais recentemente, foi identificado outro tipo de taipa na demolição de um imóvel na Rua Alves

Correia. Nesta construção, o bloco possui 0.43x0.53x1.00m com juntas horizontais em pedra

de xisto. Pela simples observação depreende.se que a terra utilizada não é igual à descrita

anteriormente, sendo percêptÍvel que oferece uma melhor compactaÉo. A construçáo

apresentia uma fundação em pedra de xisto argamassada com uma altura de 1.00m.
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2.3.5.Figueira e Barros

A taipa de Figueira e Banos (FB_TAI 1) apresenta características muito semelhantes, quer seja

na malha urbana quêr sêja em área rural. O bloco possui 0.46m de espessura, uma alturÉ! de

0.50m e um comprimento enhe 0.70 e 0.90m. O bloco do muro do Monte do Lagar possui

0.30m de espessuta. Este facto pode estar relacionado com a Íalta de revestimento que proteja

o material tena. Exposto às condiçÕes climatéricas, o bloco pode ter perdido material pela

esconência de águas da chuva e pela a@o do venb. Deste modo, o bloco de taipa poderia

ter uma espessura superior.

Figura6 37, 38 e 39 - Alvenarias de taipa no MoÍúe do Lagar, no muro associado e um dos exemplo§ da
rua Afonso Costa na fueguesia de Figueira e Barros

As paredes de taipa não apresentam juntas entre blocos, quer sejam verticais ou horizontais. A

taipa apresenta uma tipologia simples que resulta do üpo de solo utilizado. Nesta área

enerntram-se Solos litólicos não húmicos de granitos ou rochas afins (Pg). As construções em

taipa apresentam fundaçóes em pedra de granito com 0.70m de altura e as vergas dos vãos

são executados em madeira e as ombreiras em tijolo maciço,

Na malha urbana, as constru@s comtÍnam paraÍÍEntos interirres e ÍneeiÍos em taipe corÍl

alvenarias de pedras varidas, nomeadamente cle granito e xisto, na FÍede frontal. Os

paramento6 eÉm rcbocado§ e caiadc o(xn ex@ do muro do Monb do Lagd que nâo

apresênta nenhum vesffgb de rc\res{iÍÍEnb. As juntas do muro eÍ}contram-sê bem

demarcadas, com perda de mde*al, pÍomovÍda pela escoÍÍêÍtda da água da ctu.a.
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2.3.6. Maranháo

O núcleo urbano mais antigo do Maranhão, Sede de fteguesia foi construído em taipa'*. Na

área rural foi identificada taipa na área de Camões, em diversas construções e no Monte da

Ordem, junto ao limite com o concelho de Mora, freguesia de Cabeçào.

No lugar do Maranhão (MAR-TAI 1) encontra-se taipa nos paramentos exteriores e nos

interiores das construçôes maís antigas que constituem o aglomerado. Como excepção,

algumas paredes divisórias foram edificadas em alvenarias de tijolo cozido maciço.

As dimensôes dos blocos de taipa variam na espessura conforme a localizaçâo do paramento.

Nas paredes exteriores a espessura é 0.55m e nas interiores é 0.45m. A altura do bloco possui

0.50m por í.00m aproximadamente de comprimento. Existem situaçôes de junta intermédia

executada com pedra de xisto com espessuras que podem atingir os 6cm. As juntas horizontais

foram, também, executadas com pedra de xisto recoberta com argamassa de cal. As juntas

veúicais, algumas inclinadas, são uma argamassa de cal. A tena utilizada na execução da

taipa possui adição de pequenos fragmêntos de pedra e cerâmica.

Figuras 40 ê 41 - Alvenarias de taipa no lugar do Maranhão e no Monte do Estanco Velho, no lugaÍ de
Camões

Na área de Camões foram encontradas várias construçôes edÍficadas em taipa. Dos registos

efectuados conclui-se que aquelas apresentam variaçôes quer na dimensâo do bloco quer no

tipo de junta encontrado. No Monte do Estanco Velho, a taipa encontra-Se nas paredes

exteriores da construção inicial. O bloco apresentra 0.45m de espessura e 0.40m de altura por

1.2Om de comprimento. O bloco foi executado de uma vez e náo apresêntâ juntas vêrticais ou

horizontais visÍveis.

rw Existem dois conjuntos habitacionais constÍuídos, após o 25 de AbÍil, em estnÍura de bet€io armado e
tijolo turado.
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No Monte da Courela da Paneira, a taipa foi enconhada nas pardes exteriores e na da

cumeeira. Nesta consffuçáo íoram ênconmdae telhas de canudo, colocadas na horEontal,

duas a duas constituindo um oriflch, no inbfior da bna do blo@ de taipa. Na área deshcada

apar@Íam quato oriÍÍcios Éitc com as telhas, a uma di$ncia de, aproximadamente, 0.60m

o que equivalê a mêio comprimento do bloco. EsB oriflcic 6€vam prenchidc com

@aços de madeira e terra. As medidas e a $Ia colocação @e significar o local de encaixe

das agulâas. Neste caso, o Íaipal pmsuiria seis agulhas ahdas em grupm de dois.

No Monte «ta Ordem algumas pareds exEriores e interiores bram edificadas em taipa. O

bloo poseui uma espsuÍa e uma alhrra de 0.50m e 1.00m de compdmento. O bloco foi

executado com duas camadas sepradas por uma fina argamassa de cal fechadas nos

exüemos por @nas de granÍto com dimensh quê chegam a atingir 7cm. As juntas enfe

blocre foram exeutadas da mema brma.

2.3.7. Comparaçáo das talpas encontradas

Os üpos de taipa enconhados variam no matêrial consüUinte bem omo no mdo de exeutar

a consúuçáo, nomeadamente no que diz respeito às junEs ente blocos e, também, no próprio

bloco que pde ser executado com uma junta intermêdia. O quadro que se sque pretende

comprar as várias solu@s consüutivas com o üpo de solc preentes no local.

Dos tipos de taip rcgistados conclui-se que as epessuras do bloco e, por iso, as paÍdes

variam enüe os 0.215 e os 0.55m. A spessura mais comum é de 0.50m. No que dh respeito às

restantes dimensôs, o blm de taipa EmÉm apreenta dibrcnças. Os omprimentos nâo

foram pGsÍveÍs de regisÉr em tdas as situaçÕ€ porque, muiEs vezes, G d6€camentos de

re@s ocoÍTem em áreas muilo diminuEs. Esta mdida @e ser de 0.90m no murc do Monte

do Lagar, em Frgueira e Banos, ou í.90m na freguesía de Aldeia Velha. As aífunas dos blocos

variam enbe 0.46 e 0.50m. Algumas dizem Íespsib a duas camadas de tena com junta

interm6ía a perfazer um bloco.

As juntas das taipas registadas apresentam mriante, como já ficou referido. As juntas

possuem um papêl importante'constifuindo uma cintagem das várias fiadas e assegumndo

linhas de protecçâo das parde conba o desgaste do tempo."'" As camadas de cal

destinavam-se a vedar as juntas entre blre, mas ouhos materiais sâo utilizados na execuçâo

das juntas. As @ras colocadas enfre juntas e no meio dos blocos seÍviam para criar o

nressário atito enúe blorc.

'o ROCHA, Mlguel, clt.88, p.25.
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Quadrc 2 - Tipos de taipa registadG e tipo de solo pr6ento no local tla consÚuçâo
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Sempre gue o solo se apresenb xisteo (Vx), a taipa é Íorb sem juntas demarcadas. Esúa

situaÉo enconh-sê êm Aús, onde G solc sâo MeditenÉn@ vermelhw ou amarelos de

xisto e Pardos de xisto ou grawaques (\Íx+Pr{. tle facto, o grâo de fisb inegular, a sua

dimensâo variável e a pÍ€sença de argiÍa na terra sáo fadorês que pêrmitem uma mElhor

agregação da hipa.

Mas existem ouüas sifua@ onde é diflcil distinguir as junbs ente bloq de taipa. É o caso

do Monte do Valonguinho, na Aldeh Velha, onde os solos e)dsftente são Litólicc não húmim
de arenibs M). TamEm a taipa em Figueira e Banos, nomeadamente no Monte do Lagal na

consúução ê no muÍo, Be apresenb sem juntas demalcdas. N6b looal, c solos sfu Liblicos

nâo húmicos de granitoe ou rehas afins (Pg).

Existem também exemplos em Valongo, ondê a taiF rÉo pGUiiunh dernalcadre. É o caso

do Monte, na envolnenb dela malha uÍüana. Nede cao, a taip apreenta um grâo mais fino

e @e ser oberreda ure boa comp@, apesar da wa careríslircas argrca. Nesta

áÍea, c $lG sâo lf,úlicos íÉo húmúcosde alenitce PoüOts rfu HÍdromórficos com Surraipa

deou sobrearenbM+ PÉ)-

No entanto, na rnaioria «b sit@ awrffi, a taip apÍeêíIta junhs enhe bÍocos e

juntas inEm6ic no meb dos bbúo§, oom r&Íiais Ctvetsoq o gue derumcia a tsaca

rcsisüência dG solG disponítí€is- As soluÊ eíwilÍatas íwrffin do üpo de solo presente

no lml e dc @ra ou ouh lrmiai§, cuno a cal aérea e o qob írmciço, gue pode{iam ss
obüdc pebs rffi ooÍtsüut(rc. Em quahuer dc re, cda ÍIú de exantar rev#
tentativas para melhorarr o dwnpüo M coÉtr@'-

Em Avis, o bhco foi qeorHo sem funh inEwn$ra $.e pde ssirffio @ desempenho

da tena uliliada. Quando extsfiem iunh, esh Íoram exearb&s Gom lIlIE fua careda de

aÍgarn*sa decal. Ne# sitt@ S vüsfireislunhverlicah no m6mo m#Íial, algum*

indinadas, reÍorçando a ligação enúe blre. Também íÉ bcal €xisbm junB holbontab

executadas com tijolo cozido e pdm de xisto. Os sdc dispnÍveis em Avis sáo mediterÉneos

vermelhos ou amarelc de xisto e Pardc de xisilo ou graunques (vl+Pl$, pelo que as

dÍferenças encontadas não Íêvelam repstas a solos dibrentes. Ao inv&, os modos distintos

de conshuir em taipa @em denunciar êpms diÍerenE de consúuçâo ou dibrente m6iE6.

Ainda, @e reuÍtar da apreensão das debilidades dstê tipo de construÉo, o gue promoveu o

reforço de pntc mais sensíveis, nomeadanrenb no que diz respeÍto ac @nhais e à3 junt6

horizonteis.

Nas fregueias de Valongo e Aldeia Velha a utilizaçâo de junta intermêdia no interior do bloco

de taipa é uma sifuaçâo @mum. Na Aldeia Velha, as junEs sáo executadas em pedra de Ísto
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e revstidas oom aÍgamassa de cal de modo a pÍomover a sua estanquidade. O§ solos

uültzados para consúução na Aldeia Velhs sâo Mditenâneos vermelhos ou amarelos de

«ranâs» ou deÉsitos afins (Sr) e, no material tera, sâo visíveis seixos rolados de quarto.

Na freguesh de Valongo, no local da construção dê üaipa onde o bloco é executado com junta

intermêdia, os solos sâo argiluüadG pouGo insaturados e de materlals arenáoeos pouoo

consolidados (Pdc; Pdg; Paq Ppr). Pela simples observaÉo é pssível perceber que as tena§

utilizadas na bipa aprwenhm caracteísücas aÍenGas. Em contacto com as condi@s

cllmatéricas, a tena da talpa desagrega-se denunclando a Íalh de esqueleto da sua

consütuiçâo, nomeadamente no que dh respetto a carência de argila. Nêsta freguesia é comum

a utilizaçáo de juntas com materiais diversos que @em ser @ras com uma dimensáo

considerável ou fnas camadas de cal. Neste último caso, é comum a utilização de juntas

verticais inclinadas, executadas atravês da lnclinaÉo da compoÍta. Dste modo, fica reforçada

a ligação enbe blocos conta os esbrgos rêsultantes de moúmênbs horizontals.

Em Benaüla, no Monte do Aqueduto, a taipa apresenta uma cor escuna e as juntas sáo de uma

ar!,amassa de terra. O solo no local da consbuçâo é MediterÉneo Pardo de margas ou

calcários margosos (Pac). Existem ouúos exemplos em Benaüla com utilizaçáo de uma tena

diErente, que oErece uma compactaçâo superior, mas possui juntas horizontais em pdra de

xisto, como ê o caso da habitaçâo da rua Afues Coneia. Nêste caso, o bloco ê executado de

uma vez, sem reforço de junta intermêdia.

No lugar do Maranhâo, na taipa enconbam-se @aços de cerâmica e Fdms inquhres de

pêquena dimensão, o que pode denunciar, Embém, Íalb de esgueleto no solo uülizado"o.

Neste local, os solos sáo incipientes Mditerrâneos vermelhe ou amarelos de «mnâs» ou

depósitos afins (Sr), que se caracterizam por uma granulometria fina e argilosa"', Justificando a

necessidade de adicionar tagmentq divesos à tena.

110 Cf. CORREL\ Mariana, dL 1O2, p.7.
trr Cf. CORREIA, Mariane - Taipa na Arqultectura Tradicional. ln Arqulbctrna de Tena em Poúrgd
Lisboa : Argumentum, 2ü)5, p.30.
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2.4. O Adobe

O adobe consiste num tijolo moldado nuÍna forma e seco Ílo so[ cuja aplicaçâo em obra é feih

do mesrno modo que os tijolos cozidos. Numa superflcie lisa enchese a Íormaú" @m a mistura

de terra, previamenb feita e amasada ÉdsEm reftrênclas à utilização de um pequeno maço

para compactar a tena por duas camadasils. A suprflcie é rasada @m uma colher de

pedreiron' de forma a ficar prenúida e plana. Nesta alfura solta-se a forma do adob akav&

da pega, ou pqgas, supêrlor e/ou latenal que a forma possui.

O adobe @eÉ ser Eo anügo como a taipa. Do intcio do CalcolÍüco, foi identificada uma

habiEçáo de planta circular com adobes sobre uma fundaçâo de pedra no Monte da Tumba, no

Tonão, concelho de Atcácer do Sal'ís. Emesto Veiga de Oliveira e Femando Galhano referem

que "o Íacto de o nome adoâo ser de oÍigem áralc - atiob -, leva a crer que furam os

Muçulmanos os inbodutores desta têcnica enbe nós.o'í6 Vrúrlvio no seu 'Os Dez Livros de

Arquitectura" descreve a melhor furma para produãr Qiolos crus e secos ao sol - adobes - e
descrevqc segundo medidas gregasíí7, pÍo que a sua existência é anterior à ocupaçâo

isHlmica.

A utilizaçâo de adobe no concelho de Aüs FdeÉ ter aparecido, apenas, nas primeiras

décadas do século XX. Àláo é possÍvel datar com exactidâo todos os exemptos encontrados, no

entranto, a sua vulgarizaçâo aconteceu a partir daquela data, de acordo com os testemunhos

recolhldG"

A dificuldade em datar as consúu@ enconfadas e o úacb de nâo exlstirem documentos que

refiram a existência deste matefial em êrcs mais reuadas pareae atestar a infurmaçâo oral

recolhida. De Íacto, a maioria das construçõês neste material possui caracteísticas que as

colocam na primeira rneHe do s&ulo XX. No Arquivo de Obras Parüculares da Câmara

íí2 Tarnbénn denoÍnlnada adoheims na rqião Aveiro. Cf. OLMEIRA, Em6to veiga: GALHANO'
Femando; PEREIRA, Benjamin, cit 80, p. 317.
ttt Esta qudo fui rebdda pelo mesfue Ântónio Bicha, CÍ. Ârpxo 3.
111 Este utenslllo fol rerfeddo por GabÍiêl Canêiras no questionário realizado. Cf. Anexo 3.
1í! Cf. CORREIA, lt/hriana, cit 102, p.3.
Íí8 OLIVEIRA, Emesto Veiga; GALHANO, Femando - Arquibcürra T;adlclonal Porttgueea' Usboa :

Publica@es Dom Quixo(e, ãD0, p. í88.
ír7 Cf. RUA Maria Helena - (b D@ LfYÍc do Arqut@trra de Mtnlvlo. Lisboa : Ediçâo do
DepaÍtameÍüo de Engenharia CMI tto lnstÍü.tto Supedor Ttuilco, í 998, p. 34.
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Municipal de Avis, Íoram encontrados pedidos para a execuçâo de obras neste material ainda

durante a década de 60 do século XX"0.

Os materiais utilizados para a manufactura de adobê no concelho de Avis variam consoante o

local. Foram identificados vários locais que correspondem às freguesias onde existe este

material na construção. lsto signiÍica que não existiu, por regra, transporte deste material para

fora da própria freguesia de fabrico.

O mestre António Bicha, residente em Valongo, referiu que foi construir casas em adobe na

freguesia de Benavila. No entanto, o material era fabricado pelo dono da obra. Nestes casos, o

mestre era apenas contratado para a construção, sendo o material executado na área do local

da construçâo, nas mãrgens da ribeira de Seda.

Figuras 42 e 43 - HabitaçÕes de adobe em Valongo e Aldeia Velha

José Jacobe da Rosa"" relatou que, durante a primeira metade do século XX, existiu uma

grande falta de habitação na Aldeia Velha, porque as pessoas não possuíam terenos e nâo

havia quem vendesse. Os proprietários de grandes terrenos venderam parcelas junto aos

arruamentos para a edificação de habitaçôes. Deste modo, aparêceram os arruamentos da

Raposa e da Liberdade. As construçÕes que os comp6em são, na sua maioria, de adobe e

foram cpnstruÍdas durante as décadas de 50 e 60 do século XX.

De facto, a freguesia da Aldeia Velha soÍreu um crescimento para a mesma época de mais de

50%, possuindo em 1950, 1027 habitantes''. Este facto pode explicar o crescimento rápido da

malha urbana da Íreguesia. A divulgação da construçâo em adobe deverá ter oconido na

mesma época, promovido pela necessidade de construir de forma económica.

"'Ver por exemplo, Processo de obras n.o 52162 - Arquivo de Obras Particulares da Câmara Municipal
de Avis, para âmpliaçáo de uma habitação na courela dos Bonegos, na feguesia de Aldeia Velha.
Localmente Íoi confirmada que a ampliaçáo foi executada com âdobe.

"t O senhor José Jacobe da Rosa é agricultor.
1'?0 cí. INSITUTO NACTONAL DE ESTATÍST|CA, cit. 33, p.100.
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O crescimento da malha urbana pode estar relacionado com os movimentos migratórios. Como

ficou referido, para primeira metade do sêculo XX, os nâo naturais do concelho representam

21,3 o/o do totâl da população residente. Ainda, confirmando a migraçào de populaçÕes para o

Alentejo, os autores da Arquitectura Tradicional Portuguesa referem que na região

Gandaresa'2' "para aumentar os recursos da casa, os proprietários pequenos dâo diâs fora. O

que porém contribui em larga escala para o equilíbrio das contas caseiras nesta regiáo sem

indústria é o dinheiro que vêm do Alentejo. Um grande número de homens forma um largo

contingênte de emigrantes periódicos - os caramelos *, que ali trabalham de Janeiro a Junho,

todos os anos."''

O senhor José Jacobe da Rosa referiu, ainda, que, dos emigrantes sazonais, havia quem

ficasse e constituísse família. Estes factos, explicam o crescimento desta malha urbana e
justificam as três escolas existentes na freguesia. Efectivamente, se se considerar que o adobe

aparece nesta altura, ou pelo menos, que a manufactura de adobe com cal se iniciou nesta

época, pode-se relacionar os dois Íactos. Efectivamente, estes movimentos migratórios, aliados

à necêssídade de construção de forma económica pode justificar o aparecimento do adobe de

cal e areia nesta data.

Na região Gandaresa, "o material de construção especÍfico da casa desta área é a adobo ou

adoÔe feito com areia ligada com cal extraída das manchas de calcáreos liássicos ou

turonianos abundantes na regiáo, (...)"'^. Esta situaÇão descrita também se verifica no

concelho de Avis, nomeadamente nas freguesias de Valongo e Aldeia Velha. De facto, esta

mistura de solos arenosos com cal ê a mêsma que os mestres António Bicha e Gabriel Matias

descreveram, como se verá de seguida.

As diferenças existentes nas dimensÕes dos adobes resultam das inúmeras formas que

deveriam existir. De facto, em várias entrevistas realizadas chegou-se à conclusáo que existem

inúmeras experiências de curiosos que, aprendendo com oukos, fabricaram adobes para

construir pequenos anexos.

'21 A região Gandaresa abrange toda a sub-região compreendida entre os campos do Mondego, a sul, a
Bairrada, a leste, a ria de Aveiro, a norte, e o mar, a oeste. Cf. OLIVEIRA, Emesto Veiga; GALHANO,
Fernando, cit. 1 '16, p. í 84.
t" ldem, p. 188.

'23 lbidem.
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2.4.1. Matcriais ê Modos de Fabrico

Ao contrário da taípa, foi possÍvel entrevistaÍ mestres adobeíros e conversar com ajudantes e

curiosos sobre q modo de manufacturar este material"'.

O mestre António Bicha, residente na freguesia de Valongo, fioi adobeiro, mas também

pedreiro, pelo que os adobes eram Íabricados para as construções encomendadas. Na

freguesia de Benavila, o mestre foi apenas construtor, uma vez que os adobes eram fabricados

localmente. Este mestre executou alguns adobes'2' e descreveu o processo de fabrico. O

mestre referiu que a cal branca não servia para fabricar adobes. A cal ünha que sêr 'cal de

obra"' e vinha do fomo êxistente no Monte da Capela, na freguesia de Valongo, actualmente

desactivado.

O mestre referiu que fabricava dois üpos de adobe. Um, apenas de terra e outro, à qual

adicionavam cal, que oralmente ele distingue como adobe de teÍa e adobe de cal e areia,

respecüvamente. De acordo com o mesmo mestre, o primeiro era feito com um tipo de terra

diferente do segundo. Como o nome atribuÍdo indica, a tena do segundo adobe é arenosa,

retirada das margens das ribeiras, mas com 'alguma goma e não pode ser barro, senáo

incha."'

"' Foram realizados inquéritos a António Bicha e a Antero Algarvio, da freguesia de Valongo e â Gabriel
Máias e êsposa e a José Jacobe da Rosa, da feguesia da Aldeia Velha, entrê outras @nversas @m
várias pessoas.

'' Os adobes foram fabricados aquando de uma experiência realizeda no Museu Municipal de Avis de
produção de adobe pare a etçosição "Os oficios dos nossos Avós", que deconeu nos meses de Abril ê
Maio de 2005. O material terra foi recolhido poÍ ele e a cal utilizada foi "cal de obra" e veio de um fomo
tradicional existenle no Bano Branco, concelho de Borba.

't Termo utilizado pelo próprio. A designaçáo "cal de obra" reíer+se a uma cal também denominada "de
preta" obtida de uma pedra calcária rica em dolomite. Cf. MARGALHA, Maria Goreti - Conservação de
acabamênto e revestimento8 em edífícios históricos. Seminárlo emória doa Procossos Construtlvog
Faro: Direcção Regional do IPPAR e EST da Universidade do Algarve. 1998, p.'11.

"7 Termo utilizado pelo própíio.

l
-ç

Figuras 44 e 45 - Fomo de cal existente no Monte da Capela e vista parcial da pedreira contígua
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A cal era âpagada de modo a ficar em pó e misturada, ao traço 1 para 4 com a terra arenosa.

Assim, o material para a manuÍactura de adobe resulta de um volume de cal para quatro de

tera. À mistura era adicionada água e amassada com os pés e depois vertida por três vezes

na forma. O local de produçâo de adobes variava, mas a forma era, vulgarmente, cheia sobre

uma superfície de tera lisa.

A forma deve ser embebida em água ântes de cada utilização para evitar que a terra se agarre

à madeira. Depois das primeiras duas camadas de terra, esta ê batida com um pequeno maço,

executado pelo próprio mestre. A última camada de terra é apertada com uma colher de

pedreiro até ao topo da forma. Com a forma cheia agara-se nas pegas e puxa-se, sacudindo-

a, de modo a soltar os adobes. Depois de dois dias ao sol, sáo raspadas as arestas e os

adobes são empilhados. O mestre referiu que o adobe de cal Íicava mais de um ano a secar,

para a cal poder ganhar a presa certa.

!.,tr

Figuras 46, 47 e 48 - Mestre António Bicha a fabricar um adobe de cal e areia

A descriçáo feita da manufactura de adobe remete para a definiçâo de bloco apiloado, uma vez

que a terra é prensada dentro da forma enm um pilâo. Esta alteraçâo de adobe moldado para

bloco apiloado é explicada por Maria Fernandesl2s como uma consequência de uma terra

demasiado argilosa.

A tena utilizada pelo Mestre António possui uma parcela muito reduzida de argila. De facto, a

terra é predominantemente arenosa o que justifica a adição de cal para conseguir dar corpo à

terra. Também a designaçáo "areia" dada pelo mestre à terra utilizada denuncia a constituição

do material. A utilização da cal deve ser a razão para a utilização do piláo, uma vez se

moldasse os adobes com as mãos queimava-se e desta forma consegue uma melhor

compactaçáo da mistura.

'2u Cf. FERNANDES, Maria, O Adobe moldado
Argumêntum, 2OO5, p.47.

ln Arquitêctura de Íerra em Portugal. Lisboa
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Decorrido um ano, os adobês, fabricados pelo mestrela, foram medidos não existindo

contracção do material digna de registo's. lsto @e significar que âs dimensÕes dos adobes

com adiçáo de cal medidos reflectem as dimensões das formas utilizadas. O mesmo poderá

não ser verdade para os adobes de terra sem adiçâo de cal, uma vez que nào foi realizada

nenhuma experiência com este material.

Foi recolhida uma forma de adobe"' em Valongo que integra de momento o espólio do Museu

Municipal de Avis. É uma forma dupla com dimensões de 0.30x0.15x0.10m. Possui duas

pêgas, uma de madeira, num dos cantos e uma de ferro, no canto oposto. Estas pegas são

utilizadas para sacudir o molde quando a forma já êstá prêenchida. A desenformagem é um

momento importante para manter a integridade do adobe, que se deve soltar da forma sem

grande esforço e com as esquinas definidas. Para isto, o molde deverá ser correctiamente

molhado antes de ser cheio.

+!!+
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Figuras 49 e 50 - Registo e vista da forma recolhida em Valongo

Ainda, na freguesia de Valongo, no lugar dê Vale de Marcos, durante a visita ao local, o senhor

António Mendes'u referiu que também ali se manufacturou adobe, junto a uma charca. De

facto, foram encontradas construçÕes com utilizaçáo deste material nesta área.

Na Aldeia Velha, tal como na freguesia de Valongo, o adobe era fabricado para uma

construçâo e não para a comercializaçâo. O senhor Gabriel Matias e a esposa"' fabricaram

1a Em Maio de 2006.

'$ Os adobes fabricados possuem 0.30x0.15x0.10 e 0.40x0.10x0.10m e as Íormas utilizadas sáo as das
figuras 49, 50, 52 e 53.

"' Em Valongo a forma íoi doada pelo mestÍe Antônio Bicha, que a utilizou para fabricar adobes.

'32 O senhor António Mendes é agricultor e reside na área dê Vale de Marcos, êm Valongo.
!s O senhor Gabriel Maüas e a esposa, Rosário Matias, eram trabalhadores no campo.
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adobes para construir a própria €sa e para familiares. Confirmando, esta informação, o mestre

Alcides'', irmão do senhor Gabriel, disse, que vivendo na freguesia de Maranhão e querendo

construir uma casa na Aldeia Velha, encomendou os adobes ao irmào, residente nesse lugar.

O senhor Alcides, questionado sobre a comercialização deste material, referiu que era sempre

por encomenda, feito pelos próprios donos das obras ou mestres construtores. "Não existia

procura que justificasse a produÉo e venda posterio/"3'.

Sobre a produçáo pelos próprios, Ernesto Veiga de Oliveira e Fernando Galhano adiantam que

"o adobo de mais confiança é o que se faz em casa, pois o que se compra tem geralmente uma

percentagem de cal insuficiente'.1$ Talvez advenha desta desconfiança o facto da manufactura

de adobe ser feito pelos próprios construtores e, até, pelos futuros proprietários.

No entanto, o senhor Gabriel Matias e a esposa explicaram a Íazâo porque o adobe na Aldeia

Vêlha nunca foi comercializado, sendo produzido de modo artesanal e numa lógica de vida em

comunidade e de entreajuda, numa altura em que a população residente no concelho de Avis

atravessava dificuldades.

Este casal trabalhava no campo para terceiros numa herdade próxima da malha da freguesia.

Era na herdade do Monte Novo, que é atravessada pela ribeira de Santa Margarida, que eram

fabricados os adobes. Os lavradores"' permitiam que a areia fosse extraÍda das terras deles,

mas proibiam o comércio do material. Esta era a condição para autorizarêm a utilização da

terra. Apesar de negarem que existia comércio, deveria existir uma troca de produtos entre

pessoâs, porque ao mesmo tempo que negaram a sua comercializaçâo, referiram que quando

náo havia trabalho no campo, dêdicavam-se à sua produçáo.

O local de execuçâo era o poço do Torneiro, junto às margens daquela ribeira e próximo da

malha construÍda na aldeia. A esposa mencionou a importância de existir água no local da

produçâo. O senhor Gabriel referiu que, epenas fabricaram adobes com adiçáo de cal na terra.

O traço referido é o mesmo mencionado por António Bicha de Valongo. De facto, também na

freguesia de Aldeia Velha, na mistura era utilizada cal, na proporção de um para quatro de

agregado.

1s O mestre Alcides era pedreiro, possui uma habitaçáo de adobe na Aldeia Velha, mas reside,
aclualmentê, no Lar de Nossa Sênhora da Orada em Avis.
1s Excerto de conversa tida com o mestre Alcides.

'3ô OLIVEIRA, Ernesto Veiga; GALHANO, Fernando, cit. 116, p. 189.

"' Termo utilizado pelos próprios.
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Aquando da entrevista, o €sal mostrou a forma que utilizaram para a manufiactura de adobe. É

uma forma de madeira para dois adobes com dimensÕes de 0.36x0. í 5x0.12m. Estes senhores

referiram quê a cal quê utilizavam vinha do Monte da Capela na freguesia de Valongo. Para a

manufactura bastavam duas pessoas que eram, normalmente, os próprios. Depois do material

ser fabricado, ficeve um ano a secar, no mínimo, para a cal ganhar a presa certa. O mesmo

tinha sido indicado pelo mestre António de Valongo.

O senhor José Jacobe da Rosa era trabalhador no campo, mas aos fins-de-semana era

ajudante no fabrico de adobes, mas só durantê a Primavera e o Verão, altura do ano em que

na aldeia ocorria a manufactura deste material. Este referiu que os materiais para o fabrico dos

adobes eram cal e areia do rio, que devia ser "mais fina que grossa""u. No entanto, o senhor

João Feliz, que também manufacturou adobes na Aldeia Velha, referiu que nâo tinha um lugar

fixo para a produção e que a recolha da terra era um saber empírico13!. Ao contrário, do senhor

Gabriel, aquele referiu que a cal era adquirida num forno nas Galveias, no concelho da Ponte

de Sor. Também este senhor refere que a cal era "de obra" e que, mais recentemente, era

utilizada cal "Martingança"1'0.

Os adobes eram executados peúo de um local com água, tal como referiu o senhor Gabriel e a

esposa. Este facto já tinha sido lembrado pelo senhor Ambrósio que indicou o local do

Salgueirinho junto âs margens da ribeira de Santa Margarida. O trabalho era executado por

duas pessoas e que náo haviâ nenhuma instalação própria para o fabrico. O avô do senhor

Ambrósio"', já falecido, produziu adobes. Foi ele que ofereceu a forma para adobes curvos

que, actualmente, integra também o espólio do Museu Municipal de Avis.

t_
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Figuras 51 , 52 e 53 - Formas de adobe do senhor Gabriel e do senhor Ambrósio da Aldeia Velha

1s Excerto da entrevista ao Sr. José Jacobe da Rosa, respondendo à pergunta "Que cuidados na
selecção da teÍra?"

'3" O senhor João Feliz reside, actualmente, no Lar de Nossa Senhora da Orada da Santa Casa da
Misericórdia, em Avis, lugar onde decorreu a @nversa.

"0 Marca de cal hidráulica existente no mercado.

"' O senhor Ambrósio era funcionário da Fábrica do Leite em Avis.
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É uma forma dupla de madeira para adobes curyos e possui uma pega única dê madeira â

meio do lado mais pequeno. A pega possui uma forma ergonómica para agarrar, sacudir e

soltar os adobes. Os adobes resultantes possuem uma forma curya com

0.43(0.a0)x0.10x0.í0m e serviam principalmente para construir poços. Foi registado um

exemplo de um arco de um vão de porta com utilizaçáo de adobes curvos nesta freguesia. As

duas formas da Aldeia Velha possuem várias semelhanças no que diz respeito aos encaixes,

reÍorço entre pêças e pegas que pode evidenciar o mesmo artesâo.

O senhor Jacobe referiu a utilização de um pilão na modelagem da terra para a manufactura de

adobes de cal e areia, mas o senhor Gabriel referiu que utilizava, apenas, uma colher dê

pedreiro para apertar a terra e alisar a superfície quando a forma se encontrava cheia.

Nesta freguesia, também, se encontram dois tipos de adobe, um com adição de cal e outro

executado apenas com terra. Este último foi identificado em apenas três locais. Foi recolhido

um adobe da habitaçáo do Largo 1.o de Maio, n.o 7 e g (ALDV-ADO 2) e mergulhou-se uma

amostra em ácido acético para determinar a presença de carbonatos de cálcio. Deste ênsaio

resultou que no fabrico deste adobe, ao contrário da maioria dos casos encontrados, não foi

adicionada cal ao material tera.

2.4.2. Avis

Na freguesia dê Avis, no intêrior das muralhas do Castelo, foi identiÍicada, recentêmênte1'2,

uma alvenaria de adobe num êncerramento de um vão de porta que passou a janela da

cozinha e na ombreira de um váo de porta. Esta situaçáo foi descoberta no imóvel da travessa

dos Vinagres, onde também se identificaram diversos paramentos em taipa. Os adobes

encontram-se colocados a meia vez com 0.28x0.14x0.06m de dimensões e apresentam uma

coloraçáo cinzenta.

142 O contacto constante com este têrritório permite que se possa conhecer diariamente novas situações.
Esta alvênaria de adobe foi identiÍicada durante a remoçáo de argamassas de paramentos na habitaçáo
da travessa dos Vinagres, n.o 8, em Avis, durante o mês de Abril de 2006.
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2.4.3. Valongo

Na freguesia de Valongo foram identificadas inúmeras utilizagôes de adobe, como já ficou

referido, mas de modo a sistematizar os tipos utilizou-se a tradiçâo oral. Foram recolhidas três

amostras: VAL-ADO 1, que diz respeito a um adobe de cal e arcia, de Valongo; VAL-ADO 2,

referente a um adobe, também, de cal e areia, mas do lugar de Casas Novas; VAL-ADO 3, que

diz respeito a um adobe que se concluiu nâo possuir carbonatos de cálcio na misturalr3.

No que diz respeito às dimensões, existem adobes de secção rectiangular, em que o

comprimento é o dobro da largura, como por exemplo com dimensões de 0.30x0.15x0.10m ou

0.40x0.20x0.10m. No entanto, existem adobes em que não existe uma proporção entre

comprimento e largura, como o adobe com 0.30x0.23x0.10m. No quadro 2 rêgistam-Se todas

as dimensôes encontradas. A dimensão mais utilizada é a 0.30x0.15x0.10m em habitaçÕes,

anêxos e muros.

Figuras 54, 55 e 56 - Adobes de Íorma inegular de Vale de Salgueira; adobes no anexo do Monte da

Goiã e adobe na @nstrução Covas í

NaS alvenarias, a forma mais comum de colocaçáo dos adobes é a meia vez, daquilo que foi

possível registar. De referir que as habitaçôes possuêm por vezes paredes exteriores com

30cm de espessura, pelo que no cÉlso de se utilizar adobes de dimensões 0.30x0.15x0.10m, a

sua coloc€lçáo deveria ser a uma vez ou intercalada, uma fiada a uma vez outra com dois

adobes, a meia vez, No Vale de Salgueira foi identificada uma situaçáo destas.

Também, em Vale de Salgueira foram identificados adobes com uma forma paralelipipédica

irregular. Esta situaÉo deverá resultar da moldagem do material sem recurso a uma forma. As

"' Para a realização de ensaios de granulometria e limites de consistência Íoram entregues, apenas, as
amostras VAL-ADO 2 e VAL-ADO 3. Tendo em conta que a primeira amoatra possuía caÍbonatos de

cálcio ao contrário da segunda, considerou-se que sería mais importante perceber as diferenças na terra

utilizada entÍe estês dois adobes. A amostra VAL-ADO 3 foi recolhida após a denocada que ocolreu na

habitação da rua 25 de AbÍil, no início de 2ü)6.



Arquitectura de Terra no concelho de Avis. Bases para a sua Salvaguarda como Património Cultural 70

dimensões variam entre adobes, mas possuêm 7 a 8 cm de espêssura. OS COmprimentos e as

larguras variam entre 0.15 e 0.30m.

2.4.4. Aldeia Velha

O adobe mais correntemênte utilizado na freguesia de Aldeia Velha (ALDV-ADo 1) é uma

mistura de terra e cal. Foram, ainda, identificadas três âlvenarias de adobe êm que na mistura

não era utilizada câl. A primeira situaçâo diz respeito a um enchimento de um vão de porta de

uma habitaÉo no Largo 1.o de Maio, a sêgunda diz respeito às construçÔes anexas ao Monte

dos Morenos, junto às margens da albufeira de Montargil, a Oeste da freguesia e a terceira, foi

êncontrada no Moinho das Fragas, perto do local onde a ribeira de Santa Margarida desagua

na albufeira. Foram recolhidas duas amostras para poder verificar a presênça de carbonatos de

cálcio na tena destes adobes.

/:
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Figura 57 - Localização das construções de adobe identificadas na malha urbana de Aldeia Velha

Os adobes inventiariados variam na forma e na dimênsão. Esta situação resulta do número de

pessoas que se dêdicaram à manufactura deste material. Foram identificados adobes de

secção rectangular, em que o comprimento é o dobro da largura, e outros em que esta

proporção nâo é exacta. Ainda, foram encontrados, no Monte dos Morenos, adobes de secção

quadrangular com 0.20x0.20x0.10m. A espessura mais pequena diz respeito a um adobe com

0.28x0.15x0.08m encontrado num muro colocado a meia vez.
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Nesta freguesia foi recolhida uma furmâ de adobe de secgâo cuÍva para a construçâo de poços

que vem representada na figura 52. As dimensÕes desta forma sâo 0.43(0.40)x0.10x0.10m. Foi

encontrÉrdo um poço no lugar dos Bonegos construÍdo em adobes curvos, mas com dimensôes

diferentes das anteriores. Estes adobes possuem 0.43(0.36)x0.15x0.08m. Esta situação revela

a existência de mais do que uma forma de adobes curvos.

Figuras 58, 59 e 60 - Exemplos de alvenarias em adobe na Aldeia Velha; o pÍimeiro é um anexo no
Monte dos Bonegos; o segundo é um muro; o tercêiro é um anexo no Monte dos Morenos

Nesta freguêsia, no lugar de Vale de Figueira, foram identificados adobes com

0.50x0.25x0.15m colocados num muro de divisão funcional da propriedade e colocados a meia

vez. Estes adobes, pela sua dimensão, deverão ter sido fabricados no local da construçâo e à

terra foi adicionada cal.

2.4.5. Benavila

O adobe desta freguesia aparece numa área delimitada que se restringe ao Baino do Bacalhau

e aquele material Íoi uülizado na construçâo de algumas casas destia área. Este material era

executado localmente com terra das margens da albufeira do Maranhão, segundo informaçâo

oral. A mesma fonte referiu que ao material tena era adicionada cal aérea.

Forâm encontrados apenas três exemplos de utilizaçâo de âdobe nesta freguesia, mas crê-se

que devêrâo existir construÉes em número superior com este material. As dimensões

registadas são 0.30x0.20x0.10m e 0.35x0.20x0.15m e foram colocados a meia vez.

Na construçâo da rua 25 de Abril, o paramento nâo possui revestimento talvez porque a

construÉo nunca foi concluida. A alvenaria sofrêu alguma erosâo, por se encontrar exposta

aos agentes climatéricos, o que permite obseryar as partículas de maior dimensão quê êxistem

no material terra do adobe. Deste modo, sáo visÍveis seixos de forma arredondada com

àlr.
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superfÍcie alisada, corroborando a informaÉo de que a tena seria recolhida nas margens da

albufêire.

Figuras 61 e 62 - Vista da construçáo (inacabada?) e pormenor da alvenaria de adobe da rua 25 de Abril
êm Benâvilâ

2.4.6 Figueira e Barros

Em Figuêirâ e Barros, a utilizaÉo de adobe que se conhece resumê-se a dois exemplos. Um

em área urbana, numa parede interior, na Rua Afonso Costa, e o segundo no Monte de

Monfarnim, em área rural.

Do que foi possível observar o adobe do Monte de Monfarnim é uma terra com caracterÍsticas

argilosas de coloraçâo vêrmelha com matéria orgânica. Na rua Afonso Costa não foi possível

registar as dimensÕes do adobe.

Figuras 63, 64 e 65 - Alvenarias de adobe da rua Afonso Costa e do Monte de MonÍarnim, em Figueira e
Benos
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2.4.7. Maranhão

Nesta freguesia, sáo tembém poucos os exemplos encontÍados com utilizaçâo de adobe. Sáo

dignos de registo a conshuçáo em adobe no Monte das Teimas, em Camôes e a consúuçáo

em adobe gue existia no Monte da Ordemr'. De referir que as construçÕes onde se fêz a

utilizaçâo do adobe nesta freguesia sâo anexos nâo habitacionais.

No Monte das Teimas, os adobes rêgistados possuem 0.40x0.20x0.10m, encontram-se

colocados a ume vez e possuem juntas em ergamassa de cal com introduçâo de pequenas

fragmentos de xisto nas juntas verticais. Os paramentos seriam revestidos com uma

argamassa de c8l e caiados de branco.

Figuras 66 e 67 - Alvenarias de adobe do Monte das Teimas e do Monte da Ordem na fteguesia do
Meranhão

No Monte da Ordem, a construçáo com adobe era uma estrutura de plantra rectangular e duas

águas de coberfura. A alvenaria de adobe assenhva numa esfutura com paredes de taipa até

meia altura. Os adobes (MAR-ADo 1) possuem 0.40x0.23x0.11m e encontravam-se colocados a

meia vez com juntas em argamassa de terra semelhante ao material do adobe. Foi mergulhada

uma parte da amostra em ácido acético para determinar a presença de carbonatos de cálcio.

Uma vez que nâo houve reacçâoí6, concluiu-se que náo foi utilizada cal na mânufactura deste

mâteriel.

!« Recêntemêntê demolido durante a execução de obras para a remodelação do Monte. Cf. Processo
Obras n.o 23I04-PDM, Arguivo de ObÍas Particularês da Câmara Municipal de Avis.
r§ Consultar os exemplos registados destes ensaios no anexo 5.
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2.4.8. Santo António de Alcórrego

Na freguesia de Santo António de Alcórrego foi identificada a utilizaçâo de adobe numa área

denominada Courelas dos Covões. A construção nesta freguesia caracteriza-se pela utilizaçáo

de pedra de xisto, porque estia pedra se encontra disponÍvel na área. As paredes exteriores sáo

de alvenaria de xisto, mas foi identificada a utilização de adobe nas paredes interiores. A

construçáo Íoi encontrada parcialmente demolida o que permitiu a observação da alvenaria.

Tendo em conta que a construçâo corresponde a uma tipologia que se repete nesta área, pode

acontecer que a utilizaçâo de adobe seja comum nas courelas dos CovÕes. O adobe

identificado possui 0.30x0.16x0.06m ê encontra-se colocado a uma vez com juntas em

argamassas de cal e areia.

Figuras 68, 69 e 70 - Monte nas Courelas dos Covões; alçâdo principal, vista de tardoz e pormenor da
alvenaria de adobe

2.4.9. Comparação dos tipos de adobe encontrados

Do inventário efectuado ê das êntrevistas realizadas conclui-se que a variedade de dimensões

nos adobes encontrados resulta do carácter artesanal e, até, experimental que tiveram na base

da sua manufiactura. O facto de nâo existir uma comercialização do fabrico justifica o número

de diferentes dimensÕes que se sintetizaram no quadro seguinte.

As alvenarias de adobe mais comuns são as aquelas em que o adobe foi colocado a uma vez e

a meia vez. Nâo foi encontrada nenhuma regra para a sua colocaçâo, quer no que diz respeito

à sua dimensâo quer ao local de colocaçâo. De facto, não se encontrou nenhum paralelismo

entre dimensão do adobe e o seu modo de colocaçáo nas alvenarias. Ainda, a colocaçáo a

uma ou meia vez aparece tanto em paredes exteriores de habitações como em anexos ou

muros. Foram encontrados aparelhos em paredes de habitaçÕes em que o adobe aparece

intercalado, ou seja, uma fiada â uma vez e outra, com dois adobes, colocados a meia vez.
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Ainda, num anexo na courela dos Borregos, identificou-se um aparelho em que os adobes

foram colocados ao cutelo.

Quadro 3 - Dimensões de adobe registadas

Luger Dimensóês Alvenaria ConstruÇão

Avis 0.28x0.í4x0.06 A meia vez HabitaÇão

Valonqo 0.40x0.20x0.10 A uma vez HabitaÇão

Valonqo 0.30x0.2Ox0.'í 0 A meiâ vez HabitaÇâo

Valongo 0.30x0.15x0.10 A uma vez Habitâçáo

Goiã (Velonoo) 0.37x0.20x0.10 A uma vez Anexo

Goiã (Valonoo) 0.28x0.2OO.12 A ume vez e a meia vêz Muro

Covas (Valonoo) 0.40x0.20x0.12 HabitaÇão

Casas Novas (Valonqo) 0.30x0.07x0.05 A meia vez Mine de áoua

Vale de Marcos (Valonqo) 0-30x0.í0x0.10 A mêiâ vêz Anexo

Vale de Marcos (Valonoo) 0.36x0.16x0.10 A meia vez HabitaÇão

Vale de Sahueira (Valonqo) 0.30xO.23x0.10 A meia vez HabítaÇão

Vale de Saloueira (Valonoo) 0.30x0.15x0.09 A meia vez Anexo

Vâle de Sâloueira (Vâlonoo) 0.41x0.20x0.í0 A umâ vez e a meia vêz HabitaÇáo

Vale de Saloueira (Valonoo) 0.30x0.15x0.í í A meia vez HabitaÇão

Vale <íe Salqueira (Valonqo) 0.32x0.í 5x0.'íO A meia vêz Anexo

BorÍeoos (Aldeia Velha) 0.35x0.'15x0.14 A meie vez Muro

Borreqos (Aldeiâ Velha) 0.35x0.15x0.10 A meia vez Anexo

Borregos (Aldeia Velha) 0.35x0.20x0.10 Ao cutelo Anexo

Freaas (Aldeiâ Velha) 0.29x0.14x0.10 A meia vez: ao cutelo Moinho (Darede interior)

Aldeia Velha 0.35x0.15x0.12 A meie vez Muro

Aldeia Velha 0.28x0.15x0.08 A meia vez Muro

Aldeaa Velha 0.5Ox0.12x? A meia vez HabitaÇão

Aldeie Velhe 0.34xO.í 8xO.14 A meia vez Muro

Boneoos íAldeia Velha) 0.43(0.36)x0.15x0.08 A meia vez (foÍma curva) Po@

Rabacâ (Aldeia Velhe) 0-33x0.20x0.11 A meiâ vez HabitaÇáo

Morenos (Aldeia Velha) 0.30x0.20x0.10 A meia vez Muro

Morenos (Aldeie Velhe) 0.20ú.20x0.10 A uma vez Anexo

Valonguinho (Aldeia Velha) 0.40x0.20x0.10 A meie vez HebitaÇão (p. interioô

Vâle dê F uerrâ eia Velhâ 0.50x0.25x0.15 A meia vez

Vale de Fiqueira (Aldêia Vêlha) 0.50x0.2O(0.í5 A meia vez

Muro

Anexo

Benavila 0.30x0.20x0-10 A meie vez Habitação

Benavila 0.35x0.2OO.15 A meia vez Habitaçâo

OÍdem (Maranhão) 0.40x0.23x0.'11 A meia vez Anêxo

Camôes Maranhâo

Camôes (Maranhâo)

0.30x0.20x0.'lO A meie vez

0.30x0-15x0.09 A meia vez HabitaÇão (p. interior)

Hâbita

Cemões (MaÍanhâo) 0.40x0.20x0.10 A uma vez Anexo

Covões (Alcórreqo) 0.30?x0.1ôx0.06 A uma vez Habitação (p. inteÍior)

As juntas possuem, em média, 1 cm e foram realizadas com argamassas de cal e areia e, mais

raramente, com terra. De um modo geral, nas argamassas foi utilizada uma areia de grão Íino.

Foi encontrado um exemplo de colocaÉo de pedras de xisto de pequena dimensâo nas juntas
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entre adobes no lugar de Camôes. Esta situaçâo promove a ligaçâo entre o suporte

(paramento) e as aÍgamassas de revestimento.

Os adobes rectangulares devem respeitar a proporçáo de um comprimento para duas larguras

(incluindo espessura de junta)''. Das dimensÕes do adobes e das juntas registados, conclui-se

que nalgumas situagões foi observada esta regÍa de proporçâo. De Íacto, nalguns locais o

comprimento dos adobes é duas vezes a largura, incluindo espessura da junta"7. Noutros

casos os adobes possuem uma proporção de duas alturas com junta igual a uma largura'6.

''CÍ.DOAT, P.; HAYS, A.; HOUBEN, H.: MATUK, S.; VITOUX, F., cit.26, p. 1't3.

"'Ver, por exemplo, os adobes com 0.4üO.2OO.10m e 0.32x0.151O.10m de Vale de Salgueira, Valongo.

'{ Ver, por exemplo, os adobes com 0.28x0.15í).07m de Aüs e 0.4ôO.23ú.í 1m no Monte da OÍdem,
no Maranhão.
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2.5. O solo como matéria-ptirna pata a construção

A arquitectura em tena Garacteriza-se pelâ utilizaçâo do solo como matéria-prima para a

construçáo, pelo que importa @mpreender o material terra com vista a conhecer o Íabrico de

adobe e a construção em taipa no concelho de Avis.

O solo, parte superficial da crosta tenestre, é o resultado de transformaçôes mecânicas e

quÍmicas que sob a acção de vários agentes se processam nas rochas. Geralmente, o solo é

constituído por matéria mineral sólida, mas também por matéria orgânica, água e ar em

proporçôes variáveis. "(...) é conveniente considerar o solo como uma mistura de materiais

sólidos, Iíquidos ê gasosos e tratá-lo como um sistema anisotrópico em quê se distinguem

fases sólida, líquida e gasosa."'as A matéria orgânica remata a rocha máe e é constituída por

plantas e outros organismos.

Na matéria mineral do solo incluem-se fragmentos de rochas, minerais primários e

secundários. Os minerais secundários resultam da transformação dos primeiros e podem ser

minerais de argila, óxidos e hidróxidos de alumínio e de ferro entre outros. São fragmentos de

dimensâo muito variável e podem incluir desde calhaus a argila. Os solos são assim compostos

por pârtÍculas grosseiras, onde se incluem, os calhaus, os seixos, as areias e, por partículas de

dimensão inferior a 0,06mm onde se inserem os siltes ou limos e as argilas. São estes

elementos em proporçáo variada que definêm a te*ura do solo.

A textura do solo pode ser determinada através da análise granulométriÉ. Este ensaio foi

realizado'* para as diferentes'5' amostras recolhidas dê acordo com a especificação E-í96

(1966)'5'z. Esta ânálise determina quantitativamente a distribuiçáo, em percentagem, por

tamanhos de partículas que compõem determinada terra. Para isto, fez-se passar por uma

série de normalizada de peneiros uma porçâo dê terra de peso conhecidolr3. O material retido

nos vários peneiros foi subtraído ao valor do peso inicial da amostra para calcular as

percentiagens que representam cada fracção.

'ot COSTA, Joaquim Botelho da - Caractêrização e Constituição do Solo. Lisboa : Fundaçáo Caloustê
Gulbenkian, 1975, p.15.

's Os ensaios foram realizados pelo Laboratório de Engenharia Civil do lnstituto Superior de Tomar.
Consultar anexo 4.

'5' Foram recolhidas 17 amostras de taipa e adobe dê êdiÍicios, tendo sido entregues para análise
granulométrica e cálculo dos limites dê consistência 13 amostras. Consultar o anexo 4.
15'? LNEC - Especificação E-í96 : Solos : Análise Granulométrica. Lisboa : Laboratório Nacional de
Engenharia Civil, 1967.

't' Cf. SANTANA, Teresa; RODRIGUES, Paulina Faria - Ensaios de Caracterização Laboratorial de Solos
com vista à sua utilização em arquitectura de tena crua. lV Seminário lbero-Americano de Construção
com Terra e lll Seminário AÍquitectura de Terra em PoÉugal, Monsaraz, 2005, p.2.



Arquitectura de Terra no concelho de Avis. Bases para a sua Salvaguarda como PatÍimónio Cultural 78

Para a fracçâo de tena que passa no peneiro de 0,074mm (n.200) a análise é eÍectuada por

sedimentaçâo'' que consiste em misturar aquela porção de terra com água destilada, medindo

a densidade do líquido em determinados intervalos de tempo, segundo a lei de Stokes.

Figuras 71 e 72 - Ensaios de granulometria e sedimentação

Com estâ análise determina-se a curva granulométrica do solo em análise.'uu No quadro

seguinte especifica-se a nomenclatura utilizada para deÍinir as partículas constituintes do solo

conforme a sua dimensão de acordo com a especificacrto E-219 (1968)'56.

Quadro 4 - Constituintes do solo de acordo com a dimensão das particulas

l Nomenctatura l crtt., I

I oimensão (mm) | ,oo 
I

Seixo
60>2

Areia
2>0,06

Silte/Limo
0,06>0,002

AÍgila
<0,002

Dê entre os constituintes do solo, uns são estáveis, enquanto que outros sê consideram

instáveis, uma vez quê em contacto com a água sofrem alteraçôes, reagindo à sua presença.

Esta noçáo de estabilidade é muito importante quando se fala de um material de construção.

Os seixos e as areias sâo os constituintes estáveis do solo, uma vez que em contacto com a

água, as suas propriedades nâo sofrem alteraçóes dignas de registo. As areias, quando secas,

não exibem qualquer coêsâo entre os seus grãos, mas exibem uma forte fricção interna. Ao

invés, em presença de água as areias ganham coesáo, mas sem apresentiar alteraçÔes. De

referir que quando existe um excesso de água, a areiã perde toda a coêsão.

Os siltes ou limos nâo possuem coesão quando secos. Nâo possuem as características das

areias e podem sofrer alteraçÕes de volume na presença de água. Este é um elemento de

r54 Cf. LNEC, cit. í52, p.4-5.
r55 Consultar as curvas granulométricâs das amostras recolhidas no anexo 4.
rs LNEC - Especificação E-2í9 : Prospecção Técnica de Terrenos : Vocabulário. Lisboa : Laboratório
Nacional de Engenharia Civil, '1968.
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grande importância para a eficácia da tena na construÉo. De facto, das características do

silte, mais argilosas ou mais arenosas, depende o desempenho do material"'.

As argilas sâo, também, componentes instáveis da terra, porque dilatam perdendo coesáo em

contacto com a água. Das argilas que desempenham um papel importante no condicionamento

do comportamento dos solos salientam-se as caulinites, as ilites e as montmorilonites. As mais

activas sâo as montmorilonites e as menos activas as caulinites. As ilites apresentam

actividade intermédia.

Entende-se por actividade o conjunto de propriedades características das argilas. Quanto mais

activa for a argila maior será a sua expansibilidade, maior deformabilidade e menor resistência

em igualdade de Índices de vazios. A análise granulométrica caracteriza o solo quanto às

dimensões das suas partículas. Todavia, as argilas possuem propriedades físicâs e mecânicas

que sào, tão ou mais importantes, que o seu tiamanho.

Deste modo, para complementar a caracterizaçáo de um solo, determinam-se os Limites de

Consistência de acordo com a Norma Portuguesa 143. Deste ensaio, resultam dois valores: o

Limite de plasticidade (LP) e o Limite de liquidez (LL). O limite de plasticidade é o teor de água

a partir do qual o solo passa a apresentar um comportamento plástico e o limite de liquidez é o

teor em água a partir do qual o solo passa a comportar-se como um fluido.

Para determinar o Limite de liquidez utiliza-se uma pasta de solo húmida Íeita com a fracção do

solo que passa no peneiro de 0,42mm (n.o40). Esta pasta é colocada numa concha,

denominada de Casagrande, e é traçado um sulco. Através de uma manivela, a concha sobe a

uma altura de 1cm e depois deixa-se cair. O solo encontra-se no limite de liquidez, quando são

necessárias 25 pancadas para fechar o sulco previamente aberto. Para realizar o ensaio

amassam-se quatro porçÕes da amostra com diferentes teores de água e determina-se,

através do método descrito, o númêro dê pancadas necessárias para unir os bordos. Para cada

porçâo de solo determina-se o teor em água e regista-se nas ordenadas do gráfico."6

Para determinar o Limite de plasticidade, pega-se numa pasta húmida e molda-se para tazet

um cilindro entre a palma da mão e uma placa de vidro, tentando que este rompa quando

atingir o 3mm de diâmetro. Tendo em conta que a amostra vai secando, esta operação é

repetida com a mesma pasta até que se consiga que o cilindro rompa no diâmetro desejado.

r57 PAULA, Frederico Mendes, cit. 98, p. 5.
1$ Consultar os resuhados dos ensaios de Limites de Consistência para as amostras recolhidas no anexo
4. Estes ensaios também foram realizados no Laboratório de Engenharia Civil do lnstituto Superior de
Tomar.
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Este procedimento é repetido para quatro provetes. O Limite de plasticidade é a mêdia de

teores de água destes quatro provetes.

Figura 73 - Determinação do Limite de plasticidade e Concha de Casagrande, utilizada para determinar o
Limite de liquidez

Da equação que subtrai o Limite de plasticidade ao Limite de liquidez resulta o Índice de

plasticidade (lP), que representia o intervalo de teores de água dentro do qual o solo apresenta

um comportamento plástico. Estas duas grandezas traduzem uma informaçáo importante sobre

as caracterÍsticas dos solos e podem fornecer informações sobre o seu comportamento. Esta

informação quando cruzada com a composiçáo granulométrica pode preencher uma lacuna: a

composiçâo mineralógica.'"e Considera-se que um lP que se situe entre 5 e 10 corresponde a

uma baixa plasticidade do solo e um lP superior a 20 reflecte um solo com plasticidade

elevada.

A argila é a componênte responsável pelo comportamento plástico do solo. Este

comportamento designa-se por 'Actividade' e caracteriza-se pela actividade da argila

condicionada pela presença das partÍculas grosseiras e calcula-se pela equação do índice de

plasticidade sobre a o/o da tracçâo argila. í@ É comum considerar que uma "Actividade' maior

que 1,25 corresponde a uma argila muito activa e, para valores inÍeriores a 0,75, considera-se

quê a argila presente no solo é pouco activa16l.

lmporta, para os casos em estudo, referir que a determinação dos Limitês de consistência só é

aplicável a solos com cerca de 30% ou mais, em peso, de partículas inferiores a 0,05 mm'u'.

15'g Cf. FOLQUES, José - lntrodução à mecânica dos solos. Lisboa : Laboratório Nacional de
Engenharia Civil, 1987, p.1S16.
t@ Cf. ldem, p.í6.

'6' Cf. CABRAL, Vítor- Fundamentos acerca dos «minerais de argila» nâ peÉpectiva da êngenharia
dê solos. Lisboa : lnstituto Superior Engenharia de Lisboa, Departamento de Engenharia Civil, 1997,
p.79.
ío'z Cf. SANTANA, Teresa; RODRIGUES, Paulina Faria, cit. 153, p.3.
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Esta condiçáo exclui os solos predominamentê arenosos, o quê significa que para uma parte

das amostras recolhidas não foi possível calcular os Limites de plasticidade e de liquidez.

A terra pode necessitar de ser estabilizada, que se traduz numa correcção física ou

fÍsica/química das suas propriedades. Esta pode ser conseguida através de simples acçôes,

como crivar a terra. Mas, poderâo ser adicionados outros materiais estranhos à tena para

melhorar o seu desempenho.

Na presença de uma terra demasiado argilosa ou na presença de uma argila muito activa, a

junÉo dê gravilha e pedaços de tijolo madço impedem a contracção excessiva do material

porque estes não reagem na presença da água. Na presença de uma têrra dêmasiado

arenosa, a adiçâo de cal aérea pode dar a capacidade de coesão que aquela necessita. A

caracterização da construçâo em tena deverá, também, averiguar a existência de acçóes de

estabilização da terra como modo de corrigir as suas debilidades.

2.6. Ensaios efectuados

Para a realizaçáo dos ensaios foram recolhidas 17 amostras de forma a abranger o território,

mas para análise foram entregues 13 amostras. Algumas das amostras recolhidas prendem-se

com adobes onde se considêrou necessário saber sê possuíam carbonatos de cálcio na sua

constituiçáo.

Com o decorrer da investigaçâo, foram registadas construçôes em adobe um pouco por todo o

território. No entanto, se para a taipa foram recolhidas amostras em cada uma das freguesias

onde se registaram construçôes, por vêzes mais do que um exemplo para cada, a rêcolha de

amostras de adobe restringiu-se às freguesias de Aldeia Velha, Maranháo e Valongo.

As amostras de adobe recolhidas prendem-se com um maior número de construçÕes

registadas naquelas áreas. Por outro lado, tembém não foi possível recolher nenhuma amostra

de adobe em Benavila, uma vez que nào se identificou nenhuma construçâo neste material em

ruína. Para as freguesias de Avis e Alcórrego, apenas se identificou um caso em cada e em

data recente como se pode verificar pela data das fichas de registo que constituem o anexo 2,

pelo que se considerou não ser premente a sua análise.

De referir que todas as amostras recolhidas dizem respeito a construções em ruína, pelo que

sujeitas às acçôes da água e do vento. Apesar de em cada caso se ter tentado escolher o

melhor local possÍvel para recolher o material, considera-se que o estado de conservação das

construçôes pode significar que o material terra já sofreu erosâo e lavagem com perda de parte
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das partículas mais pêquenas que o compÕem. Este dado torna-se importante na análise dos

resultados que de seguida se apresentâm, uma vez que a quantidade de argilas e siltes que

resultiam da análise granulométrica pode ser inferior àquela que o materiâl possuía no

momento da construÇão.

2.6.1. Taipa

Das amostras recolhidas foram realizados os ensaios, referidos anteriormente, para determinar

a Granulometria e os Limites de consistência'*. Para análise dos valores resultantes dos

ensaios realizados utilizar-se-á os valores ideais difundidos pelo CRAterre'' e que definem que

a granulometria ideal de um solo para construção deverá ser 40 a 65% de inertes e 35o/o a 50o/o

de ligantes distribuídos da seguinte forma:

Seixo Areia Silte/Limo Argile

O a 15o/o 40 a 50o/o 20a35% 15a25%

Náo deve havêr qualquer matéria orgânica na tena, tais como ramos ou peclaços de madeira,

uma vez que estes elementos podem apodrecer e sêr locais de aparêcimento de fungos. No

que diz respeito aos Limites de consistência, interessa perceber como se comporta o solo na

presença da água, ou seja, para que teores de água o solo apresenta caracterÍsticas plásticas.

No quadro seguinte aprêsêntam-se os resultados obtidos nas análises granulomêtricas das

amostras recolhidas nas construçÕes em taipa, comparando-as com os valores ideais.

Quadro 5 - Resumo das análises granulométricas realizadas às amostras das construções em taipa

Amostra ToSeixo o/oAreia %Silte/Limo %AÍSila

Dimonsões 6o>2mm 2>0.OOmm 0,06>0,002mm <0,002mm

VâloÍâs idêâis 0e15% 40 e 50% 20 â 35% 15 e 25%

AV.TAI í 53 700/" 31 30o/" í1 No/" 00%4

vAL-TAt 2 25,600/0 56,40Yo 13,1Oo/o 4,W%

vAL-TAt 3 17.20% 62 80% 12,50y" 7,50%

ALDV-TA| 1 42.300/0 39 7Oo/n í3 OOo/o 5 OOo/o

ALOV-TA| 2 9,400/o 59,60% 18.@o/o 13.00%

BEN-TAI 1 3í 30% 47 700h 14 oooÁ 7 00%

FB.TAI 1 í5.50% 63 50% l3 5Oo/o 7 50o/6

MAR-TAI 1 23 900/" u 1Oo/a 17 50o/o 4 50o/o

MAR-TA| 2 9,300Á 51,700/. 25,00% 14,00%

'03 Os ensaios Íoram realizados pelo Laboratório de Engenharia Civil do lnstituto Superior de Tomar
Consultâr o anexo 4.

'*cf. DoAT, p.; HAYS, A.; HouBEN, H.; MATUK, S.; vtroux, F., cit.26,p. 17.
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A amostra AV-TAI 1 recolhida no Centro Histórico de Avis apresenta uma percentagem muito

elevada de partlculas superiores a 2mm e quantidades reduzidas dos outros elementos,

nomeadamente de argila, com apenas 4%.

As amostras VAL-TAI 2 e vAL-TAl 3, recolhidas em duas construçÕes na freguesia de Valongo,

possuem valores muito elevados de partÍculas superiores â 2mm e quantidades muito

reduzidas de argila. Estes solos, predominantemente arenosos, com valores percentuais na

ordêm dos 80%, não apresentam características plásticas.

,L?

*út 1^r

Figuras 74 e 75 - Amostras de taipa recolhidas na freguesia de Valongo

As duas amostras recolhidas na freguesia da Aldeia Velha aprêsêntam valores muito díspares.

A primeira (ALDV-TAI 1), recolhida no interior da malha urbana, apresenta um excesso de

partículas de seixo e pouco mais de 5% de argila, valor muito reduzido se comparado com a

percêntagem aconselhada. A segunda amostra (ALDV-TAI 2) apresenta valores próximos dos

Iimites estabelecidos. No êntanto, com a determinação dos Limites de consistência concluiu-se

que o solo nâo é plástico. Este tipo de taipa, encontrado no Monte de Valonguinho, não

apresenta juntas demarcadas, sendo diftcil distinguir os blocos de taipa.

Av t:-,. '
Tfifi
ínr,orqrrrlh

,1tI) --tÂl-')

Figuras 76 e 77 - Amostras de taipa recolhidas na freguesia de Aldeia Velha

A amostra recolhida na freguesia de Benavila (BEN-TAI t1 possui excesso de partículas com

dimensões superiores a 2mm e pouca percentagem de argila. Também este solo é
considerado predominántemente arenoso, pelo que náo plástico.
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Também, a amostra F&TA| 1 apresenta uma quantidade reduzida de argila. Mas, ao contÉrio

da anterior, é a percentagem de areia que apresenta um valor elevado, que ultrapassa os 60%.

Esta taipa, recolhida no Monte do Lagar, apresenta-se sem outro matêrial nas juntas, sendo

difícil rêconhecê-las.

No local do Maranhão foi recolhida a amostra MAR-TAI 1 que apresentia valores muito elevados

de constituintes de dimensáo superior a 0,06mm e pêrcêntagens reduzidas de silte e argila. No

que diz respeito às argilas, considera-se que o valor é muito reduzido, inferior a 57o.

A amostra MAR-TA| 2, recolhida na área de CamÕes, possui valores dentro dos limites ideais

referidos anteriormente, com excepçáo para o valor da argila que se situa um ponto percentual

abaixo do limite mÍnimo.

Todas as amostras apresentam percentagens baixas de silte, com êxcêpção da amostra MAR-

TAt 2, e valores muito reduzidos de argila. Os solos são predominantemente arenosos com

carência de argila. Para a mâioria dos solos nâo foi possível determinar os Limites de

consistência dadas as elevadas percentagens de partÍculas de dimensão superior a 0,06mm.

Deste modo, considera-se que de um modo geral os solos não sáo plásticos.

Apesar da reduzida percentagem de partÍculas de dimensões inferiores a 0,06mm, para a

amostra ALDV-TA| 1 foram determinados os Limites de Consistência. Deste ensaio conclui-se

que o Índice de plasticidade para este solo é 4%. Deste valor resulta uma "Actividade do solo"

de 0,8. Considera-se, como já foi referido, que para valores superiores a 0,75 mas inferiores a

1,25 a argila apresenta uma actividade média, pelo que podemos estar na presença de uma

ilite. Assim, apesar da baixa percentagem de argila, esta possui alguma actividade, o que

permite uma boa agregaçáo da taipa.

Os valores reduzidos de argila podem resultar dos locais onde Íoi possÍvel recolher estas

amostras. Como já ficou referido, as construçÔes apresentavam um avançado estado de

degradação, o que pode ter permitido a lavagem de alguma percentagem dos elementos finos.

Todavia, no momento da construção, as percentagens de partÍculas de dimensáo inferior a

0,06mm nâo deveriam atingir os valores ideais, uma vez quê para algumas situaçÔes os

valores são demasiado díspâres.

No entanto, pode-se concluir que, nos casos em que a terra nâo apresentava os valores ideais,

os mestres taipeiros souberam contrariar as debilidades do material. Os diferentes modos de

construir dêvem resultar da resposta para melhorar as construçôes em taipa. De faCtO, Uma

construção sujeita a manutenções regulares, nomeadamente no que diz respeito aos seus

revestimentos e coberturas apresenta-se em bom estado de conservaçáo.



ArquitectuÍa de Terrâ no concelho de Avis. Bases para a sua Salvaguarda como Património Cultural 85

2.6.2. Aclobe

Os ensaios efectuados nâo cobrem todo o território do concelho. Com o desenvolvimento da

investigação e o contacto diário com o território em estudo descobriu-se que a utilização do

adobe se alarga a quase todo o concelho, como já ficou referido. As recolhas eÍectuadas dizem

respêito a três freguesias onde a divulgaçâo deste material foi superior a outras. Para a

freguesia de Benavila, a informaçáo oral refere a produção deste material durante a primeira

metade do século XX mas nâo foi possível a recolha de nenhuma amostra deste material. As

situações registadas dizem respeito a edificaçôes que apresentam um estado de conservação

médio não sendo viável a recolha sem pÔr em causa a integridade daquelas.

r
Figuras 78 e 79 - Amostras de adobe recolhidas nas freguesias de Valongo e Maranhão

Para as amostras recolhidas foram realizados os ensaios, referidos anteriormente, para

detêrminar a Granulometria e os Limites de consistência. Para análise dos valores resultantes

dos ensaios realizados utilizar-se-á os valores ideais difundidos pelo CRATerre'us e que

definem que a granulometria ideal de um solo para execuçáo de adobes deverá ser 55 a 75o/o

de inertes, sendo a porção restante compostâ por silte e argila da seguinte forma:

Areia Silte/Limo Arqila

55 a 75o/o '10 a 28o/o 15e18%

No material utilizado no fabrico dos adobes considera-se que poderá haver presença de

matéria orgânica, mas nunca superior a 3%. Não foram realizados ensaios para determinar a

presença de matéria orgânica, mas com a recolha de diversas amostras conclui-se que deverá

ser irrelevante a quantidade de matéria orgânica presente nos exemplos encontrados.

105 Cf. ldem, p. 11 1
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Quadro 6 - Resumo das análises granulométricas realizadas às amostras de adobe recolhidas

Amostrâ o/oSeixo VoAteia %Siltê/Limo oÁAÍqila

Dimonsõ€s 00>2mm 2>O.Oômm O,oô>0,o02mm <0,002mm

VatoÍesk eais 0% 15 e 75% 'lO e 28% í5 â í8%

70 60% 50% oo%

86

VAL-ADO 2 25 90% 2

VAL-ADO 3 5,400/o 74.60 8,00% 12.O0%

ALDV.ADO í 27 OOo/o 68,00% 00% 2.000Á

MAR.ADO1 4 8o/" 59,700/" 21 5Oo/o 14 OOo/o

Das análises efectuadas conclui-se que todas as amostras possuem partículas de dimensâo

superior a 2mm contrariando os valores ideais que referem que na constituiçâo do adobe náo

deverá existir partículas de seixo. As amostras com maior percentagem destas partículas

dizem respeito a adobes com presença de carbonatos de cálcio, recolhidos êm muros de

divisáo de propriedadê.

A existência de carbonatos de cálcio denuncia a adição de cal ao material terra, o que pode

justificar os valores percentuais superiores a 25Vo de seixo. De facto, o fabrico do adobe com

cal poderia resultar em alguma contracçáo do material, o que é contrariado pêla presença

daqueles constituintes. A sua localização em muros de divlsâo de propriedade sem

revestimento protector das alvenarias pode, também, justificar a existência de seixos no adobe.

Uma vez que a alvenaria nâo possui revêstimento, encontra-se exposta à acção da água e do

vento, pêlo que sujeita a lavagem e erosáo com ÍemoÇâo das partículas mais pequenas. Os

constituintes de dimensão maior acabam por ficar expostos, mas não são removidos. Por outro

lado, a presenÇa de seixo pode estar relacionada com um fabrico mais descuidado do material

tendo em atenÉo o fim a que se destinava.

As amostras rêcolhidas na freguesia de Valongo, dizem respeito a dois adobes com

constituiçáo muito distinta, como se pode veriÍicar pelos resultados dos ensaios. O primeiro

(VAL-ADO 2) refere-sê a um adobê de cal e are,a recolhido no lugar das Casas Novas nesta

freguesia. Do ensaio, conclui-se que a amostra possui inertes em excêsso com mais de 25%

de seixo e 7lo/o de areias e apresenta percentagens muito reduzidas de silte e argila. A adiçâo

de cal a esta terra, predominantemente arenosa, vem suprimir as deÍiciências da terra no que

diz respeito a ligantes.

A segunda amostra (VAL-ADo 3) refere-se a um adobe recolhido na rua 25 de Abril que não

possuía carbonatos de cálcio na sua constituiçáo. Os resultados do ensaio mostram que os

valores deste material tena se encontram mais próximos dos limites definidos como óptimos.

No entanto, na sua constituiçáo existe uma percentagem significativa dê seixo (5,4o/o) e

percentagens mais baixâs que os mÍnimos aconselhados de silte e argila.
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Para a freguesia de Aldeia Velha foi apenas efectuada um ensaio de granulometria. A amostra

ALDV-ADO 1 diz respeito a um adobe de cal e arela recolhido na malha urbana da freguesia. Os

resultados, tal como os da amostra VAL-ADO 2, demonstram que o solo utilizado no fabrico

deste adobe é predominantemente arenoso com uma percentagem muito elevada de seixo

(27o/o) e quantidades muito reduzidas de silte e argila.

Na freguesia do Maranhâo foi recolhida uma amostra no Monte da Ordem (MAR-ADo1). A

escolha da amostra prende-se com o facto de se ter percebido que não tinha sido utilizado cal

no fabrico deste material. O ensaio de granolumetria efectuado concluiu que as percentagens

dos constituintes deste solo se situam muito próximos dos valores preferenciais. A

percentagem de seixo presente na amostra é de 4,8o/o, o que significa a existência de alguns

elementos com diâmetro superior a 2mm, mas os valores de silte situam-se dentro dos limites e

a percentagem de argila situa-se apenas a um ponto percentual abaixo do limitê aconselhado.

O solo que corresponde a esta amostra é uma âreia siliciosa.

A esta amostra foi, ainda, realizado o ensaio para o cálculo dos limites de consistência, apesar

da elevada percentagem de inertes presentes, a amostra apresenta mais de 30% de partículas

com dimensôes superiores a 0,06mm. Desse ensaio resultou um Limite de plasticidade de 13o/o

e um Limite de liquidez com 17o/o, de que resulta 4% de índice de plasticidade'*. Assim,

dividindo este valor pela percentagem da fracçáo ârgilosa presente no solo, calcula-se a

Actividade do solo. Chega-se a um valor de 0,286, o que significa um solo pouco activo e,

certamente, com presença de caulinite.

Figuras 80 e 81 - Ensaios para determinar os insolúveis em ácido acético. Decantação do material da
amostra depois de mergulhado 12 horas em ácido acético e material sobrante ainda húmido

'* Ver no anexo 4 o resultado da determinaçáo dos Limites de Consistência da âmoslra MAR-ADO 1 . O
índice de Plasticidade resulta da subtracção do Limite de Plasticidade ao Limite de Liquidez.

,t
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Para averiguar a guanüdade de cal adicionada ao material trerra para fabrico de adobes foram

realizados ensaic para determinar os materiais insolúveis em ácido acéüco'". Estes ensaios

bram realizados para fiês amostas de adobê recolhidas: uma da Aldeia Velha (ALI)V-ADO í) e

duas de Valongo (VAL-ADo í e VAL-ADO 2). Com estes ensalos conseguiu-se apurar o úago da

argamassa. Depois de mergulhar a amosh em ácido acético e deixar repousar 12 horas, o

material sobrante foi pesado, depois de seco, paÍa calcular a massa da amostra que foi

dissoMda pelo ácido acético'o. Com este dado calculou-se o teor de carbonatos presênte na

amcha. Para determínar o úaço em volume presente na amosba foi úilizada a densidadere

do material tena recolhido.

Os faços resultantes sáo 1 de ligante para 7,8 de agregado, para a amosm ALDV-ADo I e 1

de ligante para 12 de agregado, pâra a amosha VAL-ADO 2. Qualquer um dos entrevistados

referiu omo faço 1 de al para 4 de areia, pelo que eÍste alguma disparidade entre o traço

reÍerldo pelo referido mestre e os resultados obtidos. No enEnto, mais uma vez o local de

recolha pode alterar em parte os rêsulbdos obtidos, uma vez gue os carbonatos de cálcio

também estâo sujeitos à lavagem pela água da chuva.

2.7. Análise Comparativa das duas técnicas construtivas

No conceÍho de Avis a construçâo em terra conhecêu duas realidades distintas que se

prendem com a utilizaçâo dos dois métodos conshdivos em esfudo - a taipa e o adobe. Da

informaÉo oml concluFse que, de fiacto, exisüram dois momentos distintos na utilizaçâo da

tena na consbução. O primeiro, e mais remoto, diz respeito à construçâo em taipa e, o

segundo, diz respeito à divulgaçáo da manufactura de adobe, com adição de cal, para a

consúu@o. No enEnto, parece ter existido um momento de construçâo com as duas têcnicas,

sendo a taipa uülizada nas paredes exteriores e o adobe nos pammentos interiores.

O Tombo de 1556tm refere a existência de consbuçôes em bipa nas malhas mais antigas de

Aús e Benaúla. lsto Íoi comprorado no local, mas estend+se a outras malhas urbanas como ê

o caso de Figueira, Aldeia Velha e Valongo. A confirmar estes dados, a infurmaçâo oral reÍere

ra Os ensaios foram realizados no laboratório de quÍmica da Escola Secundária Fonseca Benevides. Os
ênsâios sáo aprssentados no anêxo 5.
ia O carbonato de cálclo é dissotúdo pelo ácido acélico, pelo quê eliminado da amoeh; a equaçeo
quÍmica que elçllca a reacçáo entre o carbonato de cálcio e o ácido acético é:

CaCOg+ 2CHgCOOH = Ca(CHgCOO)z + GOz + HzO.
Í& A donsidade Íaz parto dos ênsaios do anexo 4.

'' cÍ. SARAIVA, José Mendês da Cunha (intr.), cit. 5, p.91.
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que há pelo menos um s&ulo que se deixou de construir em taiPa. tle facto, em Valongo, o

mesfre António Bicha contou como o avô e o pai consbuíram em taipa ê como no inÍcio do

século XX o pai iniciou a manufacüJÍa de adobe. Na Aldeia Velha, a senhora Rosário Caneiras

com 8í anos explicou que as habitaçÕes em tripa do Largo 1.o de Maio foram mandadas

construir pelo seu avô e irmâos, mas que ela ê o marido apenas conheceram a construção com

adobe.

Deste modo, pana as freguesias de Aldeia Velha e Valongo, o adobe veio subsütuir a taipa

entre os finais do século XIX e inlcios do sêculo XX, tendo aquela caldo em d6uso. A

construçâo em adobe terá terminado durante a década de 60, alfura em que alnda dá entrada

nos serviços camarários um processo de obras para a ampliaçâo de uma habÍtaÉo neste

material.

No restante tenitório confirma-se a antiguidade da taipa, mas considera-se, pelos registos

eftctuados, que a úilizaçâo de adobe nâo atingiu a mêsma divulgaçâo que naquelas

freguesias.

A substituiçáo da taipa pelo adobe pode esbr associada a movimentos migratórios de oums

concelhos e regiões para o tabalho na lavoura. Entre 1890 e 1940 oconeu um aumento

demogÉfico, tendo a população do concelho de Aús crescido 76,10/o171. De fiacto, sáo deste

perÍodo as constuçôes em adobe referidas pelos enheústados. Ainda, a ufrlbaefio de cal na

manuÍactura dos adobes pode tambóm *tar relacionada com os moümentos migratórios,

nomeadamente da regiâo Gandaresa e do vale do Sorraia onde a utilização era práüca @mum.

Com os ensaios ehctuados às amosbas recolhidas de taipa e adobe, conclui-se que de um

modo geral se está na prêsênça de solos predominantemente arenosos com fialta de argila, ou

seja tenas magÍas. Nwtas situaçôes seria necessária a adiçâo de terras argilosas na

execuÉo da taipa, mas não bi possível apurar se oconemm experiências desE nafureza. No

fiabrico de adobe, esta sifuação Íoi contomada pela adiçâo de cal aêrea, depois de apagada, ao

material terra. A cal funciona, neste caso, como um aglomerante, em substifuiÉo da argila, em

falta no soto arenoso, que confure a coesão nressária para permitir a sua modelagem. Na

consüução em taipa não foi encontrado nenhum exemplo de adição de cal ao material terra

utilizado.

Os registos efectuados dizem respeito a consbuçÕes em elevado estado de degradaçâo. Mas,

foi posslvel idenüficar construçôes em taipa em razoável estado de conservação, que se

encontram hab'ltadas, pelo que os mestres taipeiros conseguiram com solos, mais ou menos,

r71 ALMEIDA, Maria Antónia de Figueirêdo Pais de, cin. A, p.32
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débeis alcangar os seus objec,tivos. De fac{o, etas consbuç6es possuiÉo mais de um século,

pelo que a sua presemrçâo e longevidade está dependente da atençâo que lhe é conferida por

exemplo, afavés de renovaçÕes periódicas nos revesümentos. Também, Fra as consÚuçÕs

em adobe constatou-se que o seu estado de conservaçâo prende-se com a sua utilizaçâo. No

entanto, conclui-se que o adobe de al e areia posui uma maior durabilidade, uma vez que as

constnrçôes neste material apresentam-se menos degmdadas, ainda que expostas às

intempéries.

Nas conversas @m os mestres constrrÍores e fubricantes de adobes tentou-se perceber o

modo como eram encamdae as duas tipologias consbutivas. O mesbe António Bicha referiu

que o adobe era mais resistente que a taipa, com maior durabilidade. No entanto, na Aldeia

Velha, a senhora Rosário Garreiras acha que a taipa ê mais resistente. Ainda que esta senhora

tenha fabricado adobes com o marido, considera-se que esta opiniâo deve estar relacionada

com a longeúdade das construçôes em taipa, que os habitantes associam aos seus pais e

avôs. Pelo contrário, o mestre António dedlcou uma parte da sua vida a @nstruir em adobe,

pelo que é natural, a defesa do seu úabalho. As opini6es sâo diversas e prendem-§e com a

vivência de cada um.

Da @taéteÍrzaçâo das técnicas de construçáo em teÍa conclui-se que apesar das debilidades

detectadas no material tenE presente conseguiu-se construir contomando dificuldades com

mais ou menos sucesso. De Íacto, o conhecimento empírico na arte de consEuir com tena

@e possuir solu@s táo adequadas como as resulhntes de ensaios normalizadosra.

1z Cf. PROTERRA - Selecçâo de Solos o Métodos do Conúole em consüuçâo com teÍÍa : práücas de
campo. tV SlsmlnáÍio lbsro.Amerlcano de Conslrução corn Terra e lll Semlnário Arquitec'tura de
Terra em Portugal, Monsaraz, 2@5, p.12.
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Capítulo tll - ldentlílGação ê Caracterlzaçâo das tlpologlas arqultectónlcas

3.1 . Aspectos Gêrais

A identificaçáo e caracterizaçâo das üpologias arquitstónicas edificadas em teÍra crua no

concelho de Avis prêssupõêm o conhecimento de etudos anteriores efectuados à arquitectura

popular alentejana, regiâo onde se insere o concelho de Avis.

Emesto Vêiga de Oliveira e Femando Galhano caracterizaram a @sa do Sul como uma

oposição à casa do Norte. A primeira'não precisa de lojas, porque normalmente se destina

exclusivamente à habitaçÕes de pessoas, (...)" e "(...) ela é aqui de um só piso téneo."íE

Referem-se, cerbmente, à casa urbana de um assalariado, que bm como única fun@o a de

habÍtar, de quê resulta o seu exÍguo esPaço interior.

TamMm Orlando Ribeiro relatou esb diferença, referindo-se eo mesmo tipo de construção,

quando escreveu que a "casa do Sul caracteÍiza-se tranto pela forma mais simples como pela

sua função mais especializada: construçâo de um só piso, dêstinada apenas à habitaçâo lque

a do Norte com dois pisos com funçôes distintas - animais e habitaçáo - e independentest.nlTa

Contudo, refrre este autor que sê a sua forma é mais simples, "sáo mais complexos e perfeitos

os dispositivos destinados a asseguÍar a função exclusÍva de habita@o."íre

O inquérito realizado à Arguitec-tura Popular em Portugalíre refure que nesta região é possÍvel

constituir dois gr:andes grups de consbu@s: a casa urbana, reservada à funÉo habÍhcional,

e a consfuÉo isolada - o monto - onde prepondera a funçâo agrlcola. Dê fac'to, tambêm

Orlando Ribeiro já havia estabelecido esta dlcotomia quando escreve que "à casa elementar,

isolada, ou agrupada em povoa@s, deve acrescentar-sê o conjunto de edifÍclos dispostos à

roda de um pátio interior abetto ou fechado, com habihçôes, palheiros, abrigos de gado, fomo

de cozer pão, etc."177, referindese ao monfe.

1n OLlvElRA, Emesto Veiga; GALHANO, Femando, cit 116, p. í52.
t74 RIBEIRO, OÍlando - Portrgal, o iilsditsrrânoo ê o Aüllnüco. Usboa : LhnaÍia Sá da Cosia EditoÍa,
í987, p.93.
t7s lbidem.
í" Cf. AAW - Arquftecarra Popular em Portrgat. Usboa : Ordem dos Arquitectos, 200/., p.178.

'z RlBElRo, orlando, al.174,p.M.
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Também, Mariana Coneiain Íaz referência a esta dicotomia enbe casa urbana e rural. Assim,

refere a autora. que a habitaÉo hadlclonal é composE, no meio rural, por piso téneo e no

meio urbano, por dois pisos.

De f;acto, e ap€Bar de camcterísücas semelhantes nos modos de habttar os espaços, é óbvia

êsta dihrenciaçâo.As consfu@s urbanas enconhmm o seu espaço limitado, na maioria das

vezes, com especial destaque para malhas urbanas com cancterÍsücas medievais. Com

hente reduzidas, estas crescêram para hás, de comPaÍtimento em compartimento, ou

altearam as consfugÕes com aproveÍhmento dos entre-bnos, diminuindo os pésdirettos ao

mlnimo. As consbu@s em espaço rural eram ampliadas quando neceesário em comprimento

ao nível do piso téneo.

Ainda, os aúores da Arquitectura Popular em Portugal lnserem AÚs na sub'região dos

Banosrru f;azendo notar que, aqui, a cozinha ganha maior importância na habÍtaÉo, passando

a chaminé a fazel. parte da composigâo arquitectônica da hchada principal. De fracto, na

denominada casa urbana, a chaminé ocupa uma grande área da reduzida frente e, quando

saliente, ganha uma importância redobrada, pelo jogo de volumes criado no anuamento.

Todavia, esta cAsa uhana ê uma referência a uma consfuÉo de raiz mediêval, que podemos

en@ntrar nos aglomerados mais antigos deete concelho, nomedamente em Avis, Figueira e

Ban6 e Valongo. Este tipo de habi[ção será definido oomo Habiibifio Hementar de raiz

mêdievel.

EfBdivamente, oubos üPos de habitaçâo povoam os aglomerados urbanos. HabitaçÕes com

ou62s refeÉncias, em que a chamlnê passa a sítuar-se no alçado tardoz e a frente foi

alargada, possuindo um vâo de porb e duas janelas latemis. Por vezes, aparecê um conedor

que revela outras regÍas sociais, inexistentes em épocas mais antlgas. É o caso das

habita@s de adobe das fregueslas de Valongo e Aldeia Velha. Ainda que algumas habitagôes

conünuem a possuir uma planta elementar, êsta é agora quadradaíe e possui quafo divisões.

Esta planta elementar vem representada por Emesto Veiga de Oliveira e Femando Galhano

como pertença de Joaquim lgnácio Pinotes, julga-se como uma habitr@o da reglão alentêJana.

1m cf. coRRElA, Mariana, cit. ío2, p.4.

"t cÍ. AA\ru, cit i76, p.íss.

'@ Esta referência ao quadrado não roulta de qualÍo lados iguais. Ao irwês, ao conbário da habttqção de
miz medieval quê pssui uma planta alongada para tadoz, €atâ apresênta quabo divisôes, duas
diantehas e duas tsaseiÍas.
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Figura & - lmagem Í€ürada do livro ArquiMura Tradidonal Portrgue (sem escala)íÚ

Nas malhaS urbanas maís recentes o €Paço disponível para o lote já possui dimensôes

próximas do urbanlsmo acfiJal. D,e hcto, as populaçúes deixaram de necessitar da segurança

de uma malha urbana conüda denúo de muralhas ê e§pmiam-se, agoÍa, ao longo de caminhos

gue se tomam amJâmenbs. Para as traseiras ficam as courÉrlas de agriculfura e o logradouÍo

asaume uma maior importância na manutenÉo de Pequenas hoÍtias.

Emesto Veiga de Oliveira e Femando Galhano refurem que a casa ténea " (...) predomina

sobre a €sa sobradada que, menos significaWa, com ela coeÍste, próPria apena§ dê algumas

ÍamÍlias (.,.)"o. Ainda que a casa ténêa predomine, existem Yárias casas com doi§ pisos, nas

malhas urbanas mais anügas e esta oconência náo deveÉ reultar do nÍvel económico do

habibnte. Ao invés, stâ-se em crer que esta existência é determinada pêla 8peÍbda e§üutIra

fundiária onde estias sê implantam. A evolução tipol@ica das habita@s dementar* com raiz

mêdieval Íoi necessariamente êhctuada em altura, uma vez que era o único €paço disponÍvel.

A confirmar êste facto, sxistem rebências a casas "§obradadas' em Avis e Benavila, no

Tombo de 1556'83. Tambám Armando Pereira rehre que a construÉo de um piso superior ê

feita mais brdiamente, sendo fttro, ou mesmo, inexistente na ldade Mêdia. DeSte modo, sê a

habitaçâo era tênea, não Íaras vezes, Ê como se iÉ confirmar ainda, sta poE§ui dois pisos,

sendo o segundo piso um aproveibmento de entre-bno§ para quartos.

A caraderizagâo üpológica inclui, também, a casa rural, a que a badiçâo oral denomina de

Monta. A sua localÍzaçâo, af;astada das malhas urbanas, jusüfica e§ta dtferêncla@o, apesar

das referências a mddos rulzús que as oubas habiEçÕc P§§am ps§suir.

't CÍ. OLrVEIRA, Emesto Veiga de; GAL}IANO, Femando, cit. 1Í6, Desenho 90
íe ldem, p. 'tg.
iB SARAIVA, Jooé Mendes da Cunha (inf.), cit.5, p.q).
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O Monte, refurido pelos autorw citados, @mo uma caÍacteísüca desta rqião, é deffnido como

a sede da lavoum que exploÍa a herdade onde este se situa. Assim, o monte é'aquilo a que

noutras provlncias sê chama granJas, casais, quintas, etc."e4 e coresponde à casa do NorG

com o seu eiro murado, mas 'a grande explonaçáo e a abundância de gado de lavoura

reguerem para este e paÍEr as colheitrs instala@s vastas e apropriadas, ê o Ho quê sbriga

os homens já nâo as pode cobrir."í6

Cronologicamente, êsta tipologia enquadra+e num amplo pertodo de temp, com refurências

óbvias à romanizaçâo. Numerosos montes encontram-se documentados como constuçÔes do

sóculo XVl, mas a sua construçâo prolongou-se no tempo, até meados do s&ulo XX.16

Este pode ter várias dimens6es e reunir diversas fun@s. José da Silva Picão estabelece

váÍias escalas ou categorias para caraúerizar os monúes, que podem ser esbutuÍas bastantes

complexas ou simples habita@s de "ganadeiros'Í87. Da m€ma forma, Emesto Veíga de

Olirreira e Femando Galhano rehrem que estes podem sêr'casas solarengas'188 @m mais de

um piso, com teneiro e um pátio murado, ou simples habitrgÕes com um piso. E nas palavras

de Orlando Ribeiro, "a deignaçâo de monte cobre, no Alentejo, dmde as casas isoladas de

bros e courelas conespondendo aos casais da região aüântica, até aos mais complexos

assentes de lavouras, com moradas de ganhões e trabalhadores permanentes, abrigos de

aÍros ou úactores, queijarias, residência do lavrador ou do feitor, às vezes de andar, e até

capela, (...)"'e

Também, Victor Mestre ê Maía Femandes caracterizaram os montes na regiâo alentejana,

sintetizando bês üpologias dislintas que se prêndem com a escalats. A üpologia rnais

complexa diz respeito ao Monte Aglomendo, uma estrutuÍzl de planb rectangular que se

desenvolve em volta de um pátio onde se reúnem funç6es vafiadas em que a casâ principal

assume papel de destaque. A denominação Monte Coniunto diz respeito a uma edificação

onde os compartimentos para habitaçâo do lavrador e empregados bem como oubos cómodos

1s PICÂO, José da Silva - Atrav& dos Campoo : Ua@ e CoatJm@ Agrlcolas-atentelanos. Usboa :

Publicações D. Quixote, í983, p.25.

'6 RlBElRo, orlando, cií. 174,p.94.
16 Cí. MESTRE, Mcíor FERNANDES, MaÉ - "Moder [ontlnel [disponlvel na lntemet v{a

Www.URl:http:/lwww.meda*orpus.neUpdf{, consultado em 20 de Junho de 20(ts.
1e PlcÃo, José dâ Sllva, dl. 184, p.25.

'o OLIVEIRA, Emesto Veiga; GALHANO, Femando, cü. 116, p.'168.

'o RIBEIRO, Orlando, cit 174,p.94.

'* Cf. MESTRE, Mc.tor: FER}.IANDES, Maria, dt. í86.
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sê slfuam conllguc desenvolvendese num piso téneo. Por fim, a stnútra mais simples db

respeÍto ao Monte rsorado que se desenvofue longitudlnalmente num piso.

Considerando mta üpificação, os rnorfes inventaíados com técnicas constrrÍiyas em tena,

seÉo definidos como Monte com Amtamento, Monte @njunto, utilÍzando a denominação já

atÍibulda, Monte cle Courela e Mante Simp/es, para situagÕç em que esta ettÍun é uma

única habibçâo de piso téneo. Enbe estas tipologias, quê sêrão descritras adiante, rêgiste-se

que podem exisür várias dimensôes e composi@s diverss com funçÕes que depêndem da

nmessidade de utilização, nomeadamente no que diz respeitto à existência de um bmo ou um

diminuto cómodo para animais, contlguo à habitaçáo.

Ainda que possa existir uma dicotomia enhe a c.rsâ urbana e a casa rural, parece óbvlo que o

tenitório em causa viveu para e da agricultura, pelo que ê das necessidades de adaptaçáo àe

actividades desenvolvidas e dos indispensávels alojamentos que resulta a divercidade das

tipologlas constutivas.

Assim, as habiEç&s rurais podem ser definidas '(...) não segundo os matêriais de que sâo

consfuÍdas, nem as suas furmas exteriores, mas squndo o seu plano interior, (...)"íet

Efecüvamênte, a planta de uma habitaçâo úansmite modos de üda e hábitos funcionais que se

foram tansformando e enraizando tomandoos comuns a uma regiâo como o Alentejo, onde o

trabalho da tena dos ouüos está bem vincado.

Do mesmo modo, podem ser ent€ndidas ouhas construções com utilização não habitacional,

que faduzem necessidades de abrigar animais ou de aproveitamento da água, como um bem

essencial nesta economia agrÍcola. Estas constru@s chamadas de auxillares, injustamente,

podem ser mnsideradas como uma extensão da habiEção'E. Assim, êstê êstudo tipolôgico

abrange, assim, oubas construçôes com funçôes nâo habitacionais, mas que sâo um

complemento a mta fun@o, como é o caso de anexos, poços ou muÍos.

Emesto Vêiga de OlÍveim e Femando Gelhano dedicaram-se, bmbém, ao estudo e

caracterizaÉo de constuçôes elementarw, que têm a sua origem nos simples abrigos que os

homens utllizaram para habitarla. No seu babalho refurem constuções de planE rectangular,

onde incluem constru@s com coberfuras em materiais v4eEis, que denominam de banacas.

í8r Albert Demangeon citado por OLIVEIRA, Emesto Velga de; GALI-IANO, Femando, cÍt. Í'16, p.'tS.
1@ CÍ. AAW - "Arcrritecture Tradiüonelle Mediterranenne" [online], Édê de AügnonlComiersion
Europeen, ldhponlvel na lntemot üa Www.URL:http:/lwww.RehabiMed.neU@f{ consultado em 10 dê
AbÍil dê 20m.

'o oLwEIRA, Emesto Veiga; GALHANO, Femando; PEREIRA, BenJamim, ctt. 80, p. 7.
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Ainda, que possâm ter alguma semelhança com um tip de edifÍcio existente na regiâo em

esfudo, lo@lmente estas denominam-se de @Daíras.

Nos trabalhos ciHos nâo bram enconbadas reÉrências à consffuçâo de poços, bnques e

minas de água nêsta regiâo. No entanto, nas frqueias de Valongo e Aldeia Velha existem

diversas consúuçÕes de aprove'rtamento da água dificadas em adobo e denobm pssuir

algum conhecimento na execução deste üpo de estruturas. O facto de terem sido enconhadas

duas formas, para produzir adobes com crrvatura, que eÍam úilizados na construçâo de poços

na Aldeia Velha revela o aprumo desh conshuçâo. Seria redúor descrever apenas as

habita@s com tantas outras constru@s quê @em sêr reveladores de uma sabedoria

consbutiva.

Ainda que se possa considercr que a escolha do material a utilizar condiciona a construÉo,

algumas üpologlas arquitrctónicas nâo se prendem @m o mateíal úilizado, mas, como já foi

referido com o esquema da planta. Todavia, a escolha dos materiais determinou caracterlsücas

imporEntes nas constuçôes populaÍÊs, nomeadamente a existêncla de apenas um piso tên@.

Esta üpifica@o, baseada nc materiais de consbuSo, também se revela importante para a

área em estudo. De facto, existem diversc momentos de crescimento das malhas urbanas que

podem ser caraçlerizadas polos materials utilÍzados. As habitaÉes de adobe de Aldeia Velha e

de Valongo encontam-se associadas a expansôes das freguesias om crescimento do número

dê habftrentês.

As tipologias arquiteotónicas dêverão ser o resultado de uma longa evoluçáo, que levou

séculos com adaptações aos l@is, às matérias-primas disponlveis, num sucessivo

aperfeiçoamenb, e como resposh aos sous modos de üda, que incluêm o trabalho da tena e

do gado. Uma tipologia habitacional resulh de uma longa evoluÉo que ê fansmitido de

geração em geraÉo.

Com a caracterEafio üpológlca pretendÊ.se definir tipos que resultam do registo efrctuado

das conskuçôes em taipa e adobe no concelho de Avis. Todavia, estr tipificaçáo ulúapassa o

seu método conshÍivo, uma veu que, existem situaçôç em gue a taipa é substituÍda por uma

alvenaria de pedra, não dehando a üpologia de ter a mesma lógica de uülizaÉo. De facto, as

üpologias arquitectónicas, " (...) indepndentemente dos matedais-base disponÍveis, seÍnpre

responderam a uma imagem de memória colectiva.'ís

'* MESTRE, Maor - AÍqutbcfura Popular da llladelra. Usboa : AÍgumentum, 2002, p. 69
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É dncil situar cronologicamente as üpologias arquitectónicas. O seu método constnrtvo toma-

§e um auxÍlio na dataçâo das consbu@s inventariadas. Como já ficou referido

anteriormenteí$, a consbu@o em taipa é, de um modo geml, mais antiga gue a oonstruçâo em

adobe. Existem várias referências no Tombo de 1556Í6 ao mateÍial taip para as construgÕes

de Avis e Benavila, pelo que a sua existência remonta, pelo menos ao século )(Vl. A

informa@o oral data as constu@es em taipa de finais do século XlX, princípio de XX, altura

êm que Bê terá dsixado de construir n6te material. Efrctivamente, a inbrmaçâo oral foi um

grande auxÍlio para datar várias construçôês.

Ainda, as chaminês decoradas onde aparecem datas incluldas e alguns omamentos sobrê as

portas principais tomaram-se num elemento que permite datar as consfu@s. Ainda, que

@ssam não Íazer parte da construÉo inicial, sâo elementos importante que conúibuem para

a datação.

Poderá t6r existido um momento em que os dois métodos construtivos íoram contemporâneos.

É o caso da habiEçâo da Rua 25 dê Abril, n.o 33 em Valongo, onde a parede que dúide os dois

compartimentos é de adobe e as exteriores sâo em taipa.

A construÉo em adobe enquadra-se na primeira metade do século XX, exisündo edificaçâo

com adobê até aos anos 60 desse séculois7. Todaüa, nâo é possível confirmar quando se

iniciou o fabrico deste material, uma vez que não existem referências documentais à utilizaçáo

dste material como paÍa a taipa.

16 Ver sobre lsto Capítulo ll -A conetrução em tena no concelho de Aús
t* cJ. SARAIVA, Josê Mentle da Cunha ontr.), dt. 5.
1n cf. Processo de Obras n.o 5262, Arqufuo de Obras PaÍticuláres da Câma,a Municipal de Avig.
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3.2. Tipologias arquitectónlcas ldentiflcadas - análise morfológica e funcional

3.2.1. Tipologias arquitectónicas habltaclonals

3.2.1,1. Monte do Maranháo - parte da Herdade de Cam6es

Ap6ar de alguns autor€ aponhrem paÍa esta üplogia uma funçáo pÍBdominantemente

agrÍcolaí$, considerou-se que 6ta função'principal" do Monte nâo pde ser isolada da funçâo

habitacional. Efectivamente, para alêm da casa principal, êxistem locais onde habltam os

babalhadore rurais e adventícios. Esta situaçâo é de tal modo vin€da que estes MonÍes sâo

autênücos aglomerados, onde muiEs vezes foi edificada uma scola ou uma igreja e, alguns

@nstiürem, actualmente, sedes de freguesia.

Deste modo, "a casa rural é o monte"l@ e " (...) é o «monte» que completa as necessidades de

alojamento, tanto do babalhador adventlcio como do permanente, chegando a @erem-se
instalar aÍ dezenas de homens e mulheres. Constifui assim hmbám o «monte» um üpo e

aglomerado populacional, (...) por nafureza da erúensão das herdades, são bem afiastados uns

dos oubos."m

De Íacto, o Monte é a origem do aglomerado uúano do Maranhâo, em que o conjunto de

ediflcios, guê servia de alojamento aos trabalhadores da herdade de Camões, é actualmsnte

sede da freguesia @m o mesmo nome. Sazonalmênte, as herdades recebiam homens e

mulheres que se deslocavam de oubas regiôes para trabalhar temporaÍiamenb na agricllfura.

Actualmente, o Maranhâo consütui a sede de uma freguesia caracterizada pelo laütlndio em

que a herdade maior se denomina Cam6es. É neste contexto gue apaÍece o aglomerado do

Maranhão. Este deveÉ ter sido edÍficado para habÍbçâo de babalhadores daquela herdadê.

Tipologicamente, o Maranhâo faz parte de um conjunb de conúuçôes que abrangem a área

de Camôes, junto à ribeim de Seda. As consfruçÕes enconham-se dispersas por várias áreas,

provavêlmênte, devido à dimensâo da herdade. Na área de CamÕs, localizam-se as

esúufuras de apoio à actividade agrÍcola, outros conjuntos habitacionais, tais como Montos

Simples e, ainda, a igreja de Cam6es.

'o AA\ y', cit. i92, p.í78.
1* OLIVEIR 

" 
EmesÊoVeiga; GALHANO, Femando, cit 1í6, p. 168.

mAAw,cit í92,p.í5í.
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Em 1975m1, sob proposb do ConsElho Regional da Reforma AgÉria de Porblegre tul

expropriada a herdade de Camões com uma área de U72,1950 ha. No prédio inclui-se uma

área de 5,5 hectares onde se inserem stas construçÕs, que se manteve sob o domÍnio

estatal. Em 19832@, o Estado bansmiüu o seu domlnio a fiavor da Câmara Municlpal de Avis

pam urhntsaçâo e el@nsâo da povoaçâo de Maranháo, altura em que a autarquia promovêtt

a consfuu@o de duas bandas de habitaçâo.

r*++t O

ó
o

G

flprrjpê 
* e 84 - Planta gêÉl do aglomerado do Maranhâo e pormenor da planta das constuçôês êm

Poseui bês conjuntos de consúuçÕs que englobam habitaçâo e algumas depndências não

habitacionais, implantados próximos uns dos outros a brmar um aglomerado. Actualmente, os

anexos nâo habitacionais enconfam-se diúdidos e bram adaptados a habitagão. Do conJunto

fazem parte uma p€quena igreja e, de consfitçáo mais recente, a escola e a sede da junta de

fquesia. O aglomerado urbano bi ampliado com constuçâo de habitaçâo, o que @erá ter

sido o bavâo para a desertificeçâo deste l@1.

Os ediflcim distibuem-se em volumes de piso téneo e com dois pisos em áreas pontuais. No

ponto mais a Nascente, os dois pisos resultam da topografia do teneno, sendo perceptlvel do

espaço público a uma cota mais inferior. Neste local, a esquina é marcada por um

pilar/contrahrte em afuenaria de Ísto dê planta quadrada. Estas constsuçôm de dois pisw

possuem uma tipologia distinta com uma planb mais elaborada que deveria ser aúihulda aos

babalhadores permanentes com alguma importância na escala social da herdade.

ã cf. poRtARtiA n.o Eoorís. D.R. ! sêrie. 21s (192fi}14.
- cf. poRTARtA D.R. !l sáÍiê 244 (ím$ío{z).
E Lenantamento cedido peta DMeão de PlaneameÍ o, Urbqnismo ê Ambiento da Câmara Munlcipal de
Aús
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Algumas dependências habitacionais possuêm uma planta rebngular em que os

compartimento se interligavam interiormente através da casa do fumeiro, onde se deüam

reunir os ooupants, que pemoitavam nas outas dMs&s. Os alçados sáo composte por vâos

de porta e pequenos vâos de janela, alguns truto de remodela@ interiores.

As predes exteriores e intedores sâo em taipa ê algumas divisórias Íoram dificadas em tijolo

maciço cozido. Os pavimentos dos pisos téneos sáo consttuídos por uma argamassa afugada

e as estruturas dos pisos superiores sâo de madeira com bno conido. Existem situa@s de

lajês aligeiÉdas que vieram subtituir estruturas de madeira. As cobeúuras possuem duas

águas reveüdas a telha de aba e canudo sobre estrutums de madeira com fono e banotes de

secçáo rectangular. Esbs esfuturas das coberturas sáo o rêsultado de uma lntervenção de

Câmara Municipal de Aús, nâo conepondendo às e{ruturas originais. Existiam vigamentos

em madeira com rev*limento a tijolc maciços que fomm suHituÍdas, uma vez que se

en@nfravam em rulna.

rntr !
!

Figura 85 - Alçados dos conjuntos de consbuç6as em taipa do llaranháo

O topo Nascente do conjunto Sul é rematado por três conhfurtes de reforço dos paramentos

de taipa. No topo Poente deste conjunto existê um fomo de pão, virado para o exterior. Junto a

este ficavam as dependências com caracterÍsticas nâo húitacionais, ac{ualmente convertidas

em habitaçÕes.

Actualmente. as construçõês habitrdas possuem instalaçÕes sanitárias e coánhas que furam

introduzidas pela autarquia de rnodo a dotáJas de condi@s de habitabilidade. Durante o ano

de 2005, turam introduzidas instalaçôes sanitrárias em úês habitaçôes que ainda nâo possulam.

tr ! !tr
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3.2.1 .2. Monte de Arruamento

Esta üpologia localiza-se sempre em áreas rurais, aÍastada das malhas urbanas e caEcteriza-

se pla diversidade de consbu@s agruPadas. A Eua disbibuição tuncional leva, me§mo, à

conshução de muros que separam diversas funçôes, ou delimitam áreas fronteiras a

consbugüs especiais. A sua organizaçâo, onde nada se mistura, promove a constuçâo de

esfutulas de aproveitamento, conduçâo e armízenamenb de água, tais como aquedutos,

poços e fontes, ou, apenas, pequenos canais e tanques de aproveitamênto desse escas§o

rêcurso.

José da Silva Picãofl descreve as funçôes que esta tipologia pode alhrgar casa de

habiüaçâo, despensa, cozinha, amassaria, dePêndênclas agrÍcolas e pecuárias, celeiro, fomo

de pâo, cavalariças, palheiro e cocheira. Conesponde a esta descrição, enbe oufos, o Monte

da Goiã, em Valongo, onde foram idenüficados taipa e adobe. Estes métodos conskutivos

foram identificados em palhelros, cavalariça, anexos e muros. Nâo foi possÍvel conhecer a

e-strutura constnÍiva da habitaçâo. No entanto, êxistem várioe sistemas consftÍivos neste

conjunto constutivo. Para além, da taipa e do adobe bram ident'ficadas alvenarias de pedra e

tijolo maciço cozido.

O

Figura 86 - Divisâo Cadastral da Herdade da Goiâd, Valongo. A hoÍdade possui 3í) hectare

a plCÃO, José <ta Silva, cit. í&4, p.25.
ffi Levantamonto eMuado com base na Carta Cadasfal da se@o F da fregueeia de Valongo. lnstitr.rto
GeogÉfico e Cadasüal dê í965.
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Figura 87 - Esquêma dê organização do Monte da Goiâ, Valongo

O monte organiza-se a partir de um amramento calcetado que separa a área habitiacional, com

um pátio Íronteiro delimitado por um pequeno muro, da horta e das dependências agrÍcolas e

pecuárias. A horta situa-se êm frente à casa de habitaçâo e é delimitada por um muÍo alto onde

se abre um vâo de portllo. Neste muro apoiam-se as estruturas de aproveitamento da água,

associadas a uma nas@nte. Sobre o arruamento existe um pequeng tanque para os animais

bêberem água e nas traseiras existem dois tanques de armazenamento de água. Junto ao

monte, atravessando â horta, existe uma linha de água.

Figuras 88 e 89 - Vista distante do conjunto de consbuçôes e do arruarnento do Monts dã Goiá (à
esquerda a habitaçâo com dois pisos e à direita um tanque e a horta)

As estruturas englobam uma grande câvalariça com abertura principal sobre o mesmo

amJamento e ligaçáo Faseira a um pátio murado de encerÍamento de animais e

compartimentos com funçôes diversas. Além, de anexos náo habítacionais, existe um

requintado pombal que ocupa um lugar de destiaque paÍa quem chega à casa principal.

t làÉ ô .liab t Êcla - àdt

e ffirdóErrkr*



Arquitectura de Terra no concelho de Avis. Bases para a sua SalvaguaÍda como Património Cultural 103

Construído sobre uma pequena malhada, este possui cimalhas trabalhadas e beirados

salientes, que mostram o esmero dispendido neste tipo de construçâo.

3.2.1.3. Monte Conjunto

O Monte da Ordem, na freguesia de Maranhão, corresponde à tipologia Monte Conjunto,

descrita por Victor Mestre e Maria Femandes, que é uma estrutura onde vários compartimentos

se agrupam resultado das necessidades de habitaçâo e outros usos.

Era umâ estrutura composta por dois conjuntos de ediÍlcios cont[guos, onde se inclula a funçâo

habitacional e outras. O edifício habitacional possuía uma planta complexa, onde coexistiam

algumas dependências nâo habitacionais e um fomo. Neste reuniam-se as habitaçôes do

proprietário ou rendeiro e dos trabalhadores. O edifício anexo era reservado ao abrigo de

animais ê alimêntos. Possuía um piso ténêo com coberturas inclinadas de duas águas. O

edifício habitacional possuÍa váos mais francos que os anexos com váos mais reduzidos ou

com paramentos cêgos e grandes vàos de portáo, Este conjunto construtivo encontrava-se em

ruína iminente quando foi visitado e actualmente foi sujeito a um processo dê rêconstruÉo que

deixou as suas características irreconhecÍveis.
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Figura 90 - Planta dos ediflcios que compunham o Monte da Ordem no Maranhão2G

26 Processo de Obras n.o 32IO4-PDM, Arquivo de Obras Parliculares da Câmara Municipal de Avis
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3.2.1.4. Monte de Courela

A denominaçâo atribuída a esta tipologia prende-sê com a sua localizaçâo, em courelas de

dimensáo reduzida, muitas vêzes, prôximas dos aglomerados urbanos onde a divisão da

propriedade é maior. É também comum em áreas onde a partilha fruto de heranças resultou na

divisão cadastral e característica da área denominada Courelas dos Covôes, na freguesia de

Alcórrego.

Na freguesia de Valongo, foram identiÍicadas várias construçôes desta natureza que possuem

entre quatro a seis divisôes interligadas distribuÍdas num piso téneo. Algumas possuem

lâteralmentê um compartimênto para cómodo de animais ou um forno. Este elemento também

aparece por vezes separado da habitaçáo, mas nunca a mais que 2m de distância.
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Figurag 91 e 92 - Planta e alçados do Monte do Elisandro e da courela onde se insere a construçáo2o7

Apresentam uma planta mais elaborada gue o Monte Simples. O Monte da Courêla possui

compartimentos distribuÍdos entre dianteiros e traseiros, com comunicaçáo interior através da

cozinha onde se localiza a chaminé de fumeiro. É uma construçâo com duas águas com a

cumeeira sobre a parede divisória interior. Não possui vãos de janela, apenas um, ou dois,

vãos de porta, abertas sobre a área da courela.

Esta construção possui por vezes mais que uma habitaçâo, resultado das necessidades de

alojamento da famÍlia. Neste caso, esta habitaçáo é separada da anterior com entrada directa

pelo exterior e possui uma segunda chaminé de fumeiro. É o caso da habitação do Monte do

Elisandro em Termo de Seda, Valongo. A habitaçáo localiza-se num dos extremos da

propriedade, neste caso junto ao aruamento com as traseiras voltadas para este. Esta

20'Processo de Obras n.o 52/O4-PDM, Arquivo de Obras Particulares da Câmarâ Municipal de Avis
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consfuçâo po-ssui um anexo otxn uma cobertuÍe de uma água perpendicular às anteriores com

uma ércea mais baixa e apoiada num moirâo de pedra central.

Figuras 93, 9t e 95 - Mstas gerâis do Monte das Covas 3 e Monte dê TÍigo de Cima em Valongo. No
primeiro o fomo aparece isolado da habitâção e no segundo o fomo está integrado na constn ção

3.2.1.5. O Monte Símp/es ou a Habitação Elementar de raiz rural

O Monte Simprês é ume construÉo de dimensão muito reduzida gue se localiza em área rural

afastado de outras construçôes ou associada a anexos. Possui dois compartimentos

conespondendo a uma cozinha e um quartddespensa, que sê dispóem numa planta

rectangular.

'Estes, de proporçôes modestlssimas, (...) habiEm-nos os guardas ou outros criados,

principalmente ganadeiros. Às vezes, porém neles residem caseiros estranhos ao lavrador da

herdade - seareiros que lavram por sua conta (. .. )'m

A Habitação Elementar cle niz rural surge como uma reinterpretaçâo do Monfe slmples, mas

aparece a ladear arruamentos. Deste modo, as suas referências sâo rurais mas o seu contextrc

urbano.

Como o Monte Simples, estas habitações possuem duas divisões, mas dispôem-se de um

modo diferente de outras habitagÕes na malha urbana. O seu desenvolvimento é lateralizado e

a sua posiçáo na malha urbana varia. No entanto, estas aparccem associadas a lotes com uma

área descobertr razoável.

A cozinha possui a posiçáo principal na habitaçâo, onde se desenvolve o dia-a{ia e a outra

divisáo é o quarto/despensa, com um vâo de janela na fachada principâ|. Na cozinha localiza-

e ptCÃO, José da Silva, cit. 184, p. 25,26.
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se, junto ao paramento da fachada principal, a chaminé de Íumeiro que aparece sobre a

cobêrtura.

Estas habitações encontram-se na malha urbana de Valongo associadas à construçâo em

taipa. É o caso da habitaçâo da rua 25 de Abril, n^o 33. Nesta, os paramentos que delimitam o

perímetro foram ediÍicados em taipa e a parede que sepaÍa a cozinha do quarto/despensa é de

adobe. Esta habitaçâo é dos poucos casos identiftcados em que os dois sistemas construtivos

são contemporàneos.

Também em Valongo, aparecê uma habitaçâo que sintetiza a proximidade entrê o Monfê

Smp/es a Habitaçáo Elementar de raiz rural. Na rua 1.o Maio, n.o 18, uma construçáo, com as

mesmas caracterÍsticas da anterior, implanta-se lateralmente ao amramento e com frente para

a courela agrÍcola que lhe está associada.

Figuras 96 e 97 - Planta, alçado, coÍte e vista geral da habitação da rua I .o de Maio, n.o 18, am Valongo

A fachada principal possui três contrafortes que denunciam a sua construçâo em taipa. A
cozinha possui um váo de porta, entrê dois contrafortes. Nesta localiza-se a chaminê, também
junto ao paramento principal.

Foi possível registar o seu sistema construtivo porque a construção se encontra em ruÍna. Os

paramentos exteriores sâo em taipa e o paEmento interior é de tijolo cozido, tazendo a divisão

entre o quarto/despensa e a sala.

Nestas construçÕes, a cobertura possui duas águas e é executada com uma estrutura simples

de madeira, com madre, barrotes e traves de assentamênto das telhas. A cumeeira posiciona-

se a meio dos paramentos laterais onde se encastram as madres. Os beirados são executados

sobre os paramentos principal e tiardoz e os paramentos laterais terminam em duas empenas

triangulâres.
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3.2.1.6. A Habitação Elementar de raiz medieval

Esta habitaçáo insere-se em áreas urbanas do concelho de Avis. Alguns autores apontam-nas

mesmo como as mais antigas na malha urbana, ladeando artérias medievais20e.

As construçôes insêrem-se na malha urbana segundo o característico lote gótico, onde a

largura é muito inferior ao seu comprimento. Ainda existem, no Centro Histórico de Avis,

construções com características habitacionais que correspondem claramente a este princÍpio.

Sâo exemplo disto, as construçôes das ruas dos Mercadores e do Meio. Mas, esta tipologia

também aparece nas zonas mais antigas dos aglomerados de Figueira, Valongo e Benavila.

Esta tipologia reflecte uma vivência agrícola ligada aos ganhões, indivíduos que ganhavam a

vida trabalhando e terra dos outros. É uma casa térrea que ocupa um lote de frente reduzida e

não muito profundo. Possui uma enorme chaminê de fumeiro, "em forma de caixa que se

encosta às paredes do rés{o-chão"210, paralela ou perpendicular à fachada, muitas vezes,

saliente.

Figuras 98, 99 e 100 - Exemplos de habitações elementares de raiz medieval em Avis e Valongo

Na fachada príncipal existe um vão de porta único, com postigo para ventilação e iluminaçáo.

Este não possui qualquer cântaria e, na maioria das vezes, nem sêquêr moldura em

argamassa saliente. Apesar de despojada de ornamentos, as tipologias elementares são

enriquecedoras das artérias marcadas pelo ritmo criado pelas enormes chaminés, muitas

vezes decoradas.

'* CAEIRO, Elsa Maria Moreira - Estudo comoarativo de coniuntos urbanos situados na área de
influência de Évora. Évora : Universidade de Évora, 1995. Tese de Mestrado em Recuperação do
Património Arquitectónico e Paisagista, p. 2.37.
2'o OLIVEIRA, Ernesto Veiga; GALHANO, Femando, cit. 1'16, p.157.
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No interior, a habitraçáo possui uma estrutura bi-partida, constituída pela divisào de entrada, a

trmbém chamada "sala de fora'2r1, que serve de cozinha e de sala, e onde se situa o fumeiro

de gEndes dimensões, ê por uma outra, traseira, com saÍda para o logradouro, quando este

existe. Esta serve de quarto, quando não se veriÍica o aproveitamento dos forros. No entanto, é

muito comum a utilizaçáo destes para quartos com acesso por um lance de escada, muito

inclinado, adossado na parede meeira, junto ao fumeiro, o que permite um melhor

aproveitamênto do espaço interior. Armando Sousa Pereira refere como denominaçâo para

estas duas divisÕes dianteira e celleiro212.

As situaçÕes de dois pisos sáo certamente uma evoluçáo desta tipologia, em que os forros

deram lugar a outro piso, subindo o telhado, acrescentando a chaminé, quando necessário, e

aparecêndo por cima da porta, outro vão - uma janela, de pequena dimensâo. São exemplo

disto, as construçÕes das ruas da Misericórdia e dos Calados.

O mesmo autor refere que a construçáo de um piso superior é feita mais tardiamente, sendo

raro, ou mesmo, inexistente na ldade Média. ' (...) como no c€rso do foreiro de umas casas da

Ordem situadas na praça, que as alleuãntou de téneas e as fez sobradadas, isto já nos

meados do século XVl. Aqui as divisÕes organizam-se por /ogoas, igualmente designadas por

dia nte i ra e cele iro."213

Figurâ 10í - Plantas, cortê e alçâdo de uma habitação elêmêntar de raiz medieval em Valongo2la

211 ldem, p.169.
2r2 PEREIRA, Armando da Costa, cit. 17, p.29.
2tt lbidem.
21a Levantamento efectuado pela Divisão de Planeamento, Urbanismo e Ambiente da Câmara Municipal
de Avis no deconer de um projêc{o de apoio à recuperação da habitaçáo.
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Estr tipologia surge associada à construçáo em taipa. Quando as áreas úteis dos paramentos

sâo muito reduzidas, a taipa é substituÍda por alvenaria de pedra. Esta situação é visÍvel nas

fachadas marcadas pelos volumes salientes das chaminés. Nos lotes muito estreitos, o

restante paramento é preenchido por um vâo de porta que reduz as alvenarias a áreas muito

pequênas, pelo que seriam substituídas por outros materiais. Esta situaçâo pode ser

encontrada no centro histórico de Avis e na malha urbana de Figueira.

O levantamento arquitectônico mostra uma situação em Valongo, em que a habitação possui

outro compartimento resultante de uma ampliação. De facto, é perceptível que a divi§ão que

deita sobre o logradouro foi construída posteriormente, uma vez que a pârede interior entre as

duas divisÕes dê tardoz não possui as mesmas caracterÍsticas que a parêde meêira, onde

assenta a cumeeira da cobertura.

3.2.1.7. A Habitação de taipa da Aldeia Velha

Para a habitação de taipa da Aldeia Velha nâo foi posstvel encontrar paralelismos de modo a

estiabelecer um tipo. No entanto, as características da habitação situada no largo 1.o Maio

justificam a sua descriçâo. É nesta área restrita da malha urbana, do largo até à rua da

Liberdade, que se localizam as construçôes em taipa inventariadas. Foi identificada outra

situação na rua Grande, mas com caracterÍsticas díspare§.

Figuras 102 e 103 - Habitações de taipa no largo 1.o de Maio, na Aldeia Velha

Estas habitaçôes dispÕem-se em banda na malha urbana ladeando o arruamento com duas

frentes e duas águas de cobertura. A planta registada apresenta duas áreas separadas, com

uma cozinha cada, com acessos indepêndentes por dois vãos de porta da fachada principal e

outros dois a trardoz sobre o logradouro. A construção apresenta dois compartimentos

encêrrados por paramentos em alvenaria de tijolo maciço. É perceptível que foram demolidos

paramentos de taipa ortogonais às paredes exteriores. Num dos compartimentos foi possível

identificar um váo de porta, encenado com uma alvenaria de adobe, mas o outro
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compartimenb nâo possui nenhum vâo dê porta vlslvel. Nâo é compr@nsível este

en@rramento resultândo numa área inuülizável no interior dos 6paços.

Da anállse üpológica hmbóm não é Frceptlvel se esta resulta de duas consru@s unidas ou,

se, pelo conffirio, foi consúuÍda oom uma única habibçâo, posteriormente dividida. No

enEnto, a fachada principal aponta para esta últma opçâo, uma vez que pcsui um tatamento

cromático e decorativo único em todo o paramento. De facto, esta é uma caracterlstica de

algumas das habitaçôe desE malha urbana. Os paramentos possuem coloraçáo - rosa e lilás

- e frisos, pilasbas e socos com decomÉo de caracterÍsticas populares. EsE é uma fachada

que se embslezou peÍÉt o amramento. Ao invês, o pammento haseiro é despojado de

omamentos, possuindo uma pinfura simples a tinta de cal branca.

As consfuçÕes inventariadas com taipa nesta área enconbam-se em avançado estado de

degradação o que pêrmitiu observar o seu método conshrÍivo. Existem situa@es em que se

julga que o método consúuüvo seria semelhante, mas as consfuçÕes hram adulteradas de

modo que náo é possível perceber a sua planta. Exemplo disto, é o café do largo e uma

habitaçào de dois pisos contÍgua à situa@o apresenHa.

tJ
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Fisura 1M - Planta, coÍtês e alçados da habitação em taipa do Largo 1o de Maio, n.o 7 e g em Aldeis
vãhezí5

2í6 Levantarnento efecluado pela Divisâo de Planeamento, Urbanismo e Ambiente da Câmara Municipal
de Aús no deconer do uma anális€ àB condi@s do imóvel.

I
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3.2.1.8. A Hebitaçâo Elementar de adobe

A habibçáo elementar surgê associada à constrllçâo em adob€ e apresenta uma planta

quadrada. Quando o lote é mais pqueno, a planta é rectangular por úa da adap@o da

planE ao local disponÍvel. EsEs habitaÉEs encontram-se nos aglomerados de Aldeia Velha e

Vatongo2lB, associadas a momentos de crescimento detas frquesias.

Possui um piso ténêo com quatro divisÕ€s, interligadas sem conedor ou vestÍbulo disúibuidor.

Nas situaçôes em que o teneno permite, a habitrÉo possui um piso §eml-enterrado

independente compcto por duas divis6es, com acesso a Érdoz pelo logradouro. A cozinha,

divisão de maior dimensâo, ocupa o lugar de 'casa de fora' por onde se acede ao interior da

habibÉo e de onde se alcança os outros compartimentos. Aqui localiza-se a chaminé de

fumeiro, mas sem a presença dominante que esle elemento possui na Habitagão Elêmêntar de

ralz medleval.

Na frente da habitaçáo e lateral à cozinha, localÍza-se a despensa. Este compaÉimento possui

uma funçâo importante gue sê prende com a armazenagem de alimentos. A tardoz, existem

dois quartos com janelas que deitam sobre o logradouro. A dimensáo de um dos quartos e da

despensa depende da largura do lote. No entanto, a dimensâo da cozinha repete-se. O alçado

principal possui sêmpre o vão de porta lateral à chaminé e a existência de um vâo de janela

depende, também, da dimensâo da despensa.

-1"-
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Figura í:§ - Phnta, coÍtê ê alçado de uma Habitaçâo Elementar de Adobe na rua 26 de Abril em
Valongo'"

21ts Arqulvo de Obras Particulares da Câmara Municipat do Aüs, ver por exemplo Processos de Obras n.o
37t19, 2350, 30/50. 3í/50, 78tt6í) e 112161.
ã7 Processo de Obras n.o 30/50, Arquivo de Obras Particulares da Câmara Municipal do Avis.
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A cobêÍtrrâ possui duas águas com a cumeeim sobre a palde interior que dMde as dMsÔe

da fiente das baseiras. Latêralmente, c paramentos terminam em duas empenas liangulares.

A esúrÍura da coberfura é execuhda com madres e banotes sob o fono e a telha. A telha

nctas habitaçôes é de aba e canudo ou ,usa. Os promsos de obras2í8 indicam esta última

telha, muito ufilizada nesta época, como material de revestimento.

A dimensáo do logradouro e a implantaçáo da habitraçâo pÍsnde-se com a dimensâo do lote.

No entanto, o alinhamento da construçâo é Íeito pelo anuamento, sem recuo. Por vezes, estas

implantam-se em banda. Neste casos, apareae um vâo de porb a tardoz, num dos quartos.

Nâo se sabê quando começou a ser construlda"t mas, ainda, em 't960 enconbam-se projectos

para a consbuÉo de habitaçÕs com estas camcterlsticasã.

Foi enonhada uma habiEçáo que data de 196í2Í, quê possuÍa caracterÍsticas semelhantes

às descritas, no enbnto, com uma planta mais simples, com meno§ um quarto. Todavia, a

coãnha mantém a sua imporfflncia como ucasa de fora' e divisâo principal por onde se acede

às oubas. Nesta, a despensa localiza-se a tardoz com uma vão de janela e o quarto enconba-

se vimdo para a estada e possui, também, um vâo deJanela. Esta habitaçâo ocupa a frente do

lote, mas com aoêsao lateralizado para o logradourc tardoz.

3.2.1.9. A Habitaçáo Evolutiva de adobe

Esta habitaçâo, como a anterior, está associada ao momento de crescimento dos aglomerados

de Valongo, Aldela Velha e Benavllau. Esta üpologia também se caracteriza pelo método

construtivo - o adobe - e ê contempoÍánea da anterior.

ã8 Ver indicação dos mâtêÍiais nas memórias dêscíÍtivas do8 projectos. GÍ. AÍquivo de Obras Parüculares
da Câmara Munldpal dê Aús.
zrs Os pro@sgos do obms mais anügos datam de í 949. Cf. Arquivo de Obras Parliculares da Câmara
Munlcipal de Avis.
* Cf. Processo de Obras n.o 78160 que dk respoito à constÍuçâo de uma habitaÉo na eslrada da
Raposa, em Aldeia Velha, AÍquivo do Obxae PsÍliculares da Gârnâm Munidpal dê Avis.
o1 Cf. Processo de Obrae n." 112t61 que dh respeito à consúução de uma habttação na Estrada da
Raposa, em Atdeb Velha, Arquivo de Obras PaÉioüres da Câmsra Municipal de Avis.
z Cf. Proesos de Obnas n.o 8/53, 2T60, m/6,O,8U6O, 81/00, Ad, $t61 , 20/61, 96/61 , ail, 28165,
Arquivo de Obras Particulares da Câmara Municipal de Aüs.
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A Habitação Evaluttua de adobe possui uma planta quadrada. Em relagáo à anteÍioÍ, e§ta

mostra uma evoluçâo que se prende com a locallzaçâo da cozinha na área tardoz e com o

aparmimento do conedor junto ao acesso principal da habitação.

A cozinha deka de ser a "casa de fora", mas nâo perde a sua funçâo social. No entanto'

aparre um novo compartimento: 'sala de jantaf. Esta funçâo era reervada à coánha nas

oufas habitaçôes. Ouúa alteraÉo impoÍtante prende.se com a intoduçâo de um @nedor

parcial que liga a porta pdncipal à cozinha. Lateralmente, faz-se o aceso à casa de jantar e a

um dos quartos.

O squndo quarto apar@ê no alçado tardoz com acsso directo para a coánha. Na cozinha

existe um vâo de porta com acesso directo para o logradouro, a tardoz.

O alçado principal apresenta uma organizagáo siméúica, com um vão de porta central, e dois

vãos de janela laterais. O alçado tiardoz possui um vão de poÍta, no enfiamento do alçado

principal, e um vâo de janela, conespondente ao quarto. O resbnte paÍamento ê qo,
conespondendo à área da chaminé de fumeiro. A chaminé aparecê perpendicular ou paralela à

Íachada tardoz, mas sEmpre junb a esta, nuncÉr na parde de cumesim.

FlguÍe 1()6 - Plantas, coÍte e alçado de uma Habitação evolutiva de atlobo na Rua da Raposa, Aldeia
v;lha%

I

ã Proeso de Obras n.o 2/61, Arquivo de Obras Partisrlares da GÍlmara Municipal de Aús
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A cobertura possui duas águas a fazer cumeeira na parede do meio. Os paramentos laterais

terminam numa empena triangular. A execuçâo da cobertura é semelhante à tipologia anterior,

com madres, barrotes, forro e telha de aba e canudo como revestimento. Os bêirados sáo

decorados com cimalhas trabalhadas.

Figuras 107 e 108 - Exemplos de habitações em adobe na Aldeia Velha

Na freguesia <la Aldeia Velha, esta tipologia apresentava uma característicâ díspar.

Efectivamente, a cobêrtura era plana nâo visitável, rematada no alçado principal por uma

platibanda decorada. No entanto, esta caracterÍstica foi alterada com a introduçáo de uma

cobertura de duas águas. Esta alteraçâo deverá ser a resposta às patologias que uma

cobertura plana mal executada promove ou poderá resultar da necessidade de aproveitar o

sótâo, uma vez que a inclinação das águas da cobertura permite.

Também nesta freguesia, esta tipologia apresenta um piso semi-enterrado quando a topografia

do terreno permite ou justifica. Este piso inÍerior é independente do piso térreo e possui entrada

pelo logradouro a uma cota mais baixa que o arruamento.

3.2.2. Breves conclusões: um mapa tipolÓgico

Os tipos habitacionais descritos anteriormente resultam de uma definiçâo Íeita por análise aos

ediÍícios em terra - traipa ou adobe - e selecçào dos dominantes sobre alguns exemplos

dÍspares. Alguns edifícios terão sido alvo de alteraçÕes proÍundas, motivadas por factores

diversos de ordem social e económica, que tornam difÍcil o seu enquadramento em tipos.

Ainda, uma análise tipológica do concelho incluindo outros materiais construtivos será

certamente mais completa com a introdução de outras tipologias habitacionais, nomeadamente

as que compõem algumas malhas urbanas.

No entianto, considera-se que os tipos inventiariados caracterizam as habitaçôes mais

representativas do concelho e mesmo da regiáo onde este se insere. Estes tipos habitacionais
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testemunham modos dê vida que est€lo intimamente ligados à agricultura, actividade que

caracteriza o tenitório em estudo.

De seguida apresenta-se um quadro das tipologias habitacionais identificadas com um resumo

das suas principais características. Ainda sáo efectuadas algumas anotações sobre a sua

situaçâo actual quanto ao uso e analisada a sua tipologiâ no que diz respeito à adaptaçâo aos

modos de vida actuais.

Foi atribuÍdo um símbolo a cada tipologia tendo sido depois distribuÍdo gêograÍicamente pelo

território em estudo no mapa que se apresenta, de modo a perceber como se distribuem as

tipologias habitacionais identificadas.

Quadro 7 - Resumo das Tipologias Hebitacionais

llonÍe d6 Afiuamenao

Rurâl
Piso térrêo
Plante complexa que
reúne habitação e outros
usos
Vão pequenos (portas e
ianelas)

a 11
[t]

t l +].'' ]

Os exemplos identiÍicados encontram-
sê devolutos.
A dimênsão dificulta e sue
manutenção sem funçô6s para atribuir
a todas as árêas, ainda que sê
continuê â explorar o montado de
sobro e outro tipo dê plantaçÕes- Os
proprietários mudaram â rêsidência.

Itonte Conjunto

Rural
Piso térrêo
Planta complexa que
reúne habitaÉo e outros
usos
Vão pequenos (portas 6
janelas)

rl
d_1il

ffi
FI

! I rf

É comum a sua adaptação Pâra
habitaÉo sâzonal com altêrações
tipológicas protundas.
A sua escala pêrmite a sua adaPteÉo
aos níveis de confoÍto
contêmporâneos.
A sua localização é rural o que
pemitê ampliaÉo ao nlvel do piso
téneo.

lronte de Cour?êla

Rural
Piso téneo
Planta simples que podê
Íêunir mais que uma
habitâçáo
Poucos vãos (apsneg
portas)

\

Muitos encontram-sê devolutos e
outros foram profundemênte
elterâdos.
É oomum a sua adaptação Para
habitação sazonal com alteraçÔes
tipoló9icas.
A sua êscela permite a sue adaPtaÉo
aos nÍveis de conforto
oontempoÉn6os.
A sue localização é rural o que
permite a ampliação ao nível do piso
têrÍeo.

,ronta simples ou
HabiÚáçáo E/€,meníã,Í de
,alz rural

Rural ou peíurbana
Piso téneo
Dois compaÍtimentos
laterais
Chaminé de fumeiro na
fachada principal
Um único vão de porta

El
A grande maioria destes ediÍíciog
encontra-sê abandonede. Area útil
muito Íeduzida, difícil edaptação para
habitação com as condiçõês de
conbÍto satigfatórias para uma íamÍlia.
A sue locâlizâÉo em área rural ou em
lotes com grandê dimonsâo pêrmite a
sua amplieÉo.



Heüú,,çáo Él€,,!e,,Íá,r de
relz medleval

Urbâna
Piso térÍeo (variantê com
piso superior)
Dois compartimontos
(dianteiro e tardoz)
Châminé de fumêiro na
fachada principal muitas
vezes sâliente
Vãos de dimensão
rêduzida.

FJ

Esta tipologia encontra-se
adualmentê habitada por pessoas de
idade avançadâ que vivem sozinhas
ou poÍ pessoes de baixo recur§os,
mas existêm exemplos devolutos.
Área útil muito reduzide ê lotês muito
pequenos, por \rezes só uma frente
paÍa a rua, tornem difícil â sua
adaptaÉo com o conforto exigÍvel.

Habl,ã,çáo da atpá da
Aldeia Velha

UÍbana
Piso téneo
Planta variada ftuto de
alteraçôes
Duas cozinhas, duas
chaminés dê fumeiro
Vãos de porta de
dimensão rêduzide

E

A sua localização é em banda mas
com logíadouro treseim com
dimensão razoá\rel. A meioria está
abandonada ou demasiado
adultêrade.
A sua área util toma fácil a sua
adaplaçâo para ume habiteçâo com
confoÍto, apesâr da Íelta de vãos de
ianela.

HablÍ,.çÁo Elemqrbr de
a&be

UÍbena
Piso térreo (variante semi-
cave)
Ouetro divisôes
Cozinha e chaminá de
fumeiro no âlçado
principal
Todas as divisões
possuem iluminação e
vêntilacão

L

A sua localizaÉo é uÍbana mas com
logredouro de dimensão razoável. A
maioÍia enoontra-sê habitada. A sua
área útil, por vezes com sub-cave
dependendo da topografia do local,
toma Íácil a sua adaptaÉo eos níveis
de conforto ex'rgíveis.
Os seus vãos permitêm uma boa
iluminação e ventilaçâo.

Habitdçáo Evolutive da
êdobo

UÍtana
Piso téneo (variante semi-
cãve)
Quetro divisóês
Cozinha e chaminé de
fumeiro no alçâdo tardoz;
conêdor
Todas as divisões
possuem iluminação ê
vêntilaÇão

trI
A sua localizeçào é urbana mas com
logredouro de dimensâo rezoável. A
maioria encontra-se habitada. A sua
área útil, por voz6s @m sub-cave
dependendo da topograÍia do local,
toma lácil a sua adaptaÉo aos níveis
de conforto exigiveis.
Os seus vâos peÍmitem uma boa
iluminação ê ventilaÉo.
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De um modo geral as habitaçôes apresentam câracterísticas pouco atraentes às aspiraçÕes

actuais, o que as leva a serem encaradas como obsoletas e, por isso, ebandonadas. Com

excepçâo para os Monte Conjunto e Monte de Courela, os habitantes são, actualmente,

pessoas com uma idade âvançada ou com poucos recursos económicos. A área útil é reduzida

se comparada çom as novas habitaçôes edificadas em áreas de expansáo urbana e, dentro

dos tipos identificados, as habitações elementares de raiz medieval e rural situam-se muito

longe do habitat ideal pâra uma família. A chaminé de fumeiro abrange uma área significativa
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da cozinha, preenche o alçado principal, nào permitindo a abertura de um vâo para iluminaçáo

deste compartimento que possui apenas uma porta com um posügo. A falta de iluminaçào e

ventilaçâo naturais é um problema de salubridade para estas habitraçÕes, onde por vezes é

difícil conseguiÍ a âÍea útil necessária para implantar uma instalação sanitária-

As habitações de adobe possuem uma área útil superior, mas longe da considerada necessária

pelos novos habitantes. Estas construções encontram-se habitadas pelas pessoas que as

construíram pelo que mantêm com aquelas uma relaçâo afectuosa, apesar de náo colocarem

de parte a memória de tempos difÍceis. Os monÍes são as estruturas mais atractivas para uma

população citadina que os reabilitam como segunda habitaçâo motivados pela sua localizaçâo

rural e pela viabilidade de ampliaçào que apresentiam. No entanto, actualmentê, as estruturas

demasiado grandes deixaram de possuir utilidade com o declinio êm que entrou a agricultura.
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Figura 109 - Mapa do concelho de distribuiçáo dâs tipologias habitacionais
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3.2.3. Tipologias arguitectÓnicas não habitacionais

3. 2. 3. 1 . T i pologi a s Re/igiosas

Foi identificada uma construção em terra associada a uma tipologia rêligiosa que se localiza

próxima das margens da albufeira de Montargil, a Sudoeste da Aldeia Velha. A igreja de Nossa

Senhora da Rabaça constitui um conjunto construído de que fazem parte a igreja, com o adro e

a sacristia, habitações e dois recintos murados. As construçÕes que se adossaram ao corpo da

igreja possuíam uma funçâo habitacional albergando várias famílias, o que terá motivado

mesmo a construçâo de uma escola primária no local. Cada habitaçâo era composta por uma

Ou duas divisôes, com uma chaminé de fumeiro na chamada 'casa de fora". No alçado oposto

à fachada da igreja existe um recinto murado que serviria para guardar animais. A habitaçáo

maior, adossada à sacristia, possui um pequeno pátio murado com entrada a Sul entre dois

pilaretes, e seria o local onde o padre da vila de Avis ficava durante as festas que aqui se

realizavam22a.
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Figura 110 - Planta da igreja de Nossa Senhora da Rabaça na Aldeia Velha

A entrada na igreja faz-se pelo adro cobêrto composto por arcos de volta perfeita assentes em

pilares de secção quadrangular. Este volume possui duas âguas inclinadas perfazendo um

"o Cf. ANTT, Mêmórias Paroquiais (Dicionário Geográfico) vol.5, n.o 63' p.925-935 publicadas por

COSTA, Maria Clara Pereira da, cit. 2, p.23.



Arquitectura dê Tsrra no concêlho de Avis. Bases para a sua Salvaguarda como PatÍimÔnio Cultural ,t.t9

frontão triangular, com falso beirado, na Íachada principal e seria constituído por uma estrutura

de madeira sob telha de canudo. Este alpendre é adequado às romarias que deveriam ser

realizadas nestê local. No frontÊlo existe uma inscrição com as iniciais de Senhora da Rabaça e

a data de 1610.

Figuras 't 11 e 112 - Vistâs exteriores da lgreja de Nossa Senhora da Rabaça

lnteriormente, a igreja apresenta três naves com três tramos. A nave principal divide-se nos

tramos por arc,os de volta perfeita e as laterais por arcos ogivais. Os tectos sâo encimados por

abóbadas e possui dois altares laterais em alvenaria, um deles, decorado com esgraÍitos.

Os alçados apresentam-se simples sem decoraçÕes, com excepçâo para a pintura das

molduras dos vãos e dos socos sem saliências. O alçado Norte é marcado pelas chaminés de

fumeiro com o corpo saliente do paramento. As coberturas das habitaçÕes adossam-se à

cobertura de duas águas que cobre o corpo principal da igreja, a uma cotia inferior, nos alçados

Norte, Sul e Nascente.

Os paramentos das habitações são em taipa com os remates de vâos em alvenaria de tijolo

maciço. As chaminés e os nichos nos paramentos também foram edificados em alvenaria de

tijolo. Os pavimentos das habitações e da igreja sâo revestidos com pedras inegulares de xisto.

Exteriormente, os muretêS foram ediÍicados em alvenarias de xisto e, do que foi poSSÍVel

observar, existem áreas dos paramentos da igreja tambêm neste material.

A construçáo da igreja poderá ser anterior à construção das habitações, mas náo foi possÍvel

confirmar este dado. No entanto, as habitraçÕes apresentam algumas âlteraçôes formais que

podem revelar acrescentos em diferentes momentos.

Actualmente, as habitaçóes encontram-se desabitâdas ê devolutas o que promoveu a

degradaçâo das coberturas. Efectivamente, as habitaçôes encontram-se sem cobertura com

telhas a cobrir a área dos beirados e os restantes paramentos, resultando numa protecção que
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tem promovido a manutênçâo dos paramentos de taipa. No entanto, foi possÍvel obseryar em

árêas de destacamento de reboco o material constituinte das alvenarias. O adro e a sacristia

possuÍram estruturas de madeira nas coberturas que foram substituÍdas por lajes alijeiradas

rebocadas e pintiadas de branco.

3.2.3.2. Caóanas

.No Alentejo, o termo cabana é um nome genérico que se aplica indistintramente a todos os

casarÕes toscos e espaçosos que se adaptam a quaisquer usos."22s Todavia, as Cabanas

identificadas na freguesia de Aldeia Velha referem-se a um tipo muito específico. Ainda, e com

alguma similaridade, estas sejam denominadas de Banacas por outros autores226, considerou-

se de utilizar o nome que a tradiçáo oral lhe atribui.

As cabanas da Aldeia Velha sâo estruturas com funções de armazenamento de alimento para

os animai§, onde, por vezes, uma ou duas cabeças de gado podem, também, pernoitar.

Apresêntam uma planta rectangular cqm um vão aberto num dos lados mais pequenos e uma

cobertura de material vegetal, que pode ser piomo, giesta ou mesmo caniços com ramagem.

As paredes de taipa Possuem uma pequena fundaçâo em pedp de xisto aparelhada sobre a

qual sâo construídas dua§ fiadas de blocos de taipa. É neste perÍmetro que se suporta a

cobertura, que acaba por proteger as próprias paredes pelo exterior, uma vez que o material

vegetal quase que desce até aO solo, pelo exterior. Por este motivo, os parâmentos não

apresentam revesümento.

Figuras í 13, 114 e 1í5 - Cabanas na Aldeia Vêlha; a segunda é de pedra e possui um moirão em adobe

No interior é edificado um, ou mais, moirões em pedra de xisto, tijolo cozido, e mesmo adobe,

onde uma madre é colocada. O número de moirôes e a sua distribuiçâo no interior determinaria

a forma da cobertura, que seria de duas, três ou quatro águas.

2s PICÃO, José da Silva, cit. 184, p.35.
% OLIVEIRA, Emesto veiga; GALHANO, Femando; PEREIRA' Benjamim, cit. 80' p. 240
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Existe um exemplo desta tipologia, em que os paramentos são em pedra argamassada e o

moiÉo é de adobe com uma cobertura vegetal a Íazer duas águas. A êxistência de apenas um

moirão dê adobe levou a que exista um pilar de madeira que suporta o outro lado do vâo da

cobertu ra

É difícil compreender se esta é uma situaçáo comum ou se, para conseguir reutilizar a cabana,

o proprietário reconstruiu todâ a estrutura de madeira tendo optrdo por Íazer dêste modo a

cobertura. Efectivamente, existe um exemplo no Monte da Vinha em que apenas existe um

moirâo central, podendo tazer supor que nos topos também existiriam dois pilares de madeira.

No entanto, isto pode tiambém Significar que a cabana possuía uma cobertura de quatro águas

com mâdres inclinadas que apoiavam no moirào.

3.2.3.3. Outros anexos

No território existem outros anêxos associados a habitações com especial destaque para as

freguesias de Aldeia Velha, Maranhâo e Valongo. Na freguesia de Aldeia Velha, os anexos

encontram-se associados a habitrçÕes de adobe e foram identificados na malha urbana da

freguesia e no monte dos Borregos. São estruturas simples de planta quadrada com cobertura

de uma água em estrutura de madeira sem forro revestida a telha de canudo ou aba e canudo.

No Maranháo foi identificado um anexo que servia para guardar animais' No entanto' a

informaçâo oral refere que Servia como cómodo para pernoitarem inÚmeras pessoas que se

deslocavam de outras regiôes Para trabalhar sazonalmente na Herdade de Camões' Possui

uma planta rectangular com duas divisões interligadas por um arco de volta perfêita ê um único

vão de portão na fachada principal. As empenas triangulares constituem os alçados principal e

posterior. A planta e um alçado sem vãos denuncia a sua funçáo não habitacional, no entanto,

servia para dormida temporária. A cobertura é de duas águas em estrutura de madeira de

madres e barrotes revestida a telha de canudo.

É)
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Figuras 116 e 1.17 - Planta, alçados, corte e vista geral de um anexo em Gamões, Maranhão
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Nas freguesias de Aldeia Velha e de Valongo foram identificadas duas cavalariças construídas

em taipa. Na freguesia de valongo, a cavalariça faz parte de um conjunto de construçÔes

denominado de Monte de Vale de Marcos, actualmente subdividido por diversos proprietários.

Apresenta uma planta rectangular com quatro pilares em tijolo maciço que suportam a estrutura

de asnas de madeira da cobertura de duas águas. os quatro alçados possuem, a meio, um vão

de porta e o principal e o posterior possuem dois váos de janêla a ladear as portas' O interior é

delimitado pelas manjedouras executadas em tijolo maciço e rematadas superiormente com

peças de madeira que suportam o alimento. Exteriormente possui uma área delimiteda com um

muro de alvenaria de tijolo que serviria para encerrar os animais ao ar livre.
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Figura 118 - Planta, alçado e corte da cavalaÍiça de Vale de Marcos, em Valongo

3.2.4. Muros de divisão de propriedade

Os muros de divisão de propriedade aparecem no concelho de Avis em áreAS urbanas ou

periurbanas, e ainda como estruturadores de terreiros e pátios murados nos Monfes' De facto,

a cpnstruçáo de muros em áreas rurais é rara ou muito recente. lsto prende-se, certamente,

com a dimensão das propriedades que náo permitiam a sua delimitação por inteiro.

Existe, de facto, um caso Único de um muro em taipa numa área rural, na freguesia de Figueira

e Barros, associado a um caminho rural pavimentado existente no Monte do Lagar' Este muro

alcança uma extensão significativa, ainda que, actualmente, possua várias lacunas ftuto de

derrocadas.

A altura total do muro compreende as fundaçÕes em pedra e a altura de um bloco, nâo sendo

visível um remate superior de protecçâo. É admirável que o muro se encontre ainda erguido,

sem uma protecçáo superior, o chamado "chapéu", que resguarde a taipa.
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Sem revestimento, foi possível observar o bloco de taipa, sêm juntas demarcadas, e com

dimênsôes que variam no comprimento numa média de 0.90m, por 0.50 m de altura e 0.30m

de largura. Esta última medida pode ser fruto das lavagens das águas da chuva que, por

erosão, eliminou material terra.

Na freguesia de Benavila também foi possível identificar um muro em taipa na periferia da

malha urbana. Este muro delimita um logradouro, remate de quarteiráo e é composto por umâ

fundaçâo em pedra e um bloco de taipa com junta intermêdia de calhau rolado' Possui

revestimento em argamassa de cal e o topo é arredondado para promover a escorrência das

águas pelo exterior dos paramentos. Este remate superior foi executado com pedaços dê tijolo

cozido e argamassa, sendo rebocado também de argamassa'

.#

Figuras 119 e 120 - Muros dê taipa em Figueira e Banos e Benavila

Na freguesia de Aldeia Velha, os muros que delimitam os quintais das habitaçôes são de

adobe de cal e areia sem revestimênto. Esta situação permitiu observar que esta tipologia de

muro existe por todo o perímetro urbano, normalmente associada a uma construçâo de adobe.

O modo como as construções de adobe se implantam na malha urbana justifica a necessidade

de se erguerem muros de delimitação dos logradouros. De facto, quando as habitaçÕes se

êncontram isoladas das con§truções vizinhas, o muro rodeia a habitação evidenciando o tipo

de desenho urbano existente nestas áreas.

O adobe é colocado a meia vez com argamassas de cal e areia. Náo possui remate superior de

protecçâo, encontrando-se todo o aparelho em contacto com o meio ambiente Não foi posslvel

observar nenhuma fundação. o muro é reforçado, pelo lado interior, com pequenos

contrafortes, também de adobe. Estes encontram-se espaçados de modo a aumentar a

resistência do muro, especialmente quando o muro atinge um comprimento considerável. Pela

topografia do terreno, êxistem situaçÕes em que oS mulos sustentam aS terras dos quintais a

uma cota mais elevada. Nesta freguesia, na periferia com a área rural, foi encontrado um muro,

parcialmente demolido que delimitava uma courela de dimensões consideráveis.
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o estado de conservaçâo que estes apresentam jusüfica, c€rtamente, a §ua permanência, sem

terem sido alvo de sub§tituições integrais. De Íacto, se estes apresentassem dêcadência e

ruína iminente já teriam sido, em muitos casos, substituÍdos Por outros materiais'

Ainda na freguesia da Aldeia Velha, foi identiÍicado um muro em adobe no Monte de Vale de

Figueira de divisão de duas áreas da propriedade. O adobes utilizados possuem

0.50x0.25x0.15m e estâo colocados a meia vez. Estes adobes, Pela sua dimensão, deveÉo ter

sido fabricados no local da construçâo e à terrâ foi adicionada cal'

Figuras 121 e 122 - Vistas de muros de adobê na Aldeia velha ê em vale de Figueira

Na freguesia de Valongo, foi identificado um muro com utilizaçâo de adobe que delimita uma

horta urbana na rua 25 de Abril. O muro foi feito sem argamassa de assentiamento ou ligaçâo'

nào possui fundações ou revestimento. os adobes foram sobrepostos, nas duas primeiras

fiadas, de cutelo a uma vez, e na terceira, dois a meia vez, e, nas duas Últimas, a uma vez' A

informação oral refere a existência de diversos muros de adobe associados a habitaçôes neste

material, mas que possuem revestimento. Mais recentemente identificou-se um muro de adobe

na rua da Escola. Neste, os adobes en@ntram-se colocados a meia vez sem numa protecçâo

supenor

Figuras ,123 e 124 - Muros de adobe na rua da Escola e no Monte da Goiá, em valongo

Na mesma freguesia, no Monte da Goiâ, foram identificados dois muros com sistemas

construtivos em teÍra. O primeiro é executado em taipa e delimita a horta da área social do
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Monte e possui uma tipologia semelhante ao muro de taipa referido na freguesia de Benavila

com o topo arredondado e fundaçôes em pedra. O segundo foi executado em adobe e delimita

o pátio fronteiro à habitaçâo e é rematado superiormente com tijolo maciço cozido' A espessura

do murg CorreSponde a dois adqbes, um colocadO a Uma Vez e Outro a meia vez, perfazendq

um banco exterior.

Em Benavila foi identificado um muro de adobe na estrada municipal associado a uma

habitaçáo, certamente, também de adobe. Os adobes possuem 0.35x0.20x0'15m e encontram-

se colocados a meia vez. A alvenaria possui revestimento em toda a sua extensâo' É possível

a existência de mais muros associados às habitaçÕes, mas o seu reve§timento nâo possibilitou

a identificação do material de construção'

3.2.5. Minas de água, poços e tanques

Foram identificadas várias estruturas de aproveitãmênto da água que utilizam adobe na sua

construçáo, como minas de águas, poços e tanques construídos em alvenaria de adobe dê

areia e cat. Na freguesia de Valongo, em Casas Novas e Vale de Salgueira, foi identificado um

número considerável destas estruturas, mas estas existem também na freguesia de Aldeia

Velha e Benavila. Nesta última foi referido pelo mestre AntÓnio Bicha a construção de poços

neste material, no entanto nâo foi identificada nenhuma estrutura destas.

A mina de água construída em alvenaria de adobe lOcaliza-se no lugar daS Casas Novas, no

Monte do Jaime Duque. É uma estrutura de planta rectangular com um vâo num dos topos'

com 6.00 por 1.4Sm. A estrutura divide-se em duas áreas, uma edificada acima do solo e outra

enterrada. A construçáo visÍvel é delimitada por quatro paredes de alvenaria de adobe e possui

um vão de porta no topo Poente. A área enterrada é suportada por uma abobadilha de adobe'

't
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Figura 125 - Alçado, planta e corte da mina de água do Monte do Jaime Duque, Valongo
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No interior, o espaço é constituído por um lance de escada único que se estende até ao inÍcio

da abobadilha. Os adobes encontram-se colocados a meia vez e possuem 0.30x0.17x0 10m' A

estrutura é rematada superiormente com uma delgada laje de betêlo que assenta directamente

nos paramentos de adobe. O lintel do váo também foi executado com uma viga de betáo'

Na execução da alvenaria, os adobes foram colocados de modo a criar pontos de ventilaçáo

transversal ou para permitir o eventual transbordo da água. À cota mais baixa existem dois

arcos abertos nos paramentos laterais para encaminhamento das águas. Neste mesmo local

existem duas Outras estruturas com alvenariaS de adobe: um poço com uma nora e um tanque

que fazem parte do mesmo sistema de aproveitamento de água.

Figuras 126 e ,127 - Vista geral e interior da Mina de água do Monte do Jaime Duque, valongo

Ainda, na freguesia de Valongo, no Vale de Salgueira, foram identificadas diversas estruturas

de aproveitamento e encaminhamento de água. Foi registado um poço com nora, onde o

aparelho em adobe é visÍvel, uma vez que nâo possui revestimento. Possui uma planta circular

executiada com adobe de forma paralepipédica com 0.30x0'15x0.10m e colocado â uma vez'

No topo, e enCaixada em áreas executadas para o efeito, encontra-se supoúada uma viga de

betão onde o sistema de elevação de água é fixado. O poço possui fundaçôes de xisto

salientes na área onde a viga assenta e no local de apoio da estrutura de ferro.

i ft.
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Figuras 128 e 129 - Planta, alçado e vista geral de um poço de adobe em Vale da Salgueira, Valongo
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Na mesma área, mas um pouco afastado, existe um tanque de retençáo de água que seria

ligado a outro poço, construido em adobe. O tanque possuÍa diversas funçÔes que incluíam a

lavagem de roupa, onde se podia êsfregar as peças em lajes de xisto inclinadas. A água

chegava ao tanque através de um canal construÍdo no topo de um muro de alvenaria que

interligava o sistema da nora do poço ao tanque. Do canal a água êra despejada num pequeno

resêrvatório e daí passava para outro de forma alongada, que servia como bebedouro, antes

de atingir o reservatório maior. A alvênaria é feita de adobe, com adição de cal, com

revestimento e rematado nos topos com alvenarias de tijolo maciço.

tf
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Figuras 130 e 131 - Planta, corte, alçados e imagem de um tanque em Vale da Salgueira, Valongo

Na freguesia de Aldeia Velha, e apesar da existência de formas de adobes curvos para a

construçáo de poços, apênas se identificou uma estrutura com este material. Ao contÉrio do

poço de Valongo os adobes possuem forma para perfazer a cuívatura do cÍrculo que compÕe a

planta da estrutuÍEt.

O poço encontra-se na área da Courela dos Borregos e possui uma inscrição que refere que o

poço "Pertence ao dono da terra e ao povo do cabeço". O cabeço é a referência ao Monte dos

Borregos, conjunto habitacional construldo a uma cota superior.

O poço possui um diâmetro de, aproximadamente, 1.60m e os adobes possuem uma forma

curva com 0.43(0.36)x0.15x0.08m. A alvenaria da estrutura encontra-se a 0.80m do solo. O

revestimento que protegia a alvenaria degradou-se tendo Sido possível percêber a Sua

estereotomia. O exterior tem sido alvo de pintura periódica o que tem protegido o material.
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Figuras 132 e 133 - Planta, alçado e vista geral do Poço da Courela dos BorÍegos

3.3. Aspectos Construtivos

3.3.1. Fundações

As fundaçóes em pedra assumem uma importância redobrada para as construçÔes em terra.

De facto, aquelas protegem a tena da humidade que por capilaridade sobe do teneno para as

paredes e, ainda, da água da chuva que, caÍda dos beirados, salpica os paramentos. Era sobre

este pertmetro de pedra argamassada que se montava o taipal ou se erguia a alvenaria de

adobe, pelo que esta ê uma parte importante da construçâo. De facto, importâ que a alvenaria

seja bem exêcutada, desempenada e possua a superfÍcie de assentamento nivelada.

As construçôes em taipa encontradas apresentam fundaçóes elevadas do nÍvel do tenêno

executadas em pedra num altura média de 0.50m. A pedra utilizada pode ser de xisto, situação

mais comum, e de granito. No entanto, foram encontradas construções em que nâo são

visíveis fundaçôes elevadas em relaÉo ao teneno.

No que diz respeito a fundaçôes salientes em relaçáo ao paramento foram identiÍicadas

algumas situaçôes na freguesia de Valongo. No Monte das Covas 3, as fundaçôes salientes

prendem-se com a pendente do terreno, sendo visÍveis na frontaria, à cota mais baixa, da

habitaÉo constituindo um pâtamar elevado. Esta soluçâo pretende contrariar os esfoços

exercidos pelo terreno de fundaçâo com assentamentos diferenciais e ioi reforçado com dois

pequenos contrafoúes laterais adossados aos paramentos principais.
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Figuras 134, .135 e 136 - FundaçÕes dâs construções de taipa no Monte das covas 2 e 3 e na Habitação

dá Rua Femando Pessoa, em Valongo

No Monte dos vinagres na mesma freguesia as fundações da construçáo em taipa foram

exêcutadas em xisto e estâo 12 cm salientes e possuem uma altura com aproximadamentê

1.00m acima do solo.

No caso das construções de adobe foram encontradas fundaçôes, mas com uma altura muito

inferior às das construçoes em taipa. As fundações registadas encontram-se em habitaçôes e

possuem uma altura de 0.20m acima do nível do teneno. Todavia, na maioria das construçóes

inventariadas com alvenarias de adobe nâo foram encontradas fundaçÕe§ elevadas em relaÉo

ao pavimento. Também, nos anexos nâo habitacionais e nos muros de adobe não foram

encontradas fundaçÕes, estando a alvenaria assente, directamente, sobre o solo' E§te facto

pode estiar relacionado com o tipo de adobe mais utilizado, que possui adição de cal, e por isso

mais resistente à acçáo da água.

Mas existem alguns exemplos de construçÓes em adobe com fundações salientes' É o caso do

anexo para animais construÍdo em adobe de Monte de Trigo de Baixo, onde as fundaçÓes de

pedra de xisto possuem 30cm quer de altura quer na saliência. Mais uma vez, a construçâo

insere-se num teneno com uma pendente, estando as funda@es salientes localizadas à cota

mais baixa

Figuras 137 e 138 - Fundaçôes salientes no Montê de Trigo de Baixo, Valongo e no Anexo em Camões'

Maranháo
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Nos processos de obras referentes a construçôes de adobe' na Aldeia Velha e Valongo22T' os

desenhos apresentiam fundaçôes mais largas que a parede de adobe, mas nenhuma elevaçáo

em relação ao terreno. Ainda, aparecem referências à construçáo de fundaçÕes em alvenaria

de pedra e cal nas construçÕes em adobe, Sem pormenorizar as suas dimensÔes228-

Estas informaçÕes revelam que eram realizadas fundaçÕes, ainda que náo seiam visÍveis nas

construções. No entanto, a maioria das habitaçôes de adobe encontra-se em bom estado de

conservaçâo mantendo os revestimenbs, pelo que é difícil observar aS Suas fundações'

3.3.2. Vãos

Na construção em taipa a abertura dos vãos requer cuidados que sâo dispensados na

construção com adobe. A abertura dê vãos na alvenaria de taipa poderia ser posterior à

construção da parede o que fragiliza a alvenaria. No entanto, pode ser prevista â sua abertura

na altura da con§truÇáo dos paramentos.

Nalguns câsos, é notório que a abertura de vâos deveria estiar prevista na altura da edificaçâo.

são exemplo disto, as cabanas de taipa, em que o lugar do vão estava previsto e por isso náo

preenchido. Ainda, a abertura de portões dê grande dimensâo deveria estar prevista aquando

da construçâo, uma vez que Seria uma área com uma dimensãO consideráVel para derrubar'

Ainda, nos casos em que as ombreiras de vãos são de tijolo cozido, supôe-se, com base

noutras experiências22e, que o taipal seria encostado a esta alvenaria para depois serem

executados os blocos, Íicando as áreas entre tÜolos vazias. Foram identificadas situaçÕes de

alvenaria de adobe em ombreiras de vâos. Em Avis, na travessa dos Vinagres, as alvenarias

sáo êm taipa e o adobe aparecê como um método construtivo posterior utilizado para executar

alteraçÕes funcionais. Em Valongo, no Monte de Trigo do Meio, a construçâo é de adobe

constituindo este material as ombreiras, sendo o arco da verga de tüolo maciço cozido.

No caso das habitações com frentes muito reduzidas, onde a chaminé tem um lugar de

destaque23o, a taipa é SubstituÍda pela alvenaria de pedra. A abertura de um vâo de porta e a

construçâo da chaminé em tijolo cozido resulta em troços muito reduzidos para a execução da

taipa. No Centro Histórico de Avis, os paramentos frontais são edificados em alvenaria dê xisto

227 cf. processo de Obras n." 37149 refeÍente a uma habitaçáo a construir na travessa da Palha' em

Aldeia Velha, Arquivo de Obras Particulares da Câmara Municipal de Avis'
,r. Cf. processo de Obras n"o 79/ô0, Arquivo de Obras Particulares da Câmara Municipal dê Avis.

,r. Vero exemplo da construção em Castro Verde descrita por GOMES, R.; FOLQUE, J., cit. 87, p.6.
2to Ver a descrição da Habitaçáo Elementar de raiz medieval
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e noutros locais utilizam-se alvenarias de pedras de natureza e dimensões variadas'

nomeadamente Pedras de granito.

Figuras 139 e 140 - Vergas e ombreiraS de vãos em tijolo maciço em Avis e ombreias em adobe em

Valongo

A abertura dos váos ê suportada de várias formas, nomeadamente através de um arco em

tijolo maciço, pranchas de madeira e pedras de xisto colocadas na horizontal' Estas situaçôêS

dependem da qualidade da construçáo e do material de que se dispunha'

por vezes, os aros das portas sáo rematados com alvenaria de tÜolo maciço' protegendo os

blocos nestes pontos sensíveis. Esta guestáo não se coloca na construção em adobe onde a

alvenaria nâo é tão sensível nestes pontos. No entanto, foram identificadas situaçÔes em que a

construção em adobe possui tÜolos cozidos nas ombreiras dos vâos. Quando as ombreiras náo

possuêm nenhum tratamento especial, a madeira dos aros é chumbada com elementos em

ferro directamente à alvenaria de taipa ou adobe.

os peitoris de vãos de janela possuem importância na forma como promovem o escoamênto

dê água. Na maioria dos casos identificados, os peitoris sáo constituídos por peçes de madeira

ou executados em argamassa. Por vezes, nota-se O cuidado que houve em colocar estes

elementos salientes em relação ao paramento para afastar a escorrência das águas dos

paramentos.

Na generalidade, os váos possuem dimensões reduzidas, quer sejam de porta ou janela. Nas

construções com frentes reduzidas, como a Habrtaçáo Hementar de raiz medieval, a porta

possui entre o.8o e o.gom de largura com um único postigo. Este é, quase sempre, o único vão

êxistente. Nas edificaçÕes em taipa, quando existem, os vãos de janela possuem dimensÕes

mais reduzidas que nas habitaçÕes de adobe. Nestas, os vãos de ianela possuem 0 80x1'20m

colocados ao alto e os de porta possuem 0.90x2.00m.

No entanto, existem situações em que a utilizaçâo dada à construçâo necessita de váos

maiores. Foram identificados vâos de portáo em construçóes em taipa e em adobe. como
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exemplo, um portâo de numa cavalariça em taipa no Monte da Vinha na Aldeia Velha. Neste,

as ombreiras foram executadas em tijolo maciço e a verga em madeira.

Outro exemplo, diz respeito a uma situaçáo em que o vão é suportado por um arco de adobe

cu rvo

Velha

Este caso foi identificado numa dependência da habitação na rua do Torneiro na Aldeia

Figuras 141 e 142 - Vergas de vão de garagem na Aldeia V€lha. O primeiro é numa.construçâo de adobe

e ã fuito no mesmo material. No segundo, a verga é de madeira com ombreiras de tÜolo cozido.

Nalguns casos, as construçôes mais recentes das décadas de 50 e 60 apresentam utilizaçâo

de materiais mais modernos para a época. Estas situaçôes sÓ acontecem nas construçÕes de

adobe, onde por vezes, aparecem vergas em lintêis de betão, assentes sobre a alvenaria de

adobe sem outro apoio.

O material utilizado nas caixilharias é maioritariamente a madeira pintada, mas também se

encontram situaçÕes recentes de ferro pintado e caixilharia de alumínio. A caixilharia das

portas possui o aro e a folha pintada numa única cor. Esta situação também é observável nas

janelas de dimensões muito reduzidas que possuem unicamente uma portada sem vidro. Nas

construçÕes de adobe, as janelas de dimensão superior possuem duas folhas pintadas de

branco em contraste com o aro pintado na cor das portas. Nestas janelas, as folhas encontram-

se divididas em vários vidros. As cores mais utilizadas sáo o castanho e o verde. Por vezes,

estes elementos aparecem pintados de vermelho e azul.

3.3.3. Cunhais

O travamento nos cunhais é um factor da maior importância para a construçáo em terra. Sáo

estas áreas que sofrem mâis anqmalias e onde a erosáo é mais sentida. Os cunhais

constroem-Se alternando as fiadas de blocos das duas paredes ortogonais, mas podem ser

reforçados com outros materiais.
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Foram enÇontrados cunhais reforçados com pedra endentada no bloco de taipa e tijolo, por

vezes em toda a altura fazendo um pilar de canto como o encontrado na rua de Misericórdia

em Avis. Nesta construçâo, existe utilizaçâo de tiiolo c,ozido na extremidade do bloco de taipa'

onde o tijolo se coloc€l em escada endentado com a tenâ do bloco'

Figuras 143, '144 e 145- Exemplos de cunhais reforçados com pedra de xisto em valongo e com tÜolo

cozido em Aús

Este remate do bloco de taipa deveria ser executado previamente à montagem da cofragem'

que seria diSpensada neste local para a execução do bloco ou executado dentro do taipal'

encostando os tijolos à compoúa. Nesta construção é visÍvel uma fenda entre o cunhal de tijolo

e o bloco rematado a tijolo porque nâo se encontram sobrepostos alternadamente' Esta

situaçáo denota dois momentos de construçâo, que pode signiÍicar uma alteraçâo à fachada

principal.

No caso da utilizaçâo de pedra, na base dos blocos foram colocadas grandes pêdras de xisto

para fazer este reioço. As pedras apaÍecem de dois em dois blocos, pelo que foram colocadas

sempre no mesmo sentido e nâg cruzadas como os blocos'

3.3.4. Coberturas

A cobertura ê um elemento muito importante para a construção em tena, uma vez que esta tem

como funçáo proteger os topos dos paramentos e, assim, toda a construçâo' contra as

infiltrações de água da chuva. Este elemento provoca impulsos laterais nos topos das paredes

p€lo que deveria ser alvo de especial cuidado, nomeadamente na escolha dos materiais a

utilizar.

Na gêneralidade, nas construções encontradas as coberturas sáo executadas com uma

estrutura cle madeira Simplês de madres sob barrotes. Sobre estes é assente um ripado ou um

forro que suporta as telhas. Esta pode ser de canudo ou de aba e c€lnudo, nas situaÇÕes de

remodelaçÔes ou nas construçÕes das décadas de 50 e 60 do século XX'
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Figuras 146 e 147 - Exemplos de eStruturas de mâdeirâ de coberturas, em valongo

Quando a cumeeira nâo é feita sobre a parede que divide a divisáo de fora da divisáo tardoz, a

coberturâ possui uma madre no sÍtio da cumeeira - o pau dê fileira. No entanto' na situaÉo

mais comum a cumeeiÍEl assenta no paramento que divide os compArtimentos' Neste caso' as

madres sâo colocadas a meio das áreas dos compartimentos na perpendicular ao sentido da

inclinaÉo da água de cobertura. ortogonalmente, assentiam os barrotes sob o forro,

constituÍdo por tábuas §obrepostas inclinadas, que cobre o tecto'

Na maioria das situaçÕes de estruturas de madeira, não se observaram soluçôes para o

encaixe das madres ou banotes nos paramentos cle taipa. As situações mais elaboradas dizem

respeito a construçÓes de adobe, onde foi executada uma caixa com tijolo cozido que suporta

es madres da cobertura. Esta situaÉo melhora a ligaçáo entre estes elementos com

comportamentos mecânicos distinto§, onde, muitâs veze§, sâo visÍveis Íissuras.

Na freguesia da Aldeia Velha, associada às construgÔes de adobê, encontram-se coberturas

planas não visitáveis rematadas por platibanda no alçado principal' Estias coberturas foram

executadas com lajes, em prêesforçado, assentes directramente nas paredes de adobe, de

acordo com o que Íoi Possível averiguar.al

Nesta solução conshutiva, as superflcies expostas do material adobe sáo maiores, uma vez

que náo existe um beirado protector dos paramento§. Esta situaçáo poderá estar relacionada

com a utilizaçâo de adobe com adiÉo cte cal, considerado mais resistente no contacto com a

água. No entanto, como já ficou referido, esta situaçáo tem sido adulterada com colocaçáo de

estruturas de coberturas de duas águas.

os beirados sáo as soluções mais comuns para o remate das coberturas com os paramentos

principal e tardoz. Foram identificadas diversas formas de execução de beirado, das mais

23, Ver por exemplo Proc€ssos de Obras n.o 2161,8Í/60 e 96/61, Arquivo de Obras PâÍticulares da

Càmara Municipal de Aús
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simples, como o assentiamento directo da telha no paramento, às mais elaboradas com

cimalhas ou comüas trabalhadas, de que resulta uma saliência da telha em relaçáo à parede

de fachada.

Nas situações em que a telha de beirado assênta sobre o paramento de taipa ou adobe o

balanço do beirado é de 0.20m. Por vezes, é executiado um remate superior dos paramentos,

no caos da taipa, com üjolos maciços que Protege os topos e onde assenta a telha de coberta'

Nestas situaçôes o balanço do beirado protege muito pouco o paramento de tena contra os

salpicos da chuva. Nestes casos, as fundaçóes de pedra deveriam sêr mais elevadas' No

entanto, isto nâo se verifica. Estes bêirados simples deverâo resultar de uma questão

económica.

Figuras 148 e 149 - Exemplos dê beirados em Valongo. o primeiro possui uma cimalha trabalhada e, o

segundo, um suFbeirado

Existem Situações em que os beirados Sáo assentes sobre sutsbeirados, promovendo' estes

últimos, um balanço superior e uma protecçâo maior dos pâramentos. um suFbêirado consiste

numa fiada de telhas, inseridas no paramento sob o beirado, colocadas na posição de

coberta23z com um enchimento de argamassa onde assentam as telhas que perfazem o

beirado. Nos casos identificados, as telhas do suFbeirado estáo alinhadas com as telhas do

belrado na posiçáo de caleira.

Outras situaçÔes dizem respeito a cimalhas, mais ou menos trabalhadas, salientes em relaçâo

ao paramênto. As cimalhas recortadas são executadas com tijolos maciços argamassados,

colocados, Íiada a fiada, e cortados pa6 se c,onseguir o balanço desejado. Este processo é'

por vezes, executado através de um escoramento vertical para auxÍlio do executof§' Por

último os tijolos sáo revestidos com uma argamassa. Quando os recortes desejados exigem

2- Cobeúa significa que a telha de canudo é colocada virada Para baixo,.ao conjtltg--difl:e que.está em

po"ià;'d" ü;ái-it.-eúúõõ: J: in - anual do Púreiro. Lisboa : Laboratório Nacional de

Engenharia Cívil, 1965, P.147.
2* cf. ldem, p.98.
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recoÍre-se a moldes que se '@Írem" através da colocação de duas guias de madeira pa|a um

conectO alinhamento2s. As cimalhas mais elaboradas associam-se a frisos e possuem por

vezes tratamento @m corês.

para os muros em taipa também sáo edificadas umas'coberturels'que protegem os topos da

alvenaria de tripa. ESta ê uma situaçâo muito comum referida por diversos autorese' No

território em estudo, foram encontrados alguns exemplos em que o muro de taipa é rematado

superiormentecompedrasargamassadasdeformaatomarotopocurvo.Destaformaa

esconência das águas é facilitada evitando a acumulaçáo de água no topo do muro' Para os

muros de adobe não foi encontrada nenhuma situaçâo deste género'

Figuras 150 e 151 - Exemplos nO monte da Goiá, em valongo. Muro em âdobe a Íazer um banco exterior

froíteiro à habitaçáo principal e muro em taipa que delimita a horta

Nas §ituaçõês em que os muros sâo fronteiros à habitaçáo, estês sâo simple§mente rebocados

e caiados. Quando o muro é divisório entÍe quintais ou traseiro não apresenta revestimentos'

No Monte da Goiã, o muro que delimita o pátio fronteiro à habitaçâo principal foi executado em

adobe e superiormente foi rematado com tijolo maciço cozido. Este muro perfaz um banco

conido de estadia. para isto, a meia altura da alvenaria foi suprimido o adobe colocado a uma

vez para tazer o assento do banco. Neste caso, a alvenaria de adobe encontÍa-se protegida

pelo tijolo cozido que também serve de decoraçáo'

2s cf. coSTA, F. pereira da - EncicloÉdla Práüca da Construção Civil. Lisboa : Edição de Autor'

1955, Cademo 13, P.13.& Por exemplo VARANDA, Femando - Muros de propriedade rurais em Mértola' ln Gramátlcas da

peora :- úvàntamento de upálúias de constnrção muraÍia. Porto : Centro Regional de Artes

Tradicionais, 2003, P.267.



Arqultectura de Terra no concêlho de Avis' Bases para a sua Salvaguarda como PatÍimónio Cultural 137

3.3.5. ReYestimentos

osrevestimentospossuemumvalormuitoimportantenamanutenÉodasâlvenarias.coma

Íalta de manutençào dos revestimentos aparecem os primeiros sinais de degradaçáo dos

paramentos ficando a alvenaria exposta'

comojáfoireÍeridoosparamentosencontram-serebocados'comexcepçâoparaosmuÍo§e

alguns pequenos anexos náo habitacionais, principalmente no que diz respeito às construções

deadobe.Existem,ainda,situaçóesemqueataiPaérebocadaporforaenãonointerior'o
que denota o uso não habitacional do espaço. É o caso da cavalariça no Monte da Vinha' na

freguesia da Aldeia Velha.

Figuras 152, 153 e 1il - Exemplos d9 PnsJruçõê:,de 
adobe' Muro e habitação de adobe na Aldeia

Vãha e habitaçâo e anexo em Vale da Salgueira em Valongo

AsCabanasnáoapresentamrevestimentosnasparedesporqueataipanâonecessitavade

protecção, uma vez que a cobertura vegetal a encobre na totalidade' Existem situaçtes em que

a taipa no Centro Histórico de Avis se encontra visÍvel nas empênas, o que permitiu a

observaçâo dos blocos, mas considera-se que isto pode ser o resultado de falta de

manutênçáo dos revestimentos ou por se tomar muito oneroso revestir todos os paramentos'

Deummodogeral'asconstruçÕesapresent]amrebocosexecutadoscomduasoutrês
camadas de argamassas à base de cal e areia. A utilização de cimento nas argamassas é fruto

de substituições recêntes dos revestimentos. As construções em taipa na Aldeia velha

apresentam-se revestidas com uma argamassa de cal e areia, onde sâo visíveis pequenos

seixos rolados, com uma espessura de 2cm. Nas tachadas traseiras, os revestimentos não

possuem o mêsmo tratamento sendo perceptível que o reboco foi executado com' apenas'

uma camada de argamassa'
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Figura§ 't55, 156 e 157 - Exemplos de revestimentos e-m argamassas de cal. Casos em Valongo e

paramento tardoz de uma habitação em taipa da Aldeia Velha

De facto, nos revestimentos de algumas construçÔes é visível um maior apuro na fachada que

confina com o arruamento que se irá traduzir também na coloraÉo e nas decoraçôes. Muitas

vezes, os tardOzes possuem argamassas mais tOSCaS que nâo cgnfêrem nenhuma

uniformidade, sendo visível o seu aparelho. Sobre alvenarias de adobe foi aplicada muitas

vezes apenas uma pintura a leite dê cal.

Existem situações de utilizaçâo de argamassas de terra de revestimento. É o caso do monte

em Benavila em que a alvenaria de taipa se encontra revestida com uma argamassa de terra,

ainda que de diferente constituiçâo. Através da coloraçâo é possível assegurar que a terra

utilizada é diferente. No entanto, as juntas entre-blocos e as argamassas de revestimento

possuem, aparentemente, a mêsma constituiÉo.

3.3.6. Acabamentos - materiais e cores

Os acabamentos finais das construções, no que diz respeito aos materiais e cores, relacionam-

se directamente com as características das próprias construçÔes. Estes podem traduzir as

substituiçôes ou renovaçÕes de edifÍcios - uns mais recentes que outros -, e as campanhas

estéticas a quê muitos foram sujeitos revelam 'as modificaçôes nas formas de comunicação

arquitectural'2s. Deste modo, importa caracterizar o tipo de materiais e cores presentes na

arquitectura em terra do concelho de Avis, focando as edificações inventariadas em taipa e

adobe. Contudo, e tendo em conta a diversidade construtiva no territÓrio em êstudo e o

desconhecimento integral dos materiais construtivos, esta caracterização não abrangerá todas

as soluçôes existentes no que diz respeito a materiais e cores de acabamentos da arquitectura.

,$ AGUIAR, José - Conservaçáo de revestimentos e imagem urbana. Jomadas Luso-Brasileiras de

Arquitccture. Porto : ILARTEC, Universidade Lusíada, 2003, p.4.
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AcoréumêlementoimportantepaÍacÂracleÍizaraarquitecturatradicionalnoconcelhode

Avis. contudo, o acabamento mais comum na arquitectura de terra neste territÓrio ê uma

caiaçâoàcorbranca,reservando-seacorparaossocose'porvezes'êmcimalhasefrisos'A

caiaçáoéaaplicaçâodeumaÍinacamadadeleitedecal,napropoçâode1:2ou,1:3depasta

de cal e águazs' ,onde se acrescentam os pigmentos no caso de se desejar cor' Se' na maioria

dassituaçÔes,estacaiaçâoéaplicadasobreumrevestimentoadequado,porvezes'asua

aplicação é feita sobre um salpisco grosseiro' ou mesmo sobre as alvenarias'

AsconstruçÔesemtaipaapresentam-se,deummodogeral,despojadasdeornamentoscom

umacaiaçâoabranconosparamentos.ossocos,quandopintados,nãoapresentamnenhuma

saliênciaemrelaçãoaopanodaparecle.Porvezes,aparêcecoremcimalhastrabalhadas'mas

é quase inexistente a utilização de molduras salientes em volta de váos'

Figuras 158, 159 e 160 - Exemplos de construções em taipa' Casos em Avis' Figueira e Benavila

os elementos mais trabalhados nestas construçÕes sáo as chaminés de fumeiro' que pos§uem

esgraÍitosondenamaioriadasvezesseregistamdatiaseporvezesoutrosmotivosdecorativos

comofrisoscomcores,quevãoaparecendosobacal,porfaltademanutençáo.oesgrafito

consistenumatécnicaqueassentanasobreposiçâosucessivadediferentescamadasde

argamassadecalcompostapordiÍerentescores.Utilizandoummoldequesefixaaolocal,

remove-Seacamadadeacabamentooupelículadetinta,arranhandocomumalâminaouum

ponteiro2s. Assim consegue-se um jogo entre camadas e entre claro-escuro, promovido pelas

cores utilizadas.

osesgrafitosidentificaclosforamexecutadoscomumapinturabrancaaleitedecalsobreum

reboco, mais texturado, preto, quê pode resultar da adiçáo de carváo moídoz3e As construções

23' cf. AGUIAR, José - Cor e cidade histórica
Porto : FAUP Publicaçôes, 2OO2, p'292'
2s Cf. ldem, p. 248.
23s cÍ. ldem, p. 250.
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êm taipa na freguêsia de Valongo apresentam diversos exemplos desta técnica, que as

inserem no início do século XX, de acordo com as datas inscn'tas em chaminés.

Figuras 16'1, í62 e 163 - Exemplos de Chaminés êm Valongo e poÍmenor do segundo êxemplo

Contudo, foram encontrados outros exemplos de decoraçáo de chaminés em construçÕes em

taipa com estuques. Sáo exemplos muito populares com rosáceas onde se inserem datas, mas

conferem muita beleza às construçÕes simples. Os paramentos das chaminés apresentam, por

vezeS, os limites salientes com imitaçõês de tijolo cozido. Ainda, foi identificada uma situaçâo

em Aldeia Velha, numa construçáo em taipa, em que os paramentos da chaminé possuem

imitação de uma alvenaria de tijolo cozido. Também, no @ntro histórico de Avis, as

construçÔes de taipa apresentam-se despojadas de ornamentos, sendo também as chaminés

gue ganham maior destaque. Na rua dos Mercadores, existem a§umas situaçôes dignas de

registo com pinturâs simples ou graÍitados2ao com pinturas a várias cores.

Figuras Íô{, 165 e í66 * Exemplos de chaminés decoradas de constru@s em taipa. Casos em Valongo,
Aldeie Vêlhâ ê Avis

No entanto, apresenta-se um exemplo de uma habitaçáo com as mesmas caracterÍsticas que

possui decoraçáo e pintura a cores diferentes do branco, que oomeça a aparecêr sob o branco

da cal. O exemplo situa-se na rua Manuel de Aniaga, em Avis. Ainda que nâo tenha sido

2e O grafito consiste numa inscrição ou incisão marcada num rêvestimênto antes de êstê se encontrar
endurecido. CÍ. ldem, p. 248.
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possÍvel averiguar o seu sistema construtivo, considera-se importante referi-la porque poderá

lançar a hipótese de que as habitações que agora se apresentam despidas de decoraçâo,

poderiam ter possuído outro tipo de acabamento, muitas vezes ocultado pelas sucessivas

decoraçÕes.

A habitação possui dois pisos, uma chaminé de fumeiro surge sobre o bêirado na fachada

principal onde existem apenas dois vãos - um de porta e um de janela - com molduras

salientes. No limite da fachada com o edifÍcio contlguo são visÍveis grafitos desenhando uma

estereotomia com pintura a prêto e vermelho a imitar a pedra mármore.

I

Na Aldeia Velha, as construçÕes em taipa constituem uma excepÉo, no que diz respeito a

acabamentos. As fachadas principais encontram-se profundamente dêcoradas, com cores

fortes que as destacam das restantes e o branco ficou reservado ao alçado tiardoz. Nestas

situaçÕes, aS construções embelezaram-se pâra o arruamento, ficando o alçado posterior

esquecido. De facto, algumas fachadas possuem pilastras, frisos e Socos com motivos

geomêtricos conjugados com a coloração do paramento. Os motivos geomêtricos sáo

bastantes simples e forâm êxecutados através de pintura de várias cores sobrê o branco, ou de

uma sobre as outras.

A exuberância é conseguida pela conjugação de várias cores em frisos, pilastras e socos.

Nestas construções, as cores combinadas variam entre os amarelos, os azuis e os rosas ou

lilases. Na habitaçâo do Largo 1.o de Maio, n.o 11, as pilastras apresentam um grafitado com

marcaçâo de linhas horizontais, reproduzindo "pedra a pedra", e uma pintura imitando a pedra

mármore.

t

t

Figuras 167 e 168 - Habitaçâo da rua Manuel de Arriaga, n.o 7, em Avis e pormenor da decoraçáo visivel
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Figuras 169, 'l.7O,171 e 172 - Pormenores de tisos, pilasüa e soco e duas habitaçÕes em taipa do Largo
1.o Maio na Aldeia Velha

Na mesma freguesia foi identificada uma situaçáo de êsgrafitos num altar no interior da igrela

de Nossa Senhora da Rabaça. Exteriormente, o templo nâo possui decoraçôes, à parte um

frontal triangular sobre a poúa principal, onde é visível um friso decorado com inscrições. No

entanto, os restiantês paramentos apresentiam-se caiados de branco com pintura azul no soco

e molduras de váos. No interior, o altar da nave lateral direita apresenta um paramento com

motivos geométricos a branco e cinzento. Também, no nembo supeilor do arco que separa a

nave principal da capela-mor encontram-se esgrafitos semi-encobertos pelas camadas de cal.

Figuras 173, 174 e 175 - lmagens das decoraçÕes com esgrafitos identificados na igreja de Nossa
Senhora da Rabaça, na Aldeia Velha. Vista da porta principal, altar da nave lateral direita ê pormenor da
área sobre o arco da capela-mor

Na freguesia da Aldeia Velha, as construçôes de adobe tambêm apresentiam cor numa relaçâo

bicromática êntre paramentos, molduras e socos salientes. Por vezes, os paramentos

apresentam três cores: uma no paramento, e duas diferentes entre soco e molduras. Estas

decoraçôes reseÍvam-se, também, para a f,achada que confina com o amramento. Para tardoz

e nas latêrais visÍveis a pintura é feita através de uma caiaçáo a branco. As construçôes em

adobe sâo mais modestias e as chaminés não possuem decoraçâo. O facto das chaminés de

situarem muitas vezes na água da cobertura que deita para tÉs nâo será alheia a sua

simplicidade. Por vezes, as molduras não contomam os vâos, marcando, apenas, as vergas e

os peitoris, no caso de janelas, em baÍTas horizontais.
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Actualmente, existem revestimentos com tintas plásticas e azulejos em paramentos e

desperdíciosdepedramármoreemsocos.Paraalémdobranco,quesurgeemíachadas
,,secundárias" e nas principais em conjugação com outras c,oÍes, identiÍicaram-se os ocres

amarelos,osverdes,osvermelhos,osrosaseosazuisnasconstruçôesdeadobedaAldeia

velha. contudo, muitas destas cores resultam da aplicação de tintas modemas'

FiguÍas 176, 177,178 e 179 - Mstas de construçÔes de adobe da Aldeia Velha

NalgumashãbitaçÕesencontram-sepormenoressimplescomoadataeumdesenhosobrea

portaprincipalquelhesatribuiumcaráctermuitopitorescoequeasdistinguedasrestantesdo

aglomerado tendo sido uma característica para a sua identiÍicaÉo' Estes motivos foram

executados em argamassa moldada, salientes do paramento. Estas decoraçôes podem ser

encaradas como uma marca de canteiro que identifica o seu construtor. Estes pormenores

decorativos revelam, nalguns cElsos, os gostos clubistas dos donos da casa'
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Figuras 180 e 181 - Pormenores de duas habitaçÕes em adobe na Aldeia Velha

As construçÔes de adobe em valongo apresentam acabamentos variados, muitos fruto de

remodelaçóes recentes com introdução por exemplo de revestimentos de az ulejos' os

paramentos são, na maioria das vezes pintados de branco, ficando a cor reservada para os

êlementos de composição da fachada, como frisos, pilastras e molduras de vãos, numa relaçâo

bicromática. Nestas construçôes, os elementos de composição arquitectónica sáo mais

trabalhados que nas construções de adobe da Aldeia velha, mas as construçÕes não possuem

a mesma exuberância cromática.
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Figuras 182, 183 ê 184 - Exemplos de construções em adobe em Valongo

Na§ restantes freguesias com construçÔes em taipa e adobe, as construçÕes possuem os

paramentos caiados de branco, por vezes com socos, não Salientes, pintados noutras cores' É

o caso do conjunto habitacional do Maranhão e das construçÕes rurais da área de camÕes'

Nesta freguesia, as construções de adobe assooiam-se a anexos nâO habitacionais sem

a€bamentos dignos de registo. No aglomerado de Figueira, as construções elementares de

taipa possuem fachadas muito simples, também, caiadas de branco'

+++++++++++,r
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CapÍtulo lV - A Conservação da arquitectura de terra em Avis

4.1 . ManutenÇão tradicional

A arquitectura de tena e, de um modo geral, a arquitectura tradicional, conhece várias formas

de proteger a suas construçôes do envelhecimento natural e das acçóes dos agentes

exteriores, como a acção do vento e da chuva.

No entanto, para além de ser necessário que a construçáo seja executada de um modo

correcto, é necessário promover regularmente algumas acçÕes de manutençâo. Estas acçôes

podem incluir a renovaçáo dos revestimentos exteriores de paramentos ou a limpeza de

coberturas, caleiras e tubos de queda. Tradicionalmente, a caiação era executada anualmente

durante a Primavera.

Todavia, existem outras formas de promover o prolongamento da vida útil da arquitectura de

terra, nomeadamente aquelas que surgem como uma resposta às fragilidades destas

construções. Efectivamente, no território em estudo foi possível observar diversas formas

utilizadas pelos mestres construtores.

A construção em taipa e em alvenaria de adobe apresentam má resistência aos esforços

horizontais e aos impulsos provocados pelas coberturas. Nas tipologias arquitectónicas

identificadas2al as cobeúuras apresentam duas águas descarregando o seu peso em paredes

opostas. Assim, é exercido um esforço horizontal resultante da inclinaçâo das águas da

cobertura, quê nêcessita dê ser contrariado. Para conseguir isto, os mestres construÍram

gigantes na Íace exterior destes paramentos e colocaram esticadores de modo a unir as duas

paredes opostas com as ortogonais.

Orlando Ribeiro descreve estas duas formas que a construção em terra possui para contrariar

os impulsos horizontais. "A correcçáo obtém-se passando um fio de ferro à parede com um

gato ou sustendo-a, nos ângulos, por gigantes exterior$. Este elemento sempre ausente nas

casas de pedra, é um dos aspectos mais característicos da consúuçâo do sul, usado às vezes

com perEito sentido arquitectónico."2a2

2al Consultar Capítulo lll- ldentificaçáo e Caracterização das tipologias arquitectónicas
242 RlBElRo, orlando, cit. 28, p. 33.
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Figuras í85 e í86 - Exemplos de esticadores em construç6es em tiaipa. Na segunda imagem é
perceptívêl que o esticador foi introduzido posteriormente. Casos em Benaüla ê Valongo

A primeira coÍrecçáo a que o autor se refere diz respeito à utilizaçáo de tirantes e esticadores.

Os tirantes sâo elementos de reforço estrutural em ferro entre paramentos ortogonais,

nomeadamente entre fachadas e empenas de edifÍcios. "As barras, varões e vergalhôês

utilizados eram embebidos nas paredes e fixados através de disposiüvos de ancoragem

(...)."* Efectivamente, estes elementos eram utilizados para reforgo dos cunhais, áreas

sênsÍveis da construçâo.

Também, se utilizam tirantes para contrariar os impulsos horizontais provocados pelo peso das

estruturas de cobertura. Neste câso, estes elementos ligam fachadas opostas de forma a

contrariar o descolamento entre paredes ortogonais.

O uso destes elementos encontra-se associado "a situações de reparaçáo e refoço estrutural,

por exemplo ligado a movimentos de fundações, a sismos ou a simples dêterioraçâo de certos

elementos de construçáo. "2s

Os gigantes ou contrafortes sáo pilares de grande dimensão apostos à face exterior dos

paramentos exteriores. A sua forma com um dos lados inclinados denuncia a sua funçâo de

reforço dos paramentos a que se en@stam. Estes pilares sáo normalmente construídos com

uma alvenaria de pedra argamassada.

243 APPLETON, João - Reabilitação de Edifícios Antigoe : Patologiâo ê tecnologia3 de lntorvonção
Amadora: Edições Odon,2(X)3, p. &0.
24 ldem, p. 83.
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Figuras ig7, 188 e í8g - Contrafortes e um moirão num cunhal; exemplos de construçôês êm taipa em

Camóes e Maranhão

A existência de contrafortes poderá revelar fundações pouco estáveis - na generalidade

directas e de pouql profundidade - ou um vão maior entre paramentos opostos' No tenitÓrio

em estudo, registou-se que a sua existência está associada à construção em taipa, ainda que

tenham Sido encontrados alguns exemplos em construções de adobe. Nas construçôes

aparece na parede longitudinal, portanto, no lado maior da construçáo de planta rectangular e

onde descanega a água da cobertura.

Nas habitações integradas em banda na malha urbana com construçôes encostada§

lateralmente, nâo foram identificados contrafortes, porque o quarteirão funciona como um todo'

No lugar do Maranhâo, no topo do conjunto construÍdo existem três contrafortes de reforço de

toda a banda constÍuída e um contrabrte ou moirão em granito de reforço de um cunhal' Neste

local, a construçâo surge com dois pisos, um semi-enterrado, adaptando-se à topografia do

teneno. Este moirão em pedra poderá ser um reforço construtivo contra oS esbrços que o

terreno exerce sobre a construção.

Figuras ígO e 1g1 - Exemplos de reforço das fundagóes iunto à fachada pÍincipal na habitração de taipa

dJrua da Escola Velha e no Monte das Covas 3, em Valongo
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Na construçâo tradicional pode, ainda ser observado, por vezes, a existência de bancos junto

às fachadas principais. Para além da sua funçáo Ôbvia de estadia exterior, estes servem

também de reÍorço da parede, nomeadamente das fundaçÕes2§'

No território em estudo foi identificada uma situaçáo de revestimento dos paramentos em taipa

com pedaços de tijolo cozido e pedra variada, que se considera ser utilizada como modo de

proteger as alvenarias de terra contra a erosáo. o desgaste que o material sofre é colmatado

com uma argâmassa com uma espêssura considerável onde sáo colocados aqueles materiais.

FiguÍes 192 e 193 - Revestimentos de paramentos em taipa com pedaços de materiais diversos;

exãmplos em Figueira e Banos e na rua Fernando Pessoa, em Valongo

4.2. Formas dê degradaçáo

Os edificios, objecto de estudo, foram construldos há pelo menos mêio século As construçôes

êm taipa nos aglomerados mais antigos possuirâo muito mais que 50 anos. Deste modo,

importa referir que a ocorrência de patologias nos edifÍcios pode resultar do envelhecimento

natural dos próprios materiais. Assim, parece Óbvio que os edifÍcios que apresentam um bom

estado de conservaçâo terâo sido sujeitos, pelo menos, a manutençÕes periÓdicas e'

provavelmente, a intervençÕes mais profundas.

Todavia, muitos dos edifÍcios observados e inventariados encontram-se num avançado estado

de degradaçâo causado pelo abandono das construçôes. Efectivamente, e como já foi referido

anteriormente, foi este abandono que permitiu descObrir, descrever e câracterizar esta

arquitectura mais profundamente uma vez que, regra geral, os paramentos das construÇôes

encontram-se revestidos, nâo permitindo a observaÉo do sistema construtivo.

"'cf. coRRElA, Mariana, cit. 102, p. 5



Arquitectura de ÍerÍa no concelho de Avis. Bases para a 5ua Salvaguarda como Património Cultural 149

As formas de degradaçâo podem ter origem em fiactores intrínsecos ao póprio material ou

técnica construtiva ou em factores extrÍnsecos, como por exemplo na acçâo dos agentes

atmosféricos, nomeadamente na acção da água e do vento. Estas últimas sáo observáveis nas

construçôes devolutas, onde nenhum esforço é efectuado para contrariar a degradaçâo'

Ainda, foi possÍvel detectar anomalias que se relacionam com intervenções inábeis que

revelam desconhecimento da forma como se comportam as construçÔes antigas e'

particularmente, a construção em terra. Esta situação relaciona-se muitas vezes com a

adaptaçáo dos edifÍcios antigos ao conforto moderno, com a introduçâo de instalaçÔes

sanitárias e cozinhas com as necessárias redes de água e esgotos, ou com a renovação da

cobertura com materiais náo tradícionais. De facto, é inevitável para o prolongamento da vida

das construçÕes a adaptrçâo das mesmas para atingir nÍveis de conforto e funcionalidade

satisfatórios. De outro modo, estas construçÔes tornam-se obsoletas sendo sucessivamente

abandonadas ou demolidas e substituldas por outras.

Todavia, importa perceber que uma intervençâo executada sem regras, também, coloca em

causa a construção, tornando, muitas Vezes inevitável, a sua demoliçáo' Muitas vezes' os

próprios moradores sentem-se desgostosos porque apÓs a realização de obrâs náo vêem

satisfeitas as suas necessidades. Este Íacto é muito comum aquando da renovaçâo de

revestimentos de paredes, que resultam em eflorescências ou salitres provocadas Pela

introdução de tintas plásticas que não permitem a respiração dos paramentos' No entanto, este

é o lado visÍvel da má intervençâo, porque toda a estrutura se encontra em risco.

A simples introdução de vãos de alumínio de vidro duplo pode resultar em condensaçÔes no

interior com os prejuÍzos que daí advêm. Efectivamente, as antigas e deficientes janelas de

madeira permitiam a ventilação necessária do interior das habitaçôes. Os residentes não criam,

assim, hábitos dê abrir os vâos para ventilaçâo. Quando sáo colocadas as janelas de alumínio

com vidro duplo, os hábitos mantêm-se e a humidade nO interior atinge nÍveis muito elevados'

De seguida, serão referidos os factores de degradaçáo intrlnsecos à própria construçâo, as

causas mais comuns de degradação das cpnstruçôes, as anomalias mais frequentes que

ocorrem em fundaçóes, paredes, coberturas e outros elementos. Será dado especial destaque

à acçâo dos agentes exteriores às construgÕe§, como é o caso da água, uma vez que as

anomalias nâo sáo independentes umas das outras. Ao invés, como se verá, umas sâo

potenciadoras de outras.

para os registos efectuados no território em estudo, importa referir que foi observado um maior

número de edificações de taipa num avançado estado de degradaçâo quando comparadas
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com as construçÕes de adobe, pelo gue os exemplos apresentados de seguida seráo um

reflexo desta realidade. Esta situaçáo pode ser explicada por razões diversas. Por um lado,

existem construçóes em taipa devolutas e abandonadas num número muito superior, o que tem

potenciado a sua degradaçáo. Por outro lado, as construções em taipa sâo mais antigas que as

construçôes em adobe. Deste modo, os factores de degradaçâo visíveis podem resultar do

envelhecimento dos materiais.

4.2.1. Formas de degradação por factores intrÍnsecos

A degradação das construções pode resultar de factores que se relacionam com o material

constituinte ou com o modo se executaram as técnicas de construçáo. Uma deficiente

compactação, uma escolha incorrêcta do material terra ou frágeis fundaçÕes podem ser

factores de degradação das construçôes. Estas sítuaçÕes, entre outras, foram observadas nas

construçôes no território em estudo.

Figura Í94 - Exêmplo de uma taipa em Valongo com úilização de dois tipos de tena no mesmo bloco

Uma escolha incorrecta do material terra, náo oferecendo este a coesáo necessária entre os

constituintes, resultia numa construção pouco duradoura. Como exemplo, o adobe identificado

na Travessa dos Vinagres em Avis, que náo apresentava um material terra com as

características necessárias, desag regando-se ao primeiro toque.

Foram observadas situaçÕes que se prêndem com a utilizaçáo de tipos diferentes de terra na

execução da taipa. Nestes casos, as duas tenas comportam-se de modo diferenciado podendo

resultar em tensões entre distintos materiais. Na edificaçáo onde foi isto foi observado,

percebe-se a diferençp das características das tenas, mas nâo resultou deste facto, nenhuma

patologia visÍvel.
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Figurâs 195, 196 e 197 - ExemPlos de construgÓes de adobe e taipa em Valongo sem fundaçôes
elõvadas acima do nível do tênêno que potenciou a degradaçáo do revêstimento e do paramento

causada pela ascensão da humidade por capilaridade

Nalgumas construçõês de taipa e de adobe foram identificadas situações onde a pouca altura

das fundaçôes realizada com a construção inicial promove o aparecimento de formas de

degradaçâo. Nestes casos, a água atinge os paramentos por capilaridade, produzindo efeitos

nefastos, que serão analisados seguidamente.

A fraca resistência mecânica do material, nomeadamente nos esforços à tracção, pode

também ser minimizada pela execução de uma alvenaria com uma secção - espessura de

parede - mais larga. De facto, uma parede mais larga é mais pesada, pelo que "a compressâo

daí resultante funciona como uma força estabilizante, equilibrante de forças horizontais

deslizantes e derrubantes2a6."

As situaçôes mais deficientes identificadas dizem respeito às construçÕes de adobe

executadas na maioriâ das vezes com um único adobe colocado a meia vez (20/25cm) de que

resultiam paramentos muitos esbeltos, e por isso, frágeis mecanicamente. As propo@e§ entre

espessura, comprimento e altura definidas pelo CRAterre2aT para as alvenarias de adobe são:

1:12:8. Assim, para um muro com uma espessura de 20cm, o comprimento e a altura máxima

Seriam, respectivamente 2.40 e 1.60m. Para uma espessura de 30cm, aS mesmas medidas

seriam 3.60 e2.4Om.

Nas construçôes de adobe inventariadas existem situaçôes muito dÍspares, mas a maioria não

apresenta paramentos dentro destes valores. As habitações de adobe com alvenarias de

adobe a uma e meia vez no mesmo pano, com espe§suras que rondam os 30 a 35 cm

2* APPLETON, João, cit. 243, p. 20.

"'DoAT, p.; HAYS, A.: HoUBEN, H.; MATUK, s.; vlrouX, F., cit.26, p. 131
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aproximam-se das propoçôes referidas, uma vez que possuem, normalmente um piso, e

compartimentos com dimensÔes lineares de 3.00m2€.

4.2.2. Formas de degradaçáo por facÍores exfrínsecos

Os agentes exteriores à construçâo, nomeadamente os agentes climatéricos, sâo causas

comuns de degradação das construções. Um factor muito importante prende-se com a acção

da água, nas suas diversas formas e origens.

A construção em terra conhece inúmeras formas de evitâr a sua acçáo nas construções. As

cobêrturas, as fundaçÕes em alvenaria de pedra e o revestimênto de paramentos, grandes

extensões de contacto com as condiçôes climatéricas, sâo alguns métodos de proteger as

construçôes do contacto directo com a água.

A humidade pode maniÍestar-se por infiltraçâo no topo e na lateral dos paramentos, por

capilaridade, por condensaçâo no interior e nas pontes térmicas, potenciando a desagregaçâo

das alvenarias, enfraqueÇendo-as. Também, nas redes de saneamento podem ocorrer roturas

com infiltraçâo dê água nos paramentos.

euando os paramentos das construções nâo se encontram devidamente protegidos nos topos

e os revestimentos sáo demasiados estanques, nâo permitindo a evaporaçâo, a humidade

permanece no interior, aqueles fendilham. A existência de água no estado ltquido no interior da

alvenaria de terra, no caso da taipa, implica a remoção de partículas finas que constituem o

material terra, nomeadamente a argila. Esta situação compromete a compacidade da taipa,

oferecendo esta, com o passar do tempo, menor resistência mecânica, uma vez que "a

integridade estrutural de uma construçâo em terra depende essêncialmente do seu grau de

compacidade"24e.

Esta diminuiçáo da compacidade origina o aparecimento de fendas, que se traduzem em novos

pontos frágeis para a entrada de água. Este é um ciclo que originará o colapso da construção

se nâo for travado. Da mesma forma, com a existência de revestimentos pouco permeáveis à

evaporação de água o nÍvel de água no interior das alvenarias tende a aumentar

drasticamente.

2a Consultar Capítuto lll - ldentificação e CaracterizaÉo das tipologias arquitectÔnicas, onde se

apresentam levantamentos das habitaçôes de adobe-
,on RODRIGUES, Paulina Faria; HENRIQUES, Fernando M.A. - condicionanles da conservação de

Construções em Terra. ln TêÍra em Sominário. Lisboa : Edições Argumentum e Escola Superior

Gallaecia, 2005, p. 121.
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Figures 198 e 199 - Exemplos de edificios em taipa onde o abandono, associado à acção dos agentes

cli-matéricos, esteve na oÍigem do colapso da conslrução - Goiâ e Vale de Salgueira, em Valongo

,,Mas a presença de água no interior das alvenarias implica ainda a ocorrência de outros

mecanismos de degradaçâo"t. A evaporação pode provocar tensÕes sobre os revestimentos,

originando destaques de material, expondo a alvenaria.

Sobre a acçâo da água deve ser tido em consideração a presença de sais solÚveis, ou seja,

aqueles que podem ser dissolvidos em água, migrando para diversos pontos da construçáo No

território em estudo, são comuns os cloretos, os sulfatos e os nitratos. Os primeiros são tÍpicos

de muitos materiais de construção e da poluição atmosférica e os últimos encontram-se

associados a seres vivos frequentes no solo, e como tal na construçâo.

Uma propriedade importante destes sais é a sua higroscopicidade, que implica um

comportamento destrutivo para os materiais de construçâo251. Esta propriedade significa que o

sal tem capacidade para absorver a humidade passando ao estado lÍquido e cristalizar

perdendo essa humidade, aumentando consideravelmente de volume, quando a humidade

relativa do ar é baixa.

Nos ciclos de humidificaçáo/secagem que ocorrem nas superfÍcies expostos dos materiais de

construção também ocorrem fenÓmenos de perda de coesão e erosâo, uma vez que a água

que se deposita transporta partÍculas poluentes da atmosfera.

Assim, o modo como se faz a evaporaçâo da água é importante, uma vêz que oS sals ao

depositarem-se no interior das paredes originam criptoflorescências2s2, com consequências

2s lbidem.
251 ldem, p.122
2u2 lbidem.
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para a degradaçâo do material. No caso da evaporação se processar lentamente, os sais

depositam-se à superfÍcie originando eflorescências. Neste caso, no exterior são visÍveis

empolamentos da tinta ou esfarelamento da cal. Outro efeito, bastante mais nefasto, é o

destacamento de rebocos ou, ainda, a desagregaçâo do material terra, com alteraçáo das

características mecânicas das paredes. Assim, a manutenção periódica dos revestimentos,

tradicionalmente realizada através das sucessivas caiaçôes, detém assim um papel

f u ndamental na conservação desta arq uitectura.

Quando a humidade atinge os paramentos por câpilaridade, o processo degradativo é muito

lento, mas pode ser muito mais nefasto que outro tipo, uma vez que não é visível a sua acçâo e

pode passar despercebida por muito tempo. Neste caso, quando é perceptível torna-se muito

difícil a sua resolução.

A acção da água sob a forma de condensaçôes no interior dos espaços pode resultar no

aparecimento de bolores e fungos e na diminuiçâo da resistência mecânica na pârte do

material que se mantém humedecido.

A acção do vento também pode ser bastante nociva para a degradaÉo das construçÕes em

terra, principalmente quando associada à acçâo da água. O vento transporta poeiras e areias

que promovem o aparecimento de fissuras horizontais. Quando a água se aloja nas fissuras,

êstas tornam-se pontos sensíveis para a desagregaçâo do material. Por outro lado, quando o

material nào possui revestimento, o vento âctua Íisicamente na alvenaria com um efeito

abrasivo, removendo os materiais mais finos promovendo a erosão da parede.

A presença de vegetais na proximidade de paramentos pode pôr em perigo a sua estabilidade,

uma vez que as plantas podem crescer dentro dos blocos de terra levando mesmo ao seu

desmoronamento. O desenvolvimento de vegetação encontra-se ainda associado à conjugaçâo

da falta de revestimentos com a presença de água nos paramentos. Esta situação acelera a

desagregação do material. A vegetaÉo cria ralzes no interior dos paramentos provocando um

alargamento de espaço entre os materiais constituintes, procurando a humidade para crescer,

e quando seca, a área vazia é um local propÍcio à acumulaçâo de água. Assim, as plantas

actuam como depósitos de humidade permanente.

Tambêm, a presença de pequenos animais promove o aparecimento de pequenas cavidades,

que sâo zonas preferenciais para a entrada das águas da chuva, com os resultados nefastos já

focados. A sua permanência nestes locais leva a um aumênto dêstâs cavidades originando a

degradaçáo do material.
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O tenitório em questão situa-se na Regiáo B, no que diz respeito à possÍvel acÉo sísmica no

património construído de acordo com o Regulamento de Segurança de Acção SÍsmica sobre

EdifÍciosePontes(1983),sendoqueaRegiãoAconespondeàdemaiorriscosísmicoeaDà

de menor risco2s.

Alguns dos exemplos de degradaçâo identificados podem ter origem em acçóes desta

natureza, nomeadamente fissuraÉo nos cunhais a paúir do ponto onde encaixa a cobertura ou

fissuraçáo a 45.o nas zonas de vergas de vâos em direcçâo à cobertura2s.

A localização das coberturas em terrenos com grandes pendentes em que as fundações se

implantam a nÍveis distintos promove um risco acrescido em caso de sismo, podendo o

desmoronamento visÍvel de algumas coberturas ter origem em ocorrências destia natureza,

uma vez que existem SituaçÕes de construçÕes implantadas em declives acentuados.

As tipologias das construçÕes inventariadas são, maioritariamente, de piso térrêo e possuem

geometrias com paredes pouco extensas e com aberturas de dimensáo reduzida. No entanto,

na construÉo não foram observadas grandes preocupaçôes com os cunhais, sendo poucos oS

exemplos de reforço deste elemento. Por outro lado, as coberturas náo foram alvo de nenhum

cuidado especial para resistir a acçôes sísmicas. No entanto, encontrarãm-se reparaçÕes

efectuadas com esticadores para contrariar os impulsos horizontais.

Figura 200 - Exemplo no Monte das Covas 2 em Valongo de fissuraçáo nas esquinas dos vãos em
direcção à cobertura gue pode ser um resultado de um abalo slsmico

253 Cf. DIAS, J. Alveirinho - 'A monitorizaÉo sísmica em Portugal' [online] ldisponívêl na lnternet via

Www.URL:http:Ítww.geologiaambiental.pt/1, consultado em 10 de Junho de 2006.

'* cf. LoURENÇO, Patrícia lsabel Mendes, cit. í9, p.115.
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Para o tenitório em estudo náo se conhecem relatos de danos causados por sismos, ainda que

esteja registada a sua ocorrência. No entanto, os efeitos resultantes destes fenómenos não

deverão ter trazido muitos prejuÍzos para o património, pelo menos nos últimos anos, uma vez

que a tradiçáo oral náo os refere. Este facto, deve explicar a nâo existência de soluçÕes

construtivas para contrariar as acções sÍsmicas.

4.2.3. Fotmas de degradação das tundações

As fundaçÕes constituem um elemento importante para a construçâo em terra. De facto, o

assentamento das paredes de taipa ou adobe directamente no solo, pode contribuir para a

ocorrência de ascensão de água por câpilaridade. Se as zonas baixas dos paramentos em

terra permanecerem húmidas, estas passam do estado sólido para o estado plástico, deixando

de possuir resistência para suportar as cargas próprias das paredes e da cobertura. Estas

áreas estâo sujeitas às goteiras dos beirados e aos salpicos das poças de água que se podem

acumular nos arruamentos e à acçâo de insectos atraÍdos pela humidade.

Nos casos onde nâo foi garantida a capacidade de carga exigida do solo onde assenta a

construção, por vezes ocorrem assentamentos diferenciais das fundaçÕes. Tendo em conta

que a terra trabalha mal face a esforços diferentes da compressão, esta situaçáo promove

fendilhação nos paramentos.

Também na execuçâo de trabalhos na envolvente imediata da construçáo podem ocorrer

descompressão lateral da tena conftnada e vibrações resultantes da execução dos trabalhos,

que podem originar movimentos de assentamentos diferenciais que podem provocar rotaçôes

nas paredes.ffi

No caso de fundações em todo o perÍmetro da construçáo, como é o caso em presença, as

deficiências mais frequentes relacionam-se com o envelhecimento dos materiais constituintes e

com a lavagem das fundaçôes por águas subtenâneas com remoçâo dos elementos mais finos

das argamassas de assentamento das pedras.

'ut CABAçA, Sónia Carvalho - Reabilitaçáo de Construções em Terra Aditivada. ln Construçõgs e
Reabilitação com abriais TÍedicionab. Lisboâ : FUNDEC, DECivil, lnstituto Superior Técnico, 2fl)4,
p.2.
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4.2.4. Formas de degradaÇáo das paredes

As paredes em taipa e adobe apresentam formas de degradaçáo comuns a outros edifícios

antigos censtruÍdos com materiais diversos. As anomalias mais frequentes são a

desagregaçâo, o esmagamento e a fendilhaçâo. Estas ocorrem porvários factores, que podem

ser a presença de água ou a aoçâo dos diversos agentes aúnosféricos, ou ainda por razôes de

natureza estrutural e humanos. De facto, a introduçáo de lajes alijeiradas pode resultiar num

peso excessivo parcr os paramentos, nomeadamente os de adobe, muito esbeltos, oconendo

esmagamentos.

Figuras 201 , 202 e 203 * Exemplos deslocamento de paramento ortogonal, esmagamênto e fendilhação
na cumeeira em Valongo e Benavila

A desagregaçâo ou erosáo dos paramentos está relacionada com a acçâo dos agentes

climatéricos associada à falta de manutençáo nos edifÍcios. As paredes apÍesentam um

desgaste superÍicial, que pode ser ao nível dos acabamentos ou reveslimentos, ou o efeito

erosivo pode provocar o desgaste do bloco de terra ou do adobe com perda de material. A

acçâo do vento retira poeiras e areias com prejutzo para a espessura das paredes e do bloco

de taipa. Também, a água, como já ficou referido, remove superficialmente os revestimentos,

promovendo a desagregaçâo do material tena, ou eliminação dos finos da tena, com prejulzo

para a compacidade da taipa.

Também, quando a impermeabilizaÉo das parêdes é excessiva, com um rêboco ou pintura

que nâo permite a evaporaçâo, isso provoca a desagregaçáo do material terra, como já

referido, atravês da presença de sais na água e atravês da humidade nos paramentos. Quando

se cria condensaçâo entre o reboco e a pintura ocorre o destacamento da camada de sacrifício

da parede com os prejuízos que daÍ advêm se não for reparado.
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Figuras 2O4 e 205 - Cavidades na parede de taipa onde a água por peÍmanência vai degradando o
máteriat tena e exemplo do resultado de um revestimento em cimento que potenciou a dêsagregação dos
adobes da alvenaria - Valongo

A fendilhação resulta, como já ficou referido, de assentamento diferencial de fundações e é

frequentemente visÍvel junto aos pontos frágeis da construção, como é o caso das aberturas de

vâos. Também, os impulsos horizontais da esúutura das coberturas nos paramentos pode

provocar fendilhaçáo, nomeadamente em paredes opostas, com prejuízo para os cunhais. A

acçáo da água actua nestes casos promovendo o avanço da abertura resultado da fendilhaçáo.

O esmagamento resulta de cargas concentradas ou elevadas sobre as Paredes de taipa ou

adobe. A construção em terra está preparada para Íeceber cargas à compressão, no entanto,

podem ocorrer cargas excessivas pontuais que levam a deformaçÕes, suficientes para

despoletar o esmagamento dos paramentos. Exemplo, disto, é quando se substitui a estrutura

de madeira por pré-esforçado assente sobre os paramentos., sem distribuiçâo equilibrada.

4.2.5. Formas de degradação das coberturas

A cobertura é um elemento fundamental na protecçáo da construçâo contra as águas da chuva

porque promove a estanquidade dos topos dos paramentos. Ainda, o bâlanço dos beirados

protege os paramentos contra a escorrência, afastando da superfÍcie das paredês a água que

cei. A oconência de anomâlias nos elementos que constihrem a cobertuEr pÍomove o

aparecimento de outras patologias nos outros elementos da construÉo.

Nos ediflcios em estudo, as coberturas mais @muns possuem estruturas constituldas por

elementos de madeira, que perfazem uma ou duas águas, onde assenta o revestimento - telha

de canudo ou, mais recentêmente, telha de aba e canudo. As anomalias mais frequentes

prendem-se com o estado de conservação daquela estrutura de madeira ou no revestimento

com a existência de telhas partidas ou deslocadas.
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Uma situaçâo muito comum prênde-se com a acumulaçào de lixos sobre as coberturas que

favorecem o desenvolvimento de tíquenes e de vegetaçáo que se fixam às telhas entupindo os

canais e dificultando o esco€lmenb regular das fuuas.

As estruturas de madeira deformam-se naturalmente o que pode originar o deslocamento de

telhas de revestimento com os prejuÍzos gue daÍ advêm para toda a cobertura. De facto, nestas

situações a água das chuvas "empurrada" pelo vento consegue alcançar o interior dos edifícios

saturando de água as madeiras da cobertura. Consequências deste estado húmido da madeira

sáo a perda de resistência e da capacidade de deformaçâo do próprio materiaÉ$. Por um outro

lado, as estruturas das coberturas podem ter sido calculadas deficientemente o que potencia

também deformaçóes na estrutura muito superiores às deformaçÕes naturais do material.

A falta de manutençáo periódica das epberturas potencia situaçóes desb natureza. Com a

humidificaçáo das peçâs de madeira ocorrem maiores deformaçÔes na estrutura e o

aparecimento de outros pontos de entrada de água pela cobertura. Estras anomalias na

cobertura podem originar infiltrações de água nos paramentos com as Consequências que já

foram focadas anteriormente.

Figuras 206 e 2O7 - Exemplos de falta de limpêza das caleiras da cobertura e do âpodíecimênto dog

eÉmentos de madeira da estrutura por infiltração de água numa habitaÉo na Rua 25 <le AMl, em
Valongo

A deterioÍação das madres e barrotes de madeira nos pontos de encaixe @m a alvenaria de

tena ocorre frequentemente. Esta situaçâo, causada pela humidade permamente e pela

presença de fungos e insectos pode originar o colapso de toda a estrutura, uma vez que a

estrutura deixa de possuir os pontos de apoio. Estes locais sâo também pontos de degradaçâo

2s ct. APPLEToN, João, cit. 243, p. 120
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comum nos paramentos como punçoamentos, rotaçôes e variaçôes dimensionais2sT

normalmente acompanhados por fissuraçáo e destacamento do material.

Um ponto frágil da cobertura, onde ocorre, normalmente, infiltraçÕes de água, é o encosto da

cobertura ao paramento da chaminé de fumeiro. Por falta de reparação dos rebocos ou por má

execuçâo, a água infiltra-se, sendo comum que a estrutura de madeira apresente anomalias

neste local com muita frequência.

Numa malha urbana, como o centro histÓrico de Avis, com um conjunto complexo de

coberturas onde umas águas desaguam noutras, oS Sistemas de água pluviais ganham muita

importância. Nestas situaçÕes o entupimento de caleiras pode levar a que a água da chuva se

infiltre nas alvenarias, pÍomovendo o aparecimento de inúmeras anomalias.

Mais raramente, foram encontradas situações de coberturas em terraço sobre lajes aligeiradas.

Nestes casos, as anomalias mais frequentes prendem-se Gom a deterioraçâo do prÓprio

material, nomeadamente o de revestimento que promove a entrada de água. Como foi referido

anteriormente, a maioria dOS terraços fOram cObertos COm duas águas, certamente cOmO

resposta a coberturas planas deficientemente executadas.

Como já ficou referido, os impulsos horizontais provocados pêla estrutura da cobertura pode

provocar fendilhação nos paramentos, dada a sua fraca resistência à tracção, pelo que se

entende a importância que este elemento detém em toda a construçáo.

4.2.6. Formas de degradaçáo de revestimentos

Como já ficou referido na câracterlzaçâo desta arquitectura, os revestimentos detêm um papel

importante como camada de protecçâo das alvenarias de taipa ou adobe, nomeadamente

contra as acçôes dos agentes climatéricos. Nas construçÕes inventariadas, as alvenarias

encontram-se revestidas com um reboco executado em cal e areia. Estas superfícies

encontram-se, por natureza, mais sujeitas ao aparecimento de inúmeras formas de

degradaçâo, que podem incluir fendilhação e desagregação.

Muitas das situaçÕes de fendilhaçáo resultam de incompatibilidades de natureza mecânica

entre o suporte e a argamassa, geralmente decorrentes da utilizaçáo de rebocos à base de

cimento, de maior retracçâo. De facto, um reboco à base de cimento ou cal hidráulica possui

pouca capacidade de deformabilidade, portanto apresenta um módulo de elasticidade muito

'u7 LoURENÇo, Patrícia lsabel Mendes, cit. 19, p.118
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superior à alvenaria porosa. Na presença de água, a alvenaria Porosa aumenta e diminui de

volume, enquanto que o reboco nâo possui essa capacidade.

Figuras 208, 209 e 210 - Exemplos de degradação de revestimentos. No primeiro, em Vale de Figueira, o
revestimento sofreu erosão colocando visível o suporte. No segundo, em Avis, a inexistência da cobertura
permitiu que a escorrência de águas eliminasse o revestimento o que promoveu o aparecimento de
vegetaçáo. No terceiro, a introduÉo de um reboco à base de cimento resultou na degradâÉo acelerada
do revestimento preexistente

Também, no caso de fendilhaçáo dos paramentos, pelas razôes já expostas, o revestimento

fendilha. A desagregaçào dos rebocos resulta dos efeitos nefastos provocados pela humidade,

quer por capilaridade quer por infiltraçáo. A cristalizaçáo na superfÍcie de revestimento de sais

transportados pela âgua resulta no empolamento do revestimento, que acaba por se

desprender e ruir.

Ainda, aS intervençÕes para a colocação de canalizaçÔes com aberturas de roços nos

paramentos potenciam fenómenos degradativos nos rebocos, derivados de incompatibilidades,

nomeadamente pela utilizaçâo de rebocos à base de cimento. Nestes casos, o reboco mais

fraco sofre erosão por atrito com o reboco mais forte. Esta situaçáo também pode diminuir a

resistência do paramento por perda de material.

4.2.7. Formas de degradação de acabamentos

O acabamento mais comum nas construçÕes do território em estudo é a caiação a branco

sobrê os rebocos de revestimento. Esta caiaçâo possui pouca resistência, uma vez que é

lavável pela água da chuva pela ausência de produtos hidrorepelentes, como por exemplo

óleos ou gorduras2s8. Este facto, explica a necessidade de renovaçâo desta superfície de

sacrificio. Na prática, enquanto houver acabamentos a proteger argamassas e paramentos, oS

agentes de agressâo exterior, náo atingirão partes fundamentais da construçáo.

'* Cf. CABAçA, Sónia Carvalho, cit. 255, p.36
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Os acabamentos possuem uma importância redobrada, porque estes afectiam a imagem

urbana. Mas, quando se aplicam tintas plásticas texturadas ou brilhantes, além do prejuízo

para a imagem do edifÍcio, destas resultam muitas anomalias resultantes da acçâo da água na

interface do revestimento com o acabamento, por impermeabilizaçâo daquele Os efeitos

podem se empolâmentos ou erosáo do revestimento por tensões na cristializaçâo de sais' como

já ficou referido.

lI.

Figura 211 - Exemplo em Valongo de introdução de um novo reboco à base de cimento e uma tinta

plástica que promoveu o aparecimento de Íissuras

4.2.8. Formas de degradaçáo dos vãos exÍeriores

A ligação entre os vâos e os paramentos em terra são pontos sensíveis da construção onde

podem ocorrer fenómenos de fendilhação e fissuração. Para contrariar as tensões entre os

aros da caixilhâria e a alvenaria, é comum a utilização de tijolo maciço e madeira. lmporta

também que as vergas estejam devidamente dimensionados, pala evitar fissuras verticais,

resultantes de esforços de flexão excessivos. Estas questões explicam a utilização de vãos de

reduzida dimensáo na construçáo de terra.

Nos edifícios iclentificados, a caixilharia dos vâos é constituÍda por elementos de madeira, pelo

que uma anomalia vulgar prende-se com o apodrecimento do material, por ataques de fungos

ou carunchos, normalmente associada à acçào da água. Por vezes, as vergas de vãos são,

também, de madeira, pelo que estâo sujeitas às mesmas anomalias que a caixilharia.

euando se fala em vãos exteriores, a caixilharia encontra-se exposta à acção da radiaçâo solar

e da água da chuva. No que diz respeito à exposição ao sol, as fachadas voltedas a Sul e

Oeste apresentam efeitos mais nefastos que as restantes. Em fachadas opostas podem

verificar-se situaçÕes bem distintas de degradaçâo dos caixilhos de madeira, sendo que nas

fachadas viradas a Norte, estes encontram-se mais resguardados.
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Figuras 212 e 213 - Exemplos de degradaçáo de caixilharia com apodrecimento da madeira em Vâle da

Salgueira

A caixilharia e o encaixe entre esta e a parede são pontos sensíveis na construçâo, uma vez

que nestas áreas pode ocorrer acumulaçâo de água e presença de humidade. Nestes locais, a

acumulaÇáo da água conjugada com folgas entre madeira e parede promove infiltraçoes nos

paramentos e a entrada de conentes de ar no interior da habita@o, com perdas térmicas

acentuadas no lnverno.

No entanto, e como já ficou referido, uma vedaçâo muito eficiente pode resultar em nÍveis de

humidade muito elevados. No interior das construções, ocorrem condensaçôes, que em

contacto com o vidro, escorrendo, atingindo aros e caixilhos, com deterioração destes

elemêntos, normalmente de madeira. A deterioraçâo destes elementos origina novos pontos de

entrada de água que entrando no edifício pode provocar danos em paramentos e pavimentos.

Contudo, a utilizaçâo de caixilhos de alumínio ou ferro, sem hábitos de abertura de vãos,

provoca condensaçôes no interior das habitaçÕes. A humidade do ar, em contacto com as

superfícies frias destes caixilhos e do vidro, condensa e transforma-se em líquido, escorrendo.

Uma vez que estes materiais não pêrmitem trocas com o exterior, a humidade pode atingir

nÍveis elevados no interior dos espaços, inÍiltrando-se nos paramentos permeáveis ao vapor'

Esta situaÇâo pode originar bolores nos paramentos.

Um ponto importante prende-se com a drenagem dos peitoris que é muitas vezes ineficiente,

promovêndo a escorrência da água pelos paramentos, ou mesmo, a sua infiltraçáo pelas

laterais dos vâos. Esta situação promove o aparecimento de fissuras com desgaste do material

terra.
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4.2 -9. Breves corTcrusões

Do inventário efectuadoÉ conclui-se que as conshuçôes inventariadas em estado de

degrada@o avançada encontram-se votadas 8o abandono. Quando as constÍuç&§ se

encontram habitadas e utilizadas, os proprietárlos têm conseguido minimizar e contrariar as

debilidades das constru@s, com maiorou menorêxib.

Foram utilizados critérios pré€stabelecidos para ayaliar o estado de conservaçáoz@ do imóvel

registado nas fichas de registo. @ndui-se que o estado de consewaçâo do imóveis registados

nas fichas distribui-se da seguinte forma pelos quâtro grau§:

Quâdro I - Estado de conservação das consfuuções inventadadas

EEtado de conseryação

Númêm de lÍ óvelg

Bom

6

Médio

28

Mau

1í

Ruína

35

Do quadro aciína conclui-sê gue existe um númerc, signifietivo de imóveis em mau estado de

conservaçâo e ruína. No entanto, considera-se que este valor resulta da possibilidade que og

imôveis neste estado oferecem para a observaÉo, o que determinou o preenchimento de uma

ficha. Para a identificaçáo de habitagÕes de adobe, a informaçáo oral foi um grande auxÍlio,

mas não foi preenchida ficha para todas as consúuçÕes, uma vez que os rêvestimentos não

permitiam a avaliaçâo do material de con§truçâo.

De qualquer forma, importa registar o número de imóveis identificados em bom e médio estado

de conservaçáo. Um número muito significativo se lhe for adicionado todas as construçÔes em

que nâo ê possÍvel identificar o sistema consÚtÍivo.

Pode-se ainda concluir que as formas de degradaçâo mais üsÍveis prendem-se na grande

maioria dos casos oom construçÕes em que não foi feito qualquer esforço para bavar a

degradaçáo. Por ouúo lado, o número de ediftr:ios em mau estado de conservação constifui um

alerta. De facto, se nada for feito para travar o processo degradativo, e uma vez que estes

e Coneultar flchas de registo no anexo 2.
m Fomm estabetecidos querto oitêrios para derfinlr o êstado de conserva$o de um imôvel para o Plano

de Pormenor de Salvaguarda e Valorizaçâo do Cento Histôrico de Aüs e Íeuülizados no pÍesente
trabalho, que se sintetizam da seguinte forma. Eom: quando o lmóvet nâo apresentra qualquet
degradaçâo visÍvel; Mádlo: guando o imóvel apresenta degrEdaç6ês, tai§ como, dê8ta@mento d€
rebocos, envelhecimonto da caiÍlharia dos vâos, ao nfuel das cobeÍturas, sê apr@enta deenvoMmeÍÍo
de colonização biolfuica; Mau: se o imôvel possul cobeÍtura, ParamoÍúos ou vâos de tal modo
degradados que nâo ê po$gÍvel através de pequenas obras de reparação r6por o imóvel no seu e§tado
ldeal; RuÍna: se uma das partes do imóvel tiv€Í ruldo, por exernplo a obettura.
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imóveis se enconbam muitas vezes devolutos, depressa o seu esbdo de conservaçáo atinge a

ruÍna.

O mesmo pode ser dito para os imóveis em estado médio. Uma vez que estes se encontram

habitados se forem executadas pequenas obras de conservaÉo sêÉ travado o processo de

degradaçáo. Caso contrário, a médio e a longo prazo, será necessário executar obras mais

oneÍosÍrs, se nâo inexequÍveis.

4.3. A intêrvençâo na arquitectura de terra

A intervençáo na arquitectura de tena no concelho de Avis conhece dois aspectos muito

distintos. por um lado, as construg6es habitadas preservam a sua actualidade e funcionalidade,

com mais ou men6 interven@s. Por outo lado, as construçôes há déaadas desabitadas

apresentam um elevado estado de degradaçâo, devido ao abandono.

Muitas das construçôes em taipa habitadas @nservam-sê tipotogicamente com intervengÕes

muito pontuaiÊ que passam pela introduçâo de uma caixa de esgoto e uma tomeira de água'

Na maioria destas situaçôes, nâo fui inboduzida nenhuma instalaçâo sanitária ou mesmo uma

cozinha com condiç6es satisfatórias. O fogâo ocupa o lugar do fumeiro e lateralmente' por

vêzes, existe uma bacia de lavaloiças, ligada a uma caixa de esgoto. A sua rduzida área úül

toma, por vêzes, difícil a infoduçâo de uma instalaçáo sanitária condigna sem ocupar o espaço

Já demasiado preenchido.

Estas construç6es sâo habitadas por pesso€ls com uma idade avançada que náo conhecerarn

outro conbrto ou por fiamÍlias de baixo rendimento que não po§suem meios Para altêrar a

habitaçáo. Em qualquer dos casos, e apesar de estes condicbnalismos terem promovido a

inalterabilidade destas habitaSes, nâo se considera uma situaçâo satisfatória. Efectivamente,

a existênch desta arquitectura passa necessariamente Pela sua adaptaçáo às necessldades

contemporâneas, uma vez que a preservagão deste patrimônio só Ez senlido dotado de

tunçâo.

As construçôes em adobe consfuídas mais recentemente enconfam melhorês nlveis de

conforto promoyidos pela sua maior área úü1. De facto, a sua consÚução das décadas de 50 e

60 com outras referências coloca-as tipologicamente próximas de nÍveis funcionais actuais. No

entanto, a intêrvençâo nestas habÍtra@s passa muitas vezes peh introduçâo de uma estrutura

de pilares e vigas completamente esfanha às alvenarias autoportrnte§.
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Nas situaçÕes em que a constuçâo se engontra ao abandono aprêsentia um esfido de

degradaçâo considerável, que pode levar à ruÍna. No entanto, quando estas construçÕes sâo

adquiridas a sua'recuperaçâo", leia-se reconsÚr.rçâo, é Eita à cusb da demoliçâo quase total'

ou mesmo total, da edifica@o existente. No seu lugar aparecem construçôes desfasadas das

realidades locais, como se veÉ de seguida.

para um enquadramento e reflexâo às intervençôes no património construÍdo em têna

executadas neste tenitório, serâo focadas as principais recomenda@s resultantes dos

êncontros intemacíonais sobre a consúuçâo em tena, bem como definidos os conceitos

uülizados na interven@o no paüimÔnio.

4.3. 1. Critérios lnternacionais

A evoluçâo da intervençâo na arquitectura de tena encontra-se patente nas recomendaçôes

resultantes dos vários encontros intemacionais realizados desde a primeira conferência que

teve lugar no lrâo em 197281 , onde a conservaçào de eshuturcs arqueológicas fui o tema

dominante. Já nesta data, surge a recomendaçâo parEr a necessidade de executar ac@s

regulares de manutençáo dos ediflcios em uso, com destaque paÍa as coberturas'

revesümentos e sistemas de drenagem, referidos como pontos crÍticos das COnstruçÔes62'

Também, nas mesmas recomendaçÔes, ê fucada a importÉlncia que os revesümentos detêm,

defendendo a manutençâo dos existente§ e a sua execução, no caso de náo existirem. Foi

ainda feita uma mençâo à neessidade de uülizar os materiais tradicionais.

Em 1976, novamente em Yazd, registou-se a importância da inspecaáo regular das

consúr.rçôes e a sua manúençâo, bem como a necessidade de dotar de lnfra+hfirras os

ediflciosa.

Antês destas conferências, a comunidade cientÍfica elaborou em 19ô4, a caÉa de Veneza.

Nesb, não foi dada nenhuma atenção especial ao paÚimónio em tena. Confudo, para o

tenitôrio em estudo, importa focar o artigo 1.o, onde se engloba, no conceito de monumento

histôrico, '(...), os síüos, urbanos ou rurais, nos quais sejam patentes os testemunhos de uma

cMlização particular, de uma fase signiflcaüva da evoluçâo ou do progresso' ou algum

ã' Cf. FERNANDES, Marla - A conservaçâo da Arquitectura em Terra. ln AÍqultecürta da Tena em
PoÉugal. Llsboa : Argumentum, 2005, p. 2O4.
* cf. AAW- TERRA 93 : Actas. Lisboa: DGEMN, í993, p.14í.
I cf. lbidem
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conhecimento histÔrico.'B De facto, é neste contexto de alargamento do conce'lto de

monumento, que se atribui um valor cultural às construçÕes em estudo neste tenitório.

A conferência de 1gT7 que §e realizou em Santa Fé nos Estados Unidosffi incenüvou a

pesquisa em tenp gpmo premissâ neoessária para viabilizar a conservaçâo deste patrimónlo.

Nesta, pela primeira vez, surge uma re@mendação sobre a importlncia da compatibilidade

entre materiais. Em 1980, em Ankaram, esta questÊlo foi novamente referenclada, com o

incentivo à utilizaçâo de mêtodos e materiais tradiclonais, justificada por razóes de

compatibilldade e de uülizaçâo contÍnua. Sete anos depois, em Roma, 'foram reafirmado§

como prioritârio, o inventário e rcsp€ctfuo relatÓrio do estado de conservagáo em terÍa no

mundo. Nâo se pode conservar o que náo se conhece'287

Em 1gg3, realizou-se em Portugal a conferência Terra 93m, const'fuindo um maÍco importrante

para a dívulgaçáo da arquitectura de tena no nosso paÍs, onde a discussâo se cêntralizou na

problemáüca da conservaçâo do património. Nas rmmendaçÔes gerais resultantes desE

conferência pode ler-se: ' A conservaçáo do paúimónio arquitectónico em teÍra nâo deverá

limitar-se apenas à preservação dos ediflciqs, mas também, ter em consideraçâo as tradigôes

con8úutivas, ainda hoje vÍvas, e o saber de experiência feito' e 'deverá desenvolver-se a

pesquisa do saber tadicional." re Ainda, ê referenciada a necêssidade de encarar a

conservaÉo do património arquitectónico num côntêxto à escala da qualidade de vida e

ambiente e numa melhoria das condi@s das habÍa@s.

Nesta conferência é dado particular destaque à quesfflo anü-sÍsmica. Ainda que esta questão

já tivesse sido abordada em Santa Fê, em 1977, e em Lima, em 1983, sgora as

recomenda@s especÍficas possuem um ponto dedicado a este assunto. Nestas, refere-se a

necssidade de incentivar a criagâo de lqislação, fomenbr a pesguisa de têcnicas de

establlizaçâo, em detrimento das de reforço estrutural, e estudar as técnicas tradicionais de

ggnsbução, bem como perceber "a resistência real dos ediflcios histôricos em zonas

a oARTA oE VENFTA (19164) publicada em HENRIQUES, Femando M'A., cit. 22, p. 31'35.
rucf.Aaw, d1.262,p.141.
E cf. lbidem
ã7 FERNANDES, Mâriâ, cit. 261,p.2M.
I A partir de 1gg0 as confeÍênclas passaram a designar-se por um nome. Nesta dab realizou-se Adob€

90. CÍ. ldem, p.207.
É cf. AAw, dt.262, p.8s.
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sÍsmicasm. A importÍlncia desb temáüca seÉ reiterada na conferência do Reino Unido, onde

é referida como'um caso dE vida ou morte'271'

Nesta, realizada em 2000, a primeira recomendação vai para a importância da participação da

populaçâo residente nas decisóes de conservaçâo e mais uma vez é reiterada a importância

que detêm aB t^adiçÕ€s locais e o conhecimento conshutivo como parte da conservaçâo da

arquitectura de terra. Neste sentido, refere-se que devem ser realizados os esforgos

necessários para a realização de inventários e registar as tipologias e as técnicas constutivas

em tena e a necessidade de rever linhas orientadoras da conservaçâo da arquitectura

vemacular. A quesÉo dos materiais ê desenvoMda, incentivando-se a pesquisa de práücas de

conservaçâo e a monitorizaÉo das soluçôes utilizadas.

É, também, desE data a Carb de Gracóvia que define Patimónio como o Gonjunto de obras do

homem nas quais uma comunldade reconhece os seus valores especÍficos e particulares e

com o quais se identifica. A idenüficaçâo e a especificaçào do paÍimÓnio é, assim, um

processo relacionado com a selecçâo de valores272. Gabe nesta definiçáo, o património em

têna no @n@lho de Avis, como o reflexo de vivências e saberes acumulados.

As conferências e respectivas recomendaçÕes revelam o caminho perconido no modo como se

tem encarado o pahimónio construÍdo, nomeadamente aquele que interessa no âmbito desE

investigapo - a arquitêctura de tena, conferindoihe esperança futura. De facto, desde do

primeiro enconbo atê à actualidade muito foi feito no campo da formaçâo, da investigaçâo do

patrimônio e da melhoria da constru@o.

No concelho de Aús, as intervenções ficam muito aquém das recomendaçôes rehridas - ainda

mais quandO se fala de construçâo com tena - havendo um longo caminho a perconer até que

oconam efectivamente a@es de conseruação §obre o pabimónio em tena.

Ainda que em Avis, nunca sê tenha fulado tanto de paÚimónio como no§ Últimos anos' as

a@es práticas surgem, na maioÍia das vezes, destorcidas e Íalaciosas, com proprietários,

imoblliários e técnicos a vender uma ideia romanceada de património, que tem vindo a jusüÍicar

interven@s desganadas de autenücidade.

270 cf. ldem, p.86.
u 1 Cf. AA\ru - Tena 2000. London: Jame & James, Ltd., 2000' Pnto 4.6.
2u GARTA DE cRAcóvtA 2000, cit. 23, p. í44.
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De facto, de um modo geÍal, as intervençÕes no patimÓnio em terÍa sáo desastrosas,

promovidas por pessoas distanciadas da realidade local, que adulteram tipologlcamente as

constuçôes ou, simplesmente, as substituêm por outas. As novas GonstruçÕes apresentam-sê

como úadicionalistas, preterindo pormenores e detalhes e invenEndo outos elementos de

composição de Íachadas, revelando desconhecimento dêste patimónio'

4.3.2. Definlçáo de Conceitos

A actuaçâo no patimónio dificado úadicional e, por inêrência, na arquitecfura de tena, passa

por várias intervenÉes que importa definir com precisáo. Estes vocábulos contêm por vezes'

no seu significado, a defini@o de todo um pÍogÍama esprclfico de actuaçãom'

Os sonceitos que de seguida se descriminam não abarcam todos os tipos passÍveis de

uülização nas interven@s sobre o pabimónio. No entanto, impoÍE desmistificar as

denominaçÕes uülizadas aquando da elabora@o de um projecto. A utilizaçâo sistemática do

chavâo "r6upraÉo" nas mais variadas intervençÕes deve ser esclarecido nâo @êndo servir

de álibi para a destruiçáo deste património.

4.3.2.1. Conservação

Este é um conceito fundamental para a salvaguarda do patrimÓnio. Como define a Carta de

Cracóvia, "conservaçáo ê o conjunto de aüfudes de uma comunidade dlrlgidas no sentido de

tomar perduÉvel o pakimónio e os seus monumentos. A conservaçâo ê feita com respeito pelo

signÍficado da identidade do monumento e dos valores que lhe sâo associados".2Ta

Esta posi@o, já ünha sido assumida em 1994, no Documento de Nara, quando sê deÍine

oonservaÉo como "toda a oporaÉo que vise compreender uma obra, conh@r a sua hisEria

e o sêu significado, assegurando a sua salvaguarda material e, se necessário, o sêu restauro e

valofizafio"zn.

273 CABRITA, ANTóNIO Rels; AGU|AR, José; APPLETON, Joâo - Manual de Apoto à Reabllltação dos
Edlf,clos do Balro Alto. Llsboa : Câmara Munidpal de Lisboa, LaboÍatóÍio Nacional de Engenharia CMl,

1552,p.22.
,z CARTA DE CRACÓV|A 2000, cit. 23, p. í44.
,7t Cf. Documento de Nara sobre a aúenticldade, Nara (Japâo), 1994, publicado por AGUIAR, Jo§é, cit.

237,p.628.
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Este conceito pode englobar uma ou mais acções que devem ser decididas consoante o c€lso,

como por exemPlo, a manutenÉo, a reparaçâo ou a reabilitação. Em cada Ga§o dêve ser tido

em consideEção que é sempÍe prefêrlvel recoÍrer a intervençÕês de menor envergadura se

estas permiürem atingir os objectivos preconizados2m, evitando, se possÍvel, obras de grande

monE que incluem substifuiÉes de muitos elementos ou' mesmo, demoti@es'

Vulgarmente este conceito é confundido com acçÕês de manutençáo e, atê, com acçÕes de

Íestauro. Esta sitr.raçâo @eÉ resulEr da úlizaçâo quotidiana destes conceitos fiavorecida

pelo Regime Jurídico da Urbanizaçáo e Edificaçâo2z, onde aqueles se mi§turam.

4.3.2,2. Manutenção

As acçÕes de manuten@o podem impedir o aparecimento ou o desencadeamento de um

processo de degradaÉo, sendo uma atitude fundamental pam a salvaguarda do pabimónio

hietório278. O estado de conservaçâo de alguns dos edifÍcios lnventrariado§ revela a

importância que as acções de manutenÉo têm na preservação deste paÚimónio' Este fusto

encontra-se relacionado csm a sua utilização permanente. Este ê um dado importante' uma

yez que a ftalta de uso de muitas construçÕes ê @ndição suficiente paÍa o seu abandono, e

como consequêncía, a sua degradaçâo.

Um conjunto de tareias, periódicas e s€Eonais, potenciam a pre§ervaçâo das consfuçÕes num

egtado de conservaÉo Íazoàvel. Por exemplo, as caiaçôes anuais da habitaçâo durante a

Primavera, são medidas de proteação dos paramentos de tena crua, basEnte frágeis quando

expostos.

4.3.2.3. Reparação

É o conjunto de acgôes que se destinam a conigir anomaÍias identiffcadas que podem ser nos

rêvesümentos ou de carácter estrutural. Ne8te úlümo caso, é usual a utilização do termo

27" cf. HENRIQUES, Femandes M.4., cÍt. D, p.2.
z DECRETGLEI n.o ízr2ü)í. D. R. !séÍio-4. 129 (2001-(E04). (altera a rcdacção do Deseto-Lei n.o

555n99) De acordo com a atlnea g ao ãrtgo ?, as obras de @n8êÍvação são "aquelas desünadas a

mrnteí uma edificação nas condiç&s existóntes à data da sua consfuêo, rêconstrução, ampliaçâo ou

alteÍaçáo, designadàmente, as obras de rogtauro, reparaçâo ou limpeza'.
27s JORGE, Mrgolino Feneira - Princlpios de Sahaguarda do Patimónio Monumental. Goneio da

Natureza. Usboa. n.o 17:10 timeshs (í S92), p.56.
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'consolidação'2re, gUê pode seruir paÍa designar a reparaçâo em etementos estruturantes da

construçâo

4.3.2.4. Restauro

Restiauro ê uma intervençâo efectuada num bem patrimonial que tem como fim valorizar todo

ou parte do mesmo. A fuz do lqime de licenciamento de obras@, restauro e conservaçâo são

sinónimos, estando isentos de licença ou autorizagáo. Todavia, restauro é uma intervençâo

especializada de várias disciplinas e uma acçâo dê GaÉcter excepcional poque pde incluir a

reintegraçáo de partes e atê uma interpretrçâo do monumento. ACarta de Veneza refere que o

objdivo do restauro destina-se "a @nservar e a revelar os valores estêticos e históricos dos

monumentos'28' e uma conecta intervençâo de restauro deve 'orientiar-se pela mais adulta

unidade histórica e estêüca do monumento'.@

Refere Femando Henriques que o conceito de restauro abar6a um Conjunto de acçôes

desünadas a restabelecer a unidade de uma edlficaçâo do ponto de vista da sua concepçâo e

legibilidade originais, ou relativa a uma êpoca ou êpocasa. Numa intervençáo desta natureza

não deveÉ ser esquecida a Carta de Veneza, quando refere que'as conÚibuiçõês válidas de

todas as épocas para a construçáo do monumento devem ser respeitadas, dado que a unidade

de estilo nâo é o objectivo que se pretende a alcançar (...)@

Para uma definiçâo mais exacta, uüliza-se "restauro' quando seja necessário repor partes em

ruÍna iminente ou colocar esfutuÍEs inexistentes por degradaçào prolongada. Ne§te caso' a

intervenção pode propor materiais e soluçÕes disüntos dos originais. Na prática, conentêmente

em Aüs, este conceito é utilizado paÍa os mais diver§os fins e como jusüficaçâo para

intervenÉes bastante ruino§as.

4.3.2.5. Reabilltação

É uma intervençâo em qualquer edificaçâo que vis€l a melhoria das exigências funcionais,

nomeadamente dotá-la de conforto têrmico e das necessárias infra-esbuturas de águas e

27s HENRIQUES, Femando M.A., cit. 22, p.3.
,s0 Cf. DECRETO'LEI n.o 1772:Ím1,ei,'.277,artdgo2.o, allnea 0.
a1 CARTA pg VEI{EZ\ (1941) publicada por HENRIQUES' Femando M.4., cin 2, p'32
ã JoRGE, Mrgolino Fenelra, clt. 278, p. 57.
28 HENRTQUES, Femando M.A., clt.22, p.3.
a cnnta DE veNEZA (1S64), ldem, p.3Í1.
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esgotos. Este conceito pode ser úilizado quando se pretende abibuir ouEo uso ao ediflcio ou

dotar as habitaçôes do conforto exigido na actualidade. Tendo em conta a importância de

viabilizar uma utilizaSo @nünuada das edlficaçÕes, estr acAâo toma-se fundamental para

prolongar a sua vida útil.

No tenitório em estudo, este termo é completamente desconhecido dos intervenientes vários

no património. No entranto, considera-se que esta acção ê executada muitias vezes neste

tenitório, mas usualmente acompanhada por alteraçÔes na estrututEl tipolÔgica e de inÚodução

de esruturas e materiais êstÍanhos à construçâo, sem qualquer critério que a oriente, com os

diversos prejulzos que daÍ advêm.

4.3.2.6. Reconstruçáo

A reconstruçâo implica sempre a demoliçâo, do todo ou parte de ediflcio existente, para no seu

lugar se construir outro. Femando Henriques define RêcoÍ,§Írugâo como a acçâo de construir

de novo uma construçâo ou parte desta, afirmando que a Regglnstufio de uma edificação

histórica é inaceitávelru, uma vez que para este autor este conceito impllca a reproduçâo da

construção anterior. De facto, o Regime Jurldico da Urbanizaçâo e EdificaÉo define

Reconstruçáo como uma construÉo subsequente à demoliçâo total e parcial de uma

edificaçâo existêntê, da qual resulta a manutengâo ou a reconstituiçâo da estrutura das

fachadas, da cércea e do número de pisosm.

No entanto, a Carta de Cracôüa refere que "deve evitar-se a re@nsbuçâo no esülo do edifÍcio

de partês inteiras do mesmo e a nova construÉo deve reflectir a linguagem da arquitectura

acf.nl"m, pelo que se considera que estê conceito nâo implica que a nova consÚuçâo

reprduza ou imÍte a preexistência'

Esta definição remete paÍa obras de alteraçâo à lrz do licenciamento de obrasm. O que na

práüca acontece é que as reconstruçôes autorizadas não reproduzem a construÉo

preexistenb, mas também não se assumem @mo uma construçáo contemporânea. As

construçôes efectuadas depois da demoli@o possuem áreas de construçáo e volumetrias

muito distntas das anteriores e apresentam carasterÍsticas sêmelhantes a ouhas que povoam

ru ldem, p.4.
m cf. DECREIGLEI n.o 1T7n@1,cit 277,alÍtigo2.o, alÍnea c)

- caRte oE cRAcôvlA 2000, clt. 23, p. í4{t.
m cf. DEcRFro-LEl n.o 177t2001,crt.277, artlgo 2.0, alÍnea e)
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as peÍifuÍias de aglomemdos ulüanos, pelo que desgarradas do tenitório e despidas de

rêhrências ou idenüdade'

4.3.2.7. Salvaguarda

O conceito de Salvaguarda abÍange um conjunto de medidas que podem abarcar as acções Já

referidas e pode ser aplicado a um edlÍÍcio ou a uma área urbana. Este conceito ó bastante

lmportante porque implica a participação actva das populações. De Íacto, a execução daquelas

dÍversas acçôes revestem-se de significado quando realizadas para as populaçôes residêntes

e usutrutuárias do PaÚimónio.

4. 3. 2. 8. Reve rsi bilidade

Este conceito não implica uma aggão, mas resume um requisito fundamental quando a

intervenção implica a introdução de esÚuturas estranhas à construÉo e que podem aÍectar

negativamente o ediflcio. Dests Íorma, designa-se por reversibilidade a possibilidade de poder

retirar um material ou soluÉo construtiva quando este§ deixam de ser necessários para a

conskuÉo, sem a pôr em @usa, ou poder regrêssar ao ponto de onde se partiu antes da

intervençâo com o menor dano po$Ível para a construção'

4.3.2. 9. Autonticidade

.A autencidade é um valor patrimonial nâo totalmente êsclarecido ou pacmcado sempre

dependente da diêrente realidade das diferentes culturas - o gue é genuÍno e autêntico paIa

uma cultura, náo é para outra (.'.)'.m

Este impoÍtante conceito já apontado no preâmbulo da carh de Veneza, em 19El' pode ser

deftnido como um conjunto de conceitos que abrange a autenticidade dos materiais e dos

processos constrlÍivo§, da estética, da fonna e do espaço envolvente, que Femando

Henriques refere 'que devem servir simultaneamente de suporte a qualquer acção de

conservaçâo, avaliando-se êm cada caso a imprtância retativa que devem assumir''m

Desta forma, êntende-se que no respeno pela autentlcidade de um edifício, êste deve ser

entendido como um todo, no tempo e no espaço em que se insere. Quando §ê fala em tempo'

2@ cf. AGUIAR, José, cit. 237 , p.397 .

m cf. HENnIQUES, FEmando, M.4., dt. ?2'p.10
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importa esclarecer que devem ser consideradas todas as altera@s que podem ter sido

executadas no edifício, porque numa acçáo de conservaçâo não se pretende alcançar a

unidade de esülo, como expresso na Carta de Venezaãí'

Do encontro em Nara no Japâo, em '1994, resultou a redacaâo do Documento de Nara sobre a

aúenücidade. No documento resultante pode ler-se: "(...) que cada obra seja considerada e

julgada dentro do contêxto cultural a que pertencs.'m De facto, aceitando que sÓ conservamo§

o que conhecemos, a autenücidade de um ediflcio será sempre dependente do entendimento

do seu valor no seu contexto'

4.g.3 Reilexões sobre a intervenção na arquitectura de terra em Avls

As construçôes em tena no concelho de Avis fazem parte da arquitectura tradicional que povoíl

estê tenitório. Esta arquitectura foi erguida com recursos locais, é o reflexo da expressão

cultural da comunidade e da sua relaçâo com a natureza e a paisagem. Ao longo dos tempos

foi sujeita a contÍnuas e sucessivas alterações de uso ou de aspecto. No entanto, o seu modo

de execuçâo, à base de mêtodos e materiais badicionais, Íez com que a integraçâo destas

alteraçÕes seja natural e absorvida pelo edifÍcio, mesmo quando daquelas resultam renovaçÔes

esüllsticas. E uma vez que este pÍoce§so tansformaüvo ê muito lento, não é, em regra'

percoptÍvel durante uma geração.a

ComO refere Mctor MesÚe: 'Se procurarmos saber o gue ocoÍÍeu ao longo de séculOs de

civilizaçáo, verificamos que as intervençÔes em edifÍcio§ pré-existentes acusam a acumulaçâo

dê sucessivas ampliag6es ou alteraçÕes, na maioria dos casos reveladoras do seu tempo. A

grande unidade que revelam deve-se notoriamente à qualidade da soluçâo arquitectÓnica que

se equilibra pelo grau de erudição expÍesso na escala, harmonia, beleza e, igualmente' pelo

entenctimento do lugar, clareza na aplicaSo do programa, escolha de mateíais, qualidade de

aplicaçâo, entrê ouÚas raz6es.s

Este processo evolutivo da arquitectura tradicional teve o seu término durante a segunda

metade do sêculo )(X, fruto de tansturma@s r6ultantes da revolu@o industrial' De facto'

durante as últimas décadas ocoÍreram inúmeros fenómenos sociais e econÔmicos que

incluÍram movimêntos migratÓrios com êxodo rural.

B1 oARTA DE vENE2,q (í98a), ldem, p. 33'

- Documento de Nara sobÍs a Aúenücidade publicada em AGUIAR, José, cit. 237, p. @8
m cf. AAW cit. í92.
ã MESTRE, Mctor, clt. í94, p.320.
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Os montes foram sendo abandonados em diErentes momentos do século XX. Nas d&das de

40 e 60 com a migraçâo, primelro, para cidades do interlor e, depois, paÍa azona industrial da

Grande Lisboa. Com a enfada na Comunidade Europia e a Poliüca Agrlcola Comum, nos

anos 80 deu-se o esvaziamento destas unidades agrÍcolas.&

Durante séculos, a arquitectura badicional foi pensada e construldâ por m6fes anónimos.

Esüa é o resultado de encomendas feitas a mestres construtores ou de um processo de auto-

constuçâo, como foi dado a conhecer amvé§ dos conEctos efwtradc com as populaÉes

residentes neste tenitório.

António Bicha foi e rêpresenta o mestre construtor, a quem se fazia as encomendas' Nas

gêraçÕes do seu pai e do seu avô, ambos mestres taipeiros, tambêm acontecie deste modo.

Por outro lado, o senhor Antero Algarvio, quando explicava como tinha erguido o seu anexo

paÍa a seca do pimenÉo, representia este movimento de auto-construçâo que' jusüfcado pela

necessidade, aprendeu o ofÍcio. Existem situaçôee mistas, como é o caso das construçóes em

adobe em Aldeia Velha, em que o meste era conÚatado para a construÉo, mas o material era

produzirto muitas vezes pelos prÓprios, futuros proprietários.

As alterações sociais deconentes da úlüma grande guena alteraram o riÚno de evoluçáo da

arquitectura tradicional. Com a generalizaçáo dos novos materiais de construçâo deu-se o

desaparecimento dos métodos úadicionais de consFução. Esta alteração efectuou-se de modo

lento nesta regiâo do interior do paÍs, tendo existido momentos em os materiais ditos modemos

se misturaram @m os materiais tradicionais aquando da edificaçâo'

O mestre António Bicha deixou o adobe e "aprendeu' a construir com pré-esforçados, betâo

armado e tijolo furado. Apareceram novos'mestes' consbutores que desenham hab'ltaçÕes

com outras referências, diferentes das c-onhecidas até enülo, para proprietários que pertencem

a uma nova cultula de raiz urbana e indusbial. Passam a exisür duas figuras no pÍmesso

consúutivo: aqUeles que desenhamffi, pessoas Com formaçáo técnica, e OS novos construtores

clvls.

'Deste fenómeno teÉ surgido algo de novo que (...) nâo se enquadÍa na arquitectura popular

tradicional por - principalmente - representar uma aparente rejeiçâo da fadigão em todos os

6 Ct tvtESTRE, Mcior; FERI,IANDES, Maria, cit. 186.
ã A partir de 195í, com a obÍigatoÍiedade de apr€entaÍ projecto d9 obP:, as constru@s em adobe

sâo d-esenhadas e assinadas pãr tericag. O úümo processo de obras idenüficado para ampliar uma

"dúàçâ" 
ilãàoUe Aata ae i§tr;z (cf. Proceoso de O'bras n.o 52t@ - AÍquivo de Obras Particulares da

Câmara Municipal do Avls.
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domÍnios, respstivamente nos materiais, na escala, na üpologia, nas proprgÚês e nos

mêtodos consfutivos.'a7

As intervençÕes realÍzadas na arquitectura de tena no concelho de Avis resultram de uma

conjugaçâo de diversos factores de ordem culfural e econÔmica. Por um lado, as consbuções

abandonadas por populaçôes envelhecidas e migratÔrias são adquiridas por pessoas que

vfuêm em meios urbanos e procurírm-nas para passar fins{e'semana e férias' Estes

residentes sazonais estão completamente desligados da actividade rural, ainda que o campo

seja a sua preferência, pelo que guando pretendem recuperar ou mesmo cOnsbuir de novo,

estas novas construç{€s aparecem desligadas dos valoree que oúrora as justificava'

Por outro lado, os lnsÚumentos de planeamento em vigor não focam a problemáüca do

património cultural, nâo existindo nenhuma referência às construçÕes exi§tente§ em meio rural.

Esta lacuna toma diflcil a gestão do tenitôrio, menosprezando o riquíssimo património

ConstruÍdo que extmvasa os aglomerados urbanos, nâo incutindo nos responsáveis

autérquicos, polÍticos ou técnicos, a preocupaçâo necessária'

Para o concelho de Avis encontram-se em vigor o Plano Director Municipal (PDM)'ze6, o Plano

de Ordenamento da Albufeira do Maranhâo (POA$2E, o Plano de Ordenamento da Albufeira

de Montargil@, numa pequêna área do tenitório, e o Plano de Urbanizaçáo de Avis (PUA)301'

Existem, ainda, alguns planos de pormenor, mas que dizem respeito a áreas de expansâo

urbanas. A excepÉo ê o Plano de Pormenor de Salvaguarda e Valorizaçâo do Centro HistÓrico

de Avis, que aguarda ratificaçâo, e que abrange uma área §ignificativa da vila de Aüs.

O PDM abrange todo o tenitÓío, mas rêlega para a elaboração de instrumentos de

planeamento de escala inferior, a salvaguarda da maioria dos valores patrimoniais consÚttldos'

sendo comptetamente omisso no quê diz respgito ao patrimÓnio rural, ou aquele que se situa

fora dos perÍmebos urbanos.

De fiacto, no que conceme aos aglomemdos, êste instrumento dellmita espaços urbanos e

espaços urbanfáveis. Para o âmbito deste babalho, interessa os Espaços urbanos, ou seja,

É'MESTRE, Mclor, cit. 194,p.286.
a Plano Dlrecrtor Municipal de Avis - RESOLUÇÃO DE CONCELHO DE MINISTROS n.o 9/95' D"R' !
séÍie - B. 28 (1S95'o2{2).
ilphno de ordênamento da Atbufeira do Maranhão - RESoLUÇÁo DE coNcELHo DE MINISTRoS

n.o 117t99. D.R. ! Série - B. 233 (1S99- 10-06).
@ plano de ordenameÍ o da Atbubtra de Montargil - RESOLUÇÃO DO CONCELHO DE MINISTROS,

n.o 9{12000. D.R. ! SéÍie - B. 1(E (2002{5-08).
sr plano do Urbantzaçpo de Avie - PORTARIA n.o 910/9,f. 4& ! Série - B. 237 (í99+í0-13).
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agueles que possuíam consrugôes à data da elaboração daquele instrumento' Dentro da

categoria de espaps urbanos, o PDM, classifica+s ,quando ao üpo de intervençâo'@:

Espaços urbanos de interesse cultural - nÚcleos antigos dos aglomerados e Espaços urbanos

consolidados ou a completar. No que diz respeito ao pa$imónio construÍdo lê-se no artigo 19'o

deste instrumento:

"(...) Nos núcleos anügosm de Alcónego, Aldeia velha, Benaüla, Ervedal, Figueira e

Banos e Maranhâo, cujas malhas venham a ser delimltadas pela câmara Municipal como

esPaçosdointere§§êcultural,sêmprejuÍzodasuaeventualclassiffcaçâooudaSua

regulamentaçâoporplanodeuóanEaçãoouplanodepoÍmenor,deverãosermaríidasas

caracteísticas gerais dessas mglhas e preservadas as caracioÍ|8ücas arquitedónicas dos

ediflcios de maior intêresse.

Noscasosêmquesejapermitidaademotiçáoponfual,ffcaasubstitrriçãodosediícios

suleita às seguintes regras:

a)Sejamgarantldoso§alinhamentospelasconstru@§existenteSouaquelesquevenham

a eer fixados Pela Câmara MuniciPal;

b) seja manüda a cêrcea adequada ao conjuÍrto onde §e insere, repeitando a morfologia e

volumebla envolvento."

No que diz respeito ao património construÍdo nos Espaçps urbanos consolidados ou a

completar, o artigo 20.o do mesmo instrumento refere:

"(...) Nas malhas urbanas @nsolidadas dos aglomerados dog ntveis ll, lll o lV, a consÚuÉo

êm lotes devolúos ê a renovaçâo de ediÍlcios nos casos em que seja permitida a demoliÉo

estãosuJeitasàsregrasdefinidasnasalíneasa)eb)doarligoanterior'(...)"

Tendo em conta, a heterogeneidade existente nas malhas urbanas, no que diz respeito a

tipologias arquitectÓnicas e a materiais, sâo redutoras as exigênclas feitas neste artculado' De

fiacto, e na avaliaçâo tte projeclos de licenciamento, toma-se muito dlfícil exigir respeito pelas

constÍuçôes Preexistentes.

o PoAM é um lnstrumento especial de ordenamento do tênitório e que se assume como

resritivo no que diz respeito ao aparecimento de novas edifica@s, ma§ sem rêfêrênclas ao

património construído.

@ plano Director Municipal de Avls, cit. 298, artigo í 8.o (Espaços Urbanos - Âmbito e classiffcaÉo)

@ Dentro do perlmetro urbano de Avis, o PDM remete para o PUA'
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Durante o período de tempo que durou a investigaçâo deste trabalho foi possível observar

diversas intervençôes neste património que foram objecto de processos de licenciamento de

obras e autorizadas à luz dos instrumentos de gestâo urbanÍstica.

Uma situaçáo comum diz respeito à introdução de sistemas construtivos em betão armado ou

pré-esÍorçado, nomeadamente no que diz respeito à colocaçâo de lajes maciças e alijeiradas

ou a construçáo de pilares no interior dos paramentos autoportantes. Esta situaçâo foi descrita

pelo mestre António Bicha de Valongo, como usual na alteração de algumas habitações'

Também, na freguesia da Aldeia Velha, foi possÍvel observar a introdução de sistemas

construtivos em betáo nas casas de adobe.

Figuras 2,|4, 2'15 e 216 - Rua da Raposa, Aldeia Velha, introdução de uma estrutura de pilares e vigas

em betão armado numa construção de adobe

Estas intervençôes, apesar de prejudiciais à manutençáo da integridade construtiva, nâo

alteram, regra geral, a tipologia arquitectónica. No entânto, como resultado da introduçâo de

uma cinta de travamento verifica-se a colocaçâo de uma cimalha excessivamente trabalhada

para as tipologias de carácter popular em questão.

A alteraçâo da imagem urbana dos imóveis é uma acçâo constante com substituiçâo

sistemática de revestimentos, no que diz respeito aos acabamentos de paramentos e

coberturas, e na eliminação ou criaçáo, leia-se "invenção", de elementos de composiçâo

arquitectónica, como é o caso dê pilastras e cimalhas trabalhadas. Com efeito, se por um lado,

se eliminam pormenores - ou nâo, caso das caracter[sticas chaminés de fumeiro - que

identificam as diferentes arquitecturas, por outro, inventam-Se pormenores em tipologias

simples e despojadas de ornamentos.

Foram identificadas situaçÕês de demolições integrais. De facto, depois do registo de uma

construçáo no lugar de Termo de Seda em Valongo, esta foi integralmente demolida para ser

substituÍda por outra. Ainda, nas situaçÕes em que o projecto prevê a manutençâo de alguns
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paramentos, a intervenÉo anula as referências à arquitectura tradicional, resultando numa

construçáo muito distinta da anterior.

Este último é o caso da intervençâo efectuada, recentemente, no Monte da Ordem. A

intervençâo mantevê alguns paramentos de terra como é possÍvel observar pelo projecto e foi

constatado durante a execução da obra. No entanto, da alteraçâo tipológica proposta, resultou

a demoliçâo da maioria das paredes preexistentes. As relaçÔes entre compartimentos e destes

com o exterior foi totralmente alterada e as caracterÍsticas de composiçâo arquitectÓnicas -
relaçóes de volumes, de vâos e ornamentos - foram deturpadas.

Figuras 217, 218 e 219 - Monte da Ordem, Maranhão, antes e durante a intervênçáo que ocorrêu entre
Janeiro de 2005 e Marçp de 2006

As alteraçÕes efectuadas neste património surgem sempre associadas a um crescimento de

área de construçâo ê a um aumento de escala, bem como a uma utilização sistemática de

elementos ditos tradicionais e a novos materiais de revestimento. O quê se encontrava

enquadrado na envolvente, no relevo, nas êncostas passa a ser observável a grande distância

promovido pela sua volumetria excessiva e pelo gosto claramente demonstrado pelo branco

como cor predominante para o ediflcio, geralmente pintado a tintas Plásticas'

Figura 220 - Monte da Ordem, Maranhão, depois da interuenção realizada
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Estas novas construçôes, apesar de se situarem em áreas rurais e afastadas dos tecidos

urbanos, são promovidas por pessoas desligadas da actividade agrÍcola e que náo dependem

mais desta. Na sua maioria, são pessoas que habitam em áreas urbanas da capital, pelo que

nâo necessitam das tipologias arquitectónicas como estas sáo. Deste modo, torna-se natural a

alteraçáo tipológica ou a substituição integral das construções. Os novos edifícios, como ê o

caso da habitação de Termo de Seda impÕem-se volumetricamente na paisagem com uma

cércea excessiva. Quando comparado com a situaçâo existente, torna-se ainda mais clara a

maneira como estas novas construçôes sáo desgarradas em relaçáo à envolvente.

Figuras 221 e 222 - Monte do Elisandro, Valongo, antes da demolição e a construÉo erguida no mesmo
local

Apesar das populações no geral demonstrarem possuir gosto por aquilo que é antigo, arcaico

"numa ideia romanceada de ruralidade"u não possuem qualquer conhecimento, ou sêja,

compreensáo, da construçáo tradicional. Na altura de intervir no património construÍdo denota-

se a reprodução de estereótipos daquilo que consideram típico. As habitagÕes, outrora

despojadas de ornamentos, surgem agora com molduras e pilastras salientes pintadâs de azul

ou amarelo ocre - as cores do Alentejo - como se diz.

Estas intervençÕes revelam, em geral, "os falsos regionalismos apoiados num mimetismo que

resulta em pastiches com deturpaÉo da escala, de comPosição, fruto de uma recolha

desajustada daS pretensas fontes"3os e OS Caminhos, os canais, os anexos nâo SáO entendidos

como parte de um todo, porque o habitante sazonal náo necessita destes sistemas e

estruturas.

No lugar do Maranháo, o municipio de Avis tem efectuado campanhas sucessivas de obras de

reparaçáo e reabilitação de forma a melhorar as condiçôes de habitabilidade das construções.

'* MESTRE, Victor, cit. 194, p. 293
305 ldem, p. 294.
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Durante o decorer desta investigação foi acompanhada uma intervenção realizada no lugar do

Maranhão para dotar de instalaçôes sanitárias e epzinhas quatro habitações.

L 'lt

Figuras 223 e 224 - Plantas de duas das habitaçôes do Maranhão onde foram introduzidas instalações

"a-nitárias 
e bancadas de cozinha. A vermelho estão indicados os elementos introduzidos

A intervençâo teve êm consideração as caracterÍsticas construtivas do conjunto, com

paramêntos exteriores e interiores em taipa. A primeira acçáo realizada resultou da

necessidade dê explicar aos moradores nas habitaçÔes o que se pretendia e como seria

efectuada a intervençáo. Os projectos foram apresentados aos respectivos locatários que não

colocaram entraves às soluções apontadas, apesar de têrem demonstrado alguma estranheza

à nâo remoção de revestimentos interiores e à colocaçâo de canalizações visíveis. Foi definido

entre estes e os projectistas, os locais para a colocação das instalaçôes sanitárias bem como

os lavaloiças da cozinha e as necessárias ligações às máquinas de lavar roupa.

De um modo geral, foi decidido que náo seriam removidos os revestimentos que estivessem

em bom estado de conservaçáo, nomeadamente no que diz respeito aos paramentos de taipa,

pelo que as ligações cle águas e esgotos seriam efectuadas atravês do pavimento de

argamassa de cimento e pelo exterior dos paramentos quando necessário. Na construçâo das

instalações sanitárias foi necessário a subdivisão do espaço, semprê à custia da área Útil dos

quartos, com excepçâo para uma habitação que possuía um pequêno compartimento interior

onde se instalou a casa de banho. Nestes casos, as canalizaçÔes foram introduzidas nestes

paramentos novos.
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Figures 22S, 226 e227 - lmagens da inteÍvençáo exêcúada no Maranhão. lntrcduçáo da canalizâção no

chão, em paredes de compartimentação propostas e pelo exteÍior dos paramentos de taipa

A intervençâo melhorou significativamênte as condiçôes de habitabilidade dos fogos, ainda que

outras benfeitorias sejam necessárias. Algumas pessoa§ tinham vontade de ebandonar o

Maranháo, porque além das poucas condiçôes de habitabilidade de que dispunham, o

Maranháo é um local isolado, que dista 't5 km da sede de concelho e nâo possui mais que um

café. para outras necessidades as populagôes têm que se deslocar a Avis, o que desmotiva a

vivência neste lugar. Acresce a isto, o facto da escola básica do l.ociclo vir a encerrar

brevemente. No entanto, após as intervenções, os residentes mostraram-se satisfeitos, tendo,

pelo menos por agora, alterado o seu discurso sobre o desgosto de viver naquele local.
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capltulo v - como prolongar a exlstência desta arqultêctura

5.1. A arquitectura dê terra no concelho de Avis, património cultural?

A arquitectura de terra no concelho de Avis c,onsütui uma heEnça patimonial que importa

salvaguardar. A investigaçâo realizada permitiu registar e conhecer mais aprofundadamente

este patimónio e concluir que este é mais abrangente do que inicialmente se poderia supor' A

@ÍactenzaÉo efectuada à escala do tenitório possibilitou distribuir geograficamente as

construçÕês em terTa, conhecer materiais, modos de fabrico ê métodos construtivos e

compreende-las tipologicamente.

A percepção do estado actual deste paÚimónio e do modo como este é encamdo deu a

conhecer o caminho que aquele percoÍTeu, desde que o material tena caiu em desuso até à

actualidade. Gonstatou-se que o desconhecimento deste paÍimÓnio tem promovido e permitido

a sua adulteraçáo e demoliçáo. Por outro lado, a falta de condiçÕes de habitabilidade na

maioria dos fogos tem potenciado o seu esvaziamento'

A populaçâo nâo compreende o valor atribuÍdo ao património construÍdo em terra, associando-

lhe memórias de pobreza e de uma vida de trabalho duro. Para aquela, aquilo quê se considera

património, não é mais que testemunhos fÍsicos de outra época sem valor acrescentado.

De facto, este tenitório é marcado por uma histÓria de camponeses assalariados que

trabalhavam a tena dos oufios. As suas habitaçôes em meio ruralsâo, inúmeras vezes, antigos

anendamentos. Esta situagão é diferente para as habitações de adobe, conshuÍdas em épocas

mais recentes, em que os proprietários também sáo os residentes. No entanto' em muitos

@sos, estas continuam associadas a momentos de fmcos recursos econÔmicos e apênas por

falta de meios as populaçôes nâo as abandonam'

A salvaguarda e valorização da arquitectura de term deveÉ integrar a populaso que é

proprietária ou habita este patrimÔnio no processo. Deste modo, importa tomar exequÍvela sua

utilizagâo e mosfiar aos proprietários e usufiutuários a viabilidade da sua preservaçâo,

confefi ndo-lhes actualidade.

E isto só se consegue através de operaçÕes de conservaçâo bem sucedidas que alterem a sua

posfura em relação às dificuldades que são colocadas pelos diferentes intervenientes. Da
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experiência tida na melhoria das condiçÕês das habitaçÕes no concelho cle Aviss, considera-

se que as populaç§es estão rêceptivas a outras soluçÕes, diferentes das que resultam do

aconselhamento da maioria dos industiais de consrução civil.

A arquitectura que se dêscreveu e caracterizou é O testemunhO de uma cultura que, na

generalidade desapareceu. Foi a necessidade de conhecê-la pam averiguar a sua importância,

atribuindo-lhe um valor cultural, que |evou ao seu registo completo em forma de inventário'

lmportr compreend&la wÍa viabilizar a sua preseNação dando-lhe uso oom condiçÕes

renovadas.

os imóveis identificados com utilização de tena §âo uma parcela significativa das construçÕes

hadicionais no concelho. No entanto, importa compreendêr que muito do que se diÉ de

seguida poderá ser extensivo a muitas outras construçÕes que se situam fora do âmbito deste

habalho. Acresce a isto, o facto, de muito parimÓnio em tena permanecer oculto sob

revestimentos o que justifica um acompanhamento contÍnuo no futuro para que se possa, de

alguma forma, alargar o conhecimento que se detém hoje desta arquitectura'

Com a caracterizaçâo efectuada concluiu-se que existem imÓveis que possuem um valor ímpar

e singular, quer do ponto de üsta arquitectónico, histórico ou artlsüco. Ao invés, existem outros

que constituem apenas pequenas estruturas de aproveitamento de desperdÍcios de materiaÍ,

nomeadamente do fabrico de adobe, nâo lhes podendo ser aúibuÍdo valor do ponto de vista da

arquitectura ou do ponto de vista do uso. lmporta estabelecer uma escala de valores para uma

mais conecta gestão fiÍura do paÍimónio.

Dentro do património inventariado, considera-se que a igreja de Nossa Senhora da Rabaça,

edifÍcio de cutto situado nas margens da dbúdm de Montargil, deveria ser colocada à cabeça

como o exemplar de arquitectura de tena que reúne um conjunto de valores que justificam a

afibuição de um vator singular. De facto, este imóvel possui camcterÍsticas históricas'

arquitectónicas e artísticas para além da simbologia que detém como local de romaria e de

culto.

Mas, outras esguturas, mais ou menos monumentais, fomm idenüficadas no deconer desta

investigaçáo que mereoem especial atençâo enquanto elementos enriquecedores da

paisagem, da arquitectura, nomeadamente enquanto conjuntos, e da cultura desta regiáo.

Listando, apenas alguns, importa referir os montes e as habitaçÕes de taípa e de adobe, as

* A Câmara Municipal de Avis tem em funcionamento um Regulamento de Apoio à Recuperaçâo da

Habitaçâo que procuia melhorar as condiçôes dos prédios de habitação própria e permanente através de

àpãúláãió e?omecimento de materiais-pqra a eiecuçâo 9e 9!g9 d^e reparação, restauro e reabilitação

ãã ÉaUitaçOes. AMSO n.o 1&DOg4. D.R. !l Série Aoêndice 4. (2004 -01-13).
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@banas, as minas de água, OS poços e os tianques como testemunhos de um conhêcimento

acumulado quê não deverá ser desprezado'

Desta forma entendê-se que para a maioÍia das construções e estrutuÉS identificadas deverá

ser atribuÍda uma'classificaçáo'que possa distingui-las pelo valor ou significado que possuem

de outras. Para isso, deftniram-se Úês conceitos distintos:

(1) lmóvel de valor singular, para as edificaçÕes que pela sua funçâo efectiva ou simbólica, ou

pela sua qualidade arquitmtónica possuem um carácter de excep@o e faduzem fortes valores

de autenücidade, podendo mesmo vir a ser atribuída uma classificaçâo de lmÓvel de lnteresse

Municipal baseada nas Categoias de Bens da Lei de Bases do PatimÓnioo7'

Neste grupo devem ser incluÍdos: lgreja de Nossa Senhora da Rabaça e Monte da Goiã.

(2) lmóvel com valor de conjunto, inclui edifica@es de construção conente, a chamada

arquitectura anónima, mas que pelo modo como se inserem na malha urbana ou na paisagem

rural, pela tipologia, recurso aos materiais e processos construtivos locais, são a expressão da

experiência acumulada e da tradiçâo de forte enraizamento local. Sâo imÓveis que possuem

um valor de complementaridade quando analisados em conjunto ou no local em que se

inserem, uma vez que são estes que materializam as malhas urbanas e a paisagem rural do

concelho.

lncluem-se neste grupo a generalidade das construções de traipa e adobe identificadas nas

malhas urbanas de Avis, Valongo, Aldeia Velha, Benavila e Figueira e Banos' Também se

incluem algumas construgôes localizadas em área rural que @nstituem, indiscutivelmente,

parte da paisagem, oomo por exemplo os edifÍcios identificados como Monfes'

(3) Estrutura com valor cultuml, inclui os exemplares de diversas esÚuturas de abrigo de

animais e de aproveitamento de água, pela importância que detém para o conhecimento de

uma cultura com forte enraizamento agrÍcola e pelo modo hábil como opmpreendem os

materiais de construção utilizados.

lncluem-se neste grupo, as @banas de taipa da Aldeia Velha, os poços, minas de água e

tanques identificados em Vale de Salgueira e Casas Novas em Valongo.

Deste modo, e adoptando as Categorias de Bens da Leide Bases do PaÚimónio@, propÕe-se

que a lgreja de Nossa Senhora da Rabap venha a ser classificada como lmóvel de lnteresse

'' cf. LEI n.o 1o7t2oo1. D.R. I sâie - A. 209 (2001{$08), artigo 15.o

@ cf. tbidem.
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Municipal. Atendendo ao rêferido no n.o 6 do artigo 15.o desta Lei, consideÍa-se que esta igreja

representa um valor cultural significativo para o concelho'

Existe ainda um conjunto de estruturas que não possuem valor quer do ponto de üsta mateÍial,

como elementos de arquitectura, quer do ponto de vista cultural. Sâo exemplo disto, inÚmeros

anexos de área útil muito reduzida que existem em logradouros ou isolados no campo.

Ainda, foram identificadas estruturas que apresentam um estado de degradaçáo mutto

avançado, que cto ponto de ústa técnico, não se jusüfica a sua salvaguarda, nomeadamente

alguns edifÍcios em taipa que foram abandonados há inÚmeras décadas.

Estas estruturas gue, têcnica e monomiementê, não reúnem condições para a recuperação,

podem constituir material para conünuar a investigação neste domÍnio em ensaios destrutivos

com recolha de materialtena ou blocos de adobe.

5.2. O património cultural como elemento da gestão urbanística

A deftniçâo de conectas e coerentes polÍticas de gestáo do tenitÓrio, à escala municipal,

depende do conhecimento do património edificado que abarca um conjunto complexo de

estruturas inseridas na paisagem que, pelo seu significado e expressividade, adquirem valor,

nomeadamente do ponto de vista artísüco, arquitectÓnico e paisagÍstico.

Com a elaboraçâo deste trabalho tentou-se conhecer uma arquitectura encoberta por

revesümentos e decoraçÕes ou abandonada em áreas rurais, mais ou mênos distantes dos

circuitos preferenciais. O desconhecimento da existência da arquitectura de tena tem induzido

ao seu desaparecimento desligado de crttérios de valor atibuÍdo. De facto, como ficou referido,

os instrumentos de planeamento existentes não apresentam normas para a salvaguarda do

património conskuÍdo nâo classifiedo, sendo mesmo omissos no que diz respeito ao

património rural.

O ptano Director Municipal de Avis deveÉ enúar em breve em processo de revisâo, uma vez

que já se encontra em vigor à mais de dez anos. Assim, propÕe-se que na revisâo do PDM seJa

garanüda uma caracterago mais aprofundada do patimónio culfuml, quer nas malhas

urbanas quer em área rural de modo a ser possÍvel uma inventariaçâo deste património.

Por ouho lado, e tendo em conta a escala de planeamento de um PDM, considera-se que

deverá ser introduzido um artigo que referencie todas as edificaçÕes existentes no tenitório e

que defina a filosofia que deveÉ estar na base das intervençÕes neste paÚimónio.
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Efectivamente, importia gaÍanür que na altura de intervir numa edificaÉo se procure

compatibilizar uma atitude de salvaguarda com a necessidade de a dotar de melhores

condi@es, sem comprometer a autenücidade da mesma, no que diz respeito à tipologia,

volume e tratamento de fachadas, materiais e cores.

Deste modo, importa garantir que a salvaguarda do patimónio seja orientada à escala do

tenitôrio concelhio e ê necessário que os responsáveis polÍticos e técnicos assumam um papel

de liderança no planeamento, em acçÕes de sensibilização e criando condiçôes paÍa poder

actuar directamente no auxílio às populaçôes mais erenciadas. Este interesse pelo património

cultural deveÉ ser claramente demonsúado, numa esfatêgia global, concertada oom as

restantes políticas. Neste campo, nunca é demais lembrar que cabe em primeiro lugar ao

municÍpio dar o exemplo. Desta forma, intervindo em diferentes frentes, será possÍvelcontagiar

proprietários, usufrutuários e diferentes intervenientes.

O PIano Director Municipal em vigor aponta paÍa a necessidade de realizaçâo de planos de

urbanizaçáo ou de pormenort@ nas malhas urbanas de Alcónego, Aldeia Velha, Benavila,

Ervedal, Figueira e Banos e Maranhâo. De facto, a realuafio destes insúumentos é essencial

para se poder deter um conhecimento aprofundado imóvel a imóvel que promova uma

caracterização necessária, inexistente a esta data.

A prática, à luz dos lnstrumentos de planeamento em vigor, tem permitido a demoliçâo

casuÍstica de inúmeros imóveis com subsütuições por edifícios de carácter duvidoso. A falta de

inventários às construçÕes existentes tem servido de álibi para autorizar a prática conente, não

sendo possÍvel averiguar o valor dos imóveis que têm sido subsütuÍdos. A maioria dos

processos de obras que visam a renovaçâo ou, mesmo, a demoliçáo total nâo apresentam uma

única fotografia da preexistência.

DepoÍs de delimitar a área a intervir, o conhecimento individual dos imóveis permitirá

estabelecer graus de intervengão e, deste modo, podem ser adoptadas eshatêgias para a

reabilitaçáo e salvaguarda dos valores identificados, articuladas com polÍticas de planeamento

a uma escala mais ampla, proporcionando o equilÍbrio enbe a conservaçâo dos imóveis

existentes e a sua reutilizaçâo com as novas expans6es urbanas.

O conhecimento à escala do imóvel poderá permitir a preservação das eracterísücas

arquitectónicas de carácter geral e particular, a eliminaçâo de discrepâncias volumétricas de

forma a repor, na heterogeneidade, o equilÍbrio da morfologia das malhas urbanas e conhecer

@ Cf. Plano Diredor Municipal de Avis, cit. 298, artigo 18.o (Espaços Urbanos - ÂmOito e classifica$o).
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as necessidades de intervenção de forma a inc€ntivar as a@es de conservaÉo e não de

substituiçâo sistemática, como tem oconido até hoje.

5.3. AcçÕes de conservação para viabilizar o património em têrra

O prolongamento da vida útil das edificaçôes em tena no concelho de Avis dependerá

essencialmente das condiçÕes de utilizaçâo quê se conseguir conferir às habita@s e outras

estruturas identifiedas e do sucesso das acç6es de conservaçâo. Por um lado, importa

conferir função às consúu@es e, por ouho lado, é necessário saber inteMr face às anomalias

detectadas.

De facto, a utilizaçâo quotidiana das construçÕes ê um dos factores mais importantes para a

salvaguarda desta arquitectura, uma vez que os residentes permanentes promovem um

conjunto de acçÕes de manutençâo e actuam como vigilantes aquando do aparecimento de

patologias, conigindo-as.

No entanto, para os proprietários a sua manutençâo só faz sentido se lhes for atribuído um uso.

Este problema coloca-se a várias estruturas que não possuem uülização na actualidade, uma

vez quê já nâo sáo necessárias para a agricultura ou pastorÍcia. Deste modo, estruturas de

encaminhamento e armazenamento de água encontram-se abandonadas bem como anexos

onde pemoitavam animais ou se guardava alimento. De facto, se nâo existe funçâo para lhes

afibuir, os seus proprietários consideram-nas supérfluas e sem significado, abandonando as

práticas de manutençâo que outrora lhes dedicavam.

Quer isto dizer que a conservaçâo das consúuçôes em ten:a deve estar associada à

permanência das populaçÕes nas suas habÍtaçÕes como forma de evitar o esvaziamento

daquelas e de modo que as oufras esúuturas associadas possam vir a possuir uma função,

prôxima da anterior, e, deste modo, significado.

Ao conffirio da intervenção em malhas urbanas complexas, em que se aconselha que a escala

de intervenção mÍnima seja o quarteirâo, neste tenitório considera-se quê é possível actuar por

unidade de alojamento melhorando as condiçÕes de habitabilidade de forma a fixar habitantes

evitando o seu deslocamento, em simultâneo com uma intervençâo mais efiez ao nÍvel da

imagem urbana com preseruação de votumeúias, de etementos arquitectónicos e de

revestimentos hadicionais.

No entanto, e ainda, que se considere possÍvel uma actuaçâo à escala do fogo considera-se

que é imperativo uma eshatégia para o concelho. Efectivamente, a intervençâo na unidade
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habitacional serve de pretexto e justificação paÍa uma reabilitação formal e funcional global,

associando a reabilitaçâo da habitagâo ao tenitório envolvente.

De facto, considera-se que de forma a üabilizar todo um tenttório, conferindo-lhe um

desenvolvimento futuro, é importante sustentá-lo nas populaçÕes locais, na identidade

especÍfica de um tugar, no seu ambiente e na sua culfum. Desta forma, a salvaguarda da

arquitectura tradicional deve ser entendida como uma parte do processo de revitalização e

regeneração, tamÉm nas vertentes sociale económica, do teritório em que aquela se integra,

seja ele urbano ou rural.

Com efeito, a migraçâo das populaçÕes para ouúas áreas, urbanas, resulta no abandono das

construções e promove o surgimento em grande escala de residentes sazonais, na maioria das

vezes, desligados da idenüdade local, ou seja, das realidades tipológicas e funcionais.

Estes novos propíetários promovem alteraçôes e reconstruçÕes nas construçôes,

reproduzindo fachadas irreais, onde se pintam de azu! ou amarelo molduras, ftisos e pilastras,

outrora inexistentes. Pata além do desconhecimento dos materiais, existe uma incompreensão

das caracterísücas arquitectóni@s, nomeadamente da organizaçâo do espap, das rela@es

interior/enterior, da decoraçáo, entre outras, como foi possível observar nas intervençÕes

registadas.

Da caracterizago efectuada, considera-se viável, na maioria dos casos, a reabilitaçâo das

habitaçÕes conferindo-lhes condições de salubridade e segurança satisfatória. A arquitectura

popular, principalmente no que diz respeito aos tipos habÍtacionais, nâo é estática, pelo que se

considera que poderá continuar o seu processo evolutivo.

Efectivamente, se esteve sujeita a transformaçôes por causas e factores de origem diversa que

alteraram a forma e muitias vezes o aspecto, considera-se que a sua viabilidade depende da

sua capacidade de adaptaçáo. Assim, o único modo de poder competir com as novas

conshuçÕes, que povoam expansÕes urbanas, ê ahavés de processos de reabilitação de

sucesso. Para isto, é necessário introduzir alterações no interior dos fogos de forma a dotá-los

de instalaçÕes sanitárias e cozinhas, muitas vezes, inexistentes. Nas situaçÕes em que a área

útilé diminuta será forçosa a sua ampliação.

Estas intervengões - altera@o e ampliação - terão que ser executadas com respeito pelas

tipologias das construçôes, assumindo a alteraçâo e ampliação, do ponto de vista ético, como

resultiado da época em que vivemos. De facto, a ampliação foi sempre a soluçâo enconbada

hÍstoricamente quando havia necessidade de aumentar a área útil, muitas vezes resultado do
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crescimento familiar. Exemplo disto, é a Habitação Elementar de nÍz medieval na sua vaÍiante

de dois pisos, claramente uma amptiaÉo de uma habitaçâo de piso téneo'

Acresce a isto, a importância de, do ponto de vista estruhlral, manter as üpologias das

construçÕes na intervençáo em arquitectura de tena. Este aspecto resulta da necessidade de

manutençâo das geometias iniciais da conskuçâo e das conespondentes caracterÍsticas de

compacidade do material.3ro Efectivamente, a alteração da forma das paredes e das aberturas

podeÉ colocar em ç2usa a estabilidade da esfutuÍa com os prejulzos que daÍ advêm para este

patrimônio.

Desta forma, importa definir um conjunto de recomendações e acções que alertem todos os

intervenientes na arquitectura de tena no concelho de Avis - proprietários, residentes, técnicos,

empreiteiros, polÍücos, etc. - para as fragilidades desta consfrução e para os cuidados a ter na

altura de intervir. A especificidade deste património implica acções diferentes das normalmente

adoptadas. Neste sentido, a descrição pormenorizada de cada acçâo pretende desmistificar as

opçÕes mais usuais, entendidas e "vendidaso como as mais conectas, e teve em consideraçâo

a necessidade de transmitir este conhecimento aos vários intervenientes'

De facto, quando se coloca a questâo de escolher um executante, o dono de obra depara-se

com o problema da deficiente formaçâo por parte de técnicos3íí e mestres de obra na

intervenção no património construído, com especial destaque para a arquitectura de tena. Os

materiais utilizados deverão ser semelhantes aos preexistentes, pelo que a preferência deverá

cair sobre materiais úadicionais. Todavia, a maioria dos profissionais desta área revela

desconhecimento no momento de utilizar estes materiais que, em conjunto com o rseio,

aumenta o custo da obra.

Desta forma, a salvaguarda deste patimónio implicaÉ a divulgação da sua existência, a

formaçáo dos intervenientes e o acumular de experiência, que implica execuçáo' Cabe aos

responsáveis kabalhar diversas frentes para gradualmente dar a conhecer a arquitectura de

tena dotando-a de significado para as populaçÕes.

O patimónio cultural é um tema mu'rto discúido na actualidade, @ntudo, a pÉüca demonsba

que do ponto de vista ético - da arquitectura - e técnico - da construçâo - existe um

desconhecimento muito grande. Efectivamente, a salvaguarda do patrimÓnio de tena implica

um conhecimento aprofundado desta arquÍtectura - modos de construir - apoiada nas

.to "Apesar de a term em si ter uma durabilidade muito longa, o.seu uso Gomo material de construção

impúá-ã mànutençâo àas geometrias-eq qu9 sela..al]i=$.:!as @ÍTespondentes^caracterlsticas de

ôilpã"ú"áã, 1...1"em Éõo-nrêuEs, Paulina Fariá; HENRIQUES, Femando M.4., cit. 249,p' 121'

311 Na maioria das situações, os projec{os não são elaborados ou assinados por arquitectos.
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características loçgis, desmistificando ideias pr&concebidas de um regionalismo alentejano,

que tem potenciado a sua destruição.

5.3.1. Pfinctpios da anservaçáo do patrimÓnio em terra no @n@lho de Avts

Com este conjunto de princÍpios pretende-se fomentar a reflexâo e a discussâo para a

intervenção na arquitectura de tena no concelho de Avis. Tendo em consideraçâo o que ficou

referido, é necessário incutir oufa atitude na salvaguarda deste patrimÓnio.

IA salvaguarda do patrimônio em tena implicaÉ aÍealizaÉo de acçÕes que promovam a sua

valorizaçâo de modo a devolver à estima pública um património desprezado por proprietários e

locatários.

lA tomada de decisôes de conservaçâo implica um conhecimento aprofundado do ediflcio, da

sua história, forma, materiais e técnicas construtivas, bem como as alteraçÕes que possam ter

sido efectuadas ao longo dos tempos, no sentido do respeito pela sua autenücidade.

lA preservação do património em tena implica a utilização dos edifÍcios. A atribuiçâo de um

uso deveÉ considemr a sua esbutura tipológica de fonna a evitar alteraçÕes avultadas e

inemediáveis.

I As habitaçÕes deverão ser reabilitadas com condiçÕes de conforto satisfatÓrias, de forma a

evitar o seu esvaziamento.

I As habitaçÕes e as diferentes estruturas conttguas deverâo ser entendidas como um todo, e

na sua relação com a envolvente, constituindo parte da paisagem culturaldeste tenitório.

I As acçôes de conservação devem procuÍar manter sempre que possÍvel as eskuhrÍas e os

materiais existentes, numa lÓgie de intervençâo mÍnima.

I Na substituiçâo de mateÍiais nas consfiuçÕes, a escolha recaiÉ sobre materiais prÓximos dos

orÍginais e a introdução de novos elementos deverá ser executada numa lógica de

compatibilidade e reversibilidade.

I A alteraçâo ou ampliaçâo de um edifício deverá ser efectuada sempre que se considere

imprescindÍvel para o prolongamento da sua üda úü1. Todaüa a actualidade da intervenção

deverá ser assumida, evitando reproduçÕes mimêticas.
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5.3.2. Metodologia

A intervençáo no património construÍdo deverá ser efectuada de acordo com uma metodologia

apoiada no conhecimento aprofundado do edifÍcio. Da mesma forma que se definiram os

princÍpios prêtende-sê, com a sêguinte metodologia de intervençâ0, incutir regras para poder

alcançar intervençÕes mais criteriosas. Aquando da elaboraçáo de um projecto importa deftnir

precisamente o que se pretende executar, ou seja, qual o conceito que está na base de cada

projecto de conservação"'.

Em todo o processo importa proceder a um registo rigoroso da construçâo ê da intervençâo' de

forma a conhecer as preexistências do ponto de üsta arquitectónico e constutivo, registrando

patologias e as soluções adoptadas.

1.o Elaboração de um diagnôstico do estado de conservação do imÓvel e das suas condiçÕes

de habitabilidade, se for o caso; conhecer a envolvente imediata, nomeadamente a existência

de logradouro (de que dimensão), a existência de caleiras junto a consÚu@es contÍguas, por

exemplo, e avaliar as necessidades e as aspiraçôes dos moradores, de modo a poder elaborar

um programa.

2,o Elaboraefio do projecto definindo o que deverá ser conservado, o que deverá ser reparado

ou substifuÍdo; articular as diferentes infra-estuturas necessárias (águas e esgotos,

electricidade, etc.); perceber se os proprietários podem permanecer no edifÍcio durante a

execução das obms.

3.o Acompanhamento de obra, de forma a decidir sobre os imprevistos que por vezes tomam a

obra mais onerosa e muitias vezes podem colocar em causa o su@sso da intewençâo.

poder-se-ia definir um quarto passo, mas quê ultrapassa a fase de intervençâo num ediftcio.

No entanto, não é menos importante, e prende-se com a sua vida útil. Este deveÉ ser sujeito a

acçÕes regutares de manutengâo, caso contrário, voltará rapidamente ao estado anterior.

Assim, importa que os proprietários ou locatários saibam como promover as acçÕes

necessárias, pelo que a utilizaçâo de materiais demasiado dispendiosos deve ser evitiada.

t'2 AGUIAR, José, cit. 237, p. 399.
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5.3.3. Ac@es de Manutenfio

Como já ficou referido, a utiliza$o quotidiana da conskuçâo é um dos factores mais

importantes paa a salvaguarda desta arquitectura. Efectivamente, @m uma acção ügilante

constante podem ser evitadas intervençAes mais avultadas e, por isso, mais onerosos, gue

podem mesmo implicar a saÍda temporária da habitação. É esta utilização que promove um

conjunto de acç6es de manutençáo, das quaís se podem destacar

(l) Caiação periódica dos paramentos como forma de recobrir pequenas fissums e

destacamentos, locais preferenciais para a enfada da água e aceleração da degradaçáo.

Poderá ser necessária executar uma limpeza mecânica dos sais insolúveis e a eliminaçâo de

ataques biológicos, animais ou vegetais através da aplicaçâo de fungicidas e biocidas.

(ll) Limpeza sazonal das coberturas, com remoçâo de vegehção, reposição de telhas

argamassando os en@ixes, substituiçâo de grampos, limpeza de beirados e caleiras de

encaminhamento das águas da chwa, evitando a sua infilEaçâo nos topos dos paramêntos;

(lll) Limpeza do perÍmetro da construçâo, local de acumulaçáo de água, e remoçáo de ervas

dos caminhos de drenagem das águas pluüais;

(lV) Conecçâo de pequenas fendas entre a caixilharia e os paramentos, locais preferenciais

para o aparecimento de patologias. A caiaçáo com um leite de cal espesso pode ser um auxflio

na vedaçáo das ligaçôes deficientes;

(V) Permitir uma fmnca ventilaçâo do interior de modo a evitiar o aparecimento de fungos, com

abertura regular dos vâos, nomeadamente nos dias secos, muito comuns nesta regiâo;

(Vl) Tratamento das estrutuÍas de madeira com produtos de impregnaçâo que evitem os

ataques de fungos e dos xilófagos.

Este conjunto de a@es de manutençâo pode ser efectuado de um modo geml nos ediflcios

em estudo. Confudo, para alguns imóveis com caracterÍsticas artísticas e arquitectónicas que

importa salvaguardar, algumas a@es oomo a simples caiação, por vezes, subsütuída por

pintura, podem tomar ineparáveis os acabamentos mais elaborados identificados. Esta

situaçâo verifica-se quoüdianamente neste tenttório - com a pintura e repintura a bÍan@ -,
pelo importa promover um acompanhamento diário e acçÕes de sensibilizagâo para dar a

conhecer aquela diversidade.
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5.3. 4. Aqffis de RepamçãolConsolidação

Nas acções de reparação serão focadas obras de reparaçâo simples ou consolidaçáo que

podem incluir renovaÉo de revestimentos ê subsütuiÉo de elementos constituintes da

consfuçâo, nomeadamente no que diz respeito às coberturas. Nas acçÕes de reparação, uma

questão importrante prende'se oom a escolha dos materiais a uülizar. Alguns autores3í3

apontam para a necessidade de, por exemplo, numa construçâo em taipa, conhecer a tena

utilizada para a reparaçâo de fendas em paramentos. A importância da compatibilidade entre

materiaís reflecte-se tanto a nÍvel têcnico, do ponto de vista esfutural ou mecânico, como

estético, do ponto de vista da integração urbana.

Serão focadas seguidamente, algumas reparaçôes usuaÍs e consolidaçÕes muitas vezes

necessárias nas conshuçÕes de taipa e adobe inventariadas.

(l) Reparaçáo/consolidaçáo de argamassas de revestimento

A reparaçâo de argamassas de revesümento é uma acção muito utilizada por proprietários em

acçÕes isoladas ou quando executam intervençÕes mais profundas nas habitações.

Primeiramente, importa relembrar que se uma argamassa aprêsenta um bom estado de

conservagão. nâo deverá ser removida, uma vez que o envelhecimento natural das

argamassas à base de calconfere uma maior resistência, passando a funcionar como um todo

em conjunto com o paramento.

Muitas vezes, necessitam apenas de uma pequena limpeza que lhes resütua o "aspecto"

desejado, eliminando sujidades depositadas. E'nem toda a sujidade deve ser retirada. Existe

uma camada que resulta do proce+so de envelhecimento naturaldessa suprfÍcie que, além de

uma acção protectora, tem elevada importância estética e histórica.'314 De um modo geral, esta

Iimpeza pode ser efectuada escovando as superflcies e lavando-as com água e sabão

neutro3l5.

No entanto, pode ser necessário reparar argamassas que por motivos diversos podem

apresentiar lacunas ou ser foçosa a remoção de grandes áreas. Pam o preenchimento de

pequenas áreas, ê importante efectuar uma limpeza do suporte para retirar todos os elementos

313 Ver por exempto, VINUALES, Gracieta - Restauraclón de Arquttecturas de Tierra. Tucumán:
EdÍtorial del lnstihrto Argenüno de lnvestigaciones de Historia de la Arquitectura e del Urbanismo, 1981,

9.il.
tt'AGUIrAR, Josó, cit. 237,9.4o6.
315 ldem.
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que se desprendam. Esta opemção pode ser feita afavés de uma escovagem e, se

necessário, uma picagem superficial para que a argamassa adira devidamentê ao suporte,

relembrando o cuidado quê é üdo no momento da construSo em taipa, em que se êspera um

ano para a exêcuçâo do revestimênto exterior, depois de a taipa apresentar alguma rugosidade

por erosão dos elementos mais finos.

euando se trata de preencher pequenas lacunas, as caracterÍsticas da argamassa a utilizar

devem ser as mais próximas posslveis da preexistência, de forma a gamntir a compatibilidade

entre materiais, evÍtando fissuraçâo e desprendimentos causados por comportamentos

diferenciais.

Maria Goreti Margalha refere gue "@nsolidaSo é um processo que pode ser empregue na

recuperação do património, evitrndo a substituição dos materiais originais (...)"t" e descreve

as acçÕes a serem realizadas no caso de intervenção desta natureza. Quando as argamassas

apresentam falta de coesão e de adesáo, esta autora propÕe que se proceda à injecção de

materiais com caracterÍsticas consolidantes e adesivas3í7.

Desta forma, depois de identificadas as áreas com danos, o local a colar deve ser fechado com

argamassa para que o consolidante nâo escoÍTa. O local que se pretende consolidar deve ser

limpo com um papel poroso resistente à água, o material solto deve ser removido e o local

limpo com água e álcool (3:1) de forma a humedecer aârea.

euando se pretende reunir partes soltras da argamassa é executada uma prêconsolidaçâo

com um spray de água de cal. Seguidamente, injecta-se uma água de Ca|, na proporção de 1

de cal paraT de água, e depois leite de ca!, na proporçâo de I para 5, respectivamente, para

fixar pequenas fissuras. A lacuna é depois preenchida com estia mistura e a argamassa antiga

deve ser pressionada pam aderir aos produtos colocados.

Depois da secagem do consolidante poderá ser necessário repetir todo o procêsso devido às

reg"acçÕes da mistura utitizada. lmporta referir a importância que detém a realizaçâo do

trabalho enquanto as várias camadas se encontram humedecidas e, por outro lado, deve ser

promovido o seu humedecimento para favorecer o procêsso de carbonataçâo da cal.

31t MARGALHA, Maria Goreti - Cal como consolidante em alvenarias. ln Arqultectua de Terra em

Portngal. Usboa : Argumentrm,2OOS, p.74.
317 tdem, p.T7-78.



Arquitectura de Terra no concelho de Avis. Bases para a sua Salvaguarda como Património Cultural. í96

(ll) Consolidação de Alvenarias

A consolidaçâo é um processo uülizado quando se pretende salvaguardar estruturas

arqueológicas, onde não se pretende incorporar elementos eshnhos à estsutum. Nestes

casos, nâo se pretende inovar mas apenas evitar que a degradaçâo se prolongue e utilizam-se

produtos quÍmicos industriais ou fabricados a partir de substâncias naturais, animais ou

vegetiais3í8. Já foram realizadas experiências de consolidaSo de alvenarias de taipa e adobe

com aplica@o de produtos industriais3le, mas sâo demasiado dispendiosos e de difÍcil

aplicaçâo.

No entanto, as operaçÕes de consolidação que interessam paÍa as a@es propostias prendem-

se com a necessidade de promover uma utilizaçáo contÍnua das edificaçôes, porque no

tenitório em estudo nâo se enconúam estruturas arqueológicas em term, pelo menos à data.

A consolidação de alvenarias, com preenchimento de fissuras com argamassas, poderá ser

indispensável, antes de se proceder à reparação e @nsolidaçâo de argamassas de

revestimento. Nestas situaçÕes, Maria Goreti Margalha propÕe que o preenchimento de

lacunas na alvenaria seja executada com uma pasta de cal mais gross€r que para a

consolidaçâo de revestímentos. Para isto propõe'a adição de um agregado maís grosso, com

os seguintes traços: í parte de cal em pastia: 2 partes de areia até í mm ou 1 parte de cal em

pasta: 1,5 partes de areia até 1mm'320.

Quando no espaço a preencher ocoÍrer dificuldade na penetmçâo do dióxido de carbono é

desejável a adiçâo de uma pequena percentagem de material pozolânico, com

aproximadamente 3% do peso da cal em pasta, ou mistumr pó de tijolo na proporçâo de: 6 cal

hidratada em pasta: 1 tijolo: 11 areia321. A adiçâo destes elementos prende-se com a

necessidade de promover o endurecimento da argamassa em locais onde o ar nâo @nsegue

penetrar.

318 
c-f. VINUALES, Gracieta, cit. 313. p. 56.

3ís cf. ldem, p. 52.
t20 MARGALHA, Maria Goreti, cit. 316, p. 78.
?1lbidem.
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(lll) ReparaSo de elementos de cobertum

As coberturas inclinadas são uma boa soluçâo para proteger os paramentos e promover uma

fácil esconência das águas da chuva, com o beirado a Íavorecer o afastiamento da água dos

paramentos. Para prevenir a entrada de água nos topos dos paramentos é necêssária uma

atitude vigilante e, por vezes, conigir as anomalias que possibilitam a infilkaSo de água'

A reparaçáo de coberturas inclinadas pode prever a introduçâo de linhas horizontais que

anulem as forças à hacçâo. Podem ser uülizados esticadores ou tirantes entre paredes

paralelas onde assenta a estrutura de madeira.

A reparaçâo de elementos de madeim podem incluir tmtamento com produtos conÜa fungos e

insectos, consolidaÉo destes elementos com produtos adequados para conferir resistência à

madeira, ou, ainda acrescentos e reforços com outas peças de madeira.

A reparaçâo do revestimento da cobertura pode incluir subsütuiçâo de telhas por elementos

novos com caracterÍsücas semelhantes. Nestas situações, podem ser ne@ssárias a@es de

reparaçáo em locais especÍficos como o beirado, cumeeiras e caleiras que por vezes deverão

ser refeitos.

(lV) Reparaçáo de patologias associadas à água

As patologias associadas à água são diversas e podem ter origens variadas. Quando a

infilgaçâo se faz pela cobertura ou pelos paramentos, e§tes elementos deverão ser reparados,

ou refeitos se necessário. No caso da oconência de condensaçÕes no interior dos espaços ou

em etementos convém promover a sua venülaçâo, com inúoduçâo de sistemas, que deverão

ser estudados caso a caso.

No caso de protecçâo dos paramentos contra os salpicos da água pode ser efectuado um

embasamento com 0,50 a 0,70m justaposto ao exterior do paramento. Pode também ser

executado um perÍmetro pavimentado à volta da construçâo com 0,50 a 0,70m afastando a

água proveniente dos beirados.

euando o embasamento da construçáo é pouco resistente à acçáo da água por capilaridade e

se enconh degradado, com perda de resistência, podeÉ ser necessário refazer áreas com

novos materiais, de forma a reforçar as fundaçÕes. Considera-se que este procedimento é

excessivamente moroso e especializado, não sendo viável a sua utilização conentemente.
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Nestes casos, podeÉ ser nêcessário a reconstru$o destas áreas de alvenaria, refurçando as

fundações.

5.3.5. Acções de ResÍauÍo

As acçÕes de restauro prendem-se com a necessidade de substituir materiais existentes

degradados e, por vezes, promover a execuçâo de soluçÕes diferentes das prexistentes.

Nestes casos, a intervençâo deve melhorar o desempenho da construçâo nâo permitindo que

os aspectos consúutivos e arquitectÓnicos sejam inferiores aos originais.

(l) Restauro de alvenarias

Nas alvenarias de taipa em que as argamassas de revestimento deixaram de executar a sua

funçâo, ocoÍrem fenómenos de erosão e fissuraçâo com perda de material. A resoluçâo destas

anomalias é bastante complexa. Se for executada taipa na zona em falta ocone reÚacção por

secagem o que proporciona a criação de espaços entre a taipa velha e a nova onde a água

pode se alojar. Nestes casos deverá ser moldado um "adobe', deixálo se@r e ajustar a sua

forma à zona a Preencher.
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Figuras 22g eZZg- Esquema do processo de restauro de pequenas áreas de alvenarias de taipa

Maria Manuet Mottrasz descreve um modo para se pÍoceder à reparação destas situaçÕes: o

primeiro passo será proceder à regularizaçáo da cavidade com escopo e martelo para possuir

a forma de um prisma triangular paÍa que a superfÍcie fique rugosa; vaporizar os lados

escavados para humedecer a tena; preparar uma argamassa rica em cal ê com fragmentos de

pedra paÍaf-azeras juntas. Por último, infioduz-se o adobe esculpido para a falha a completar.

* MOTrA, Maria Manuel Banza, cit. 19, p.114.



Arquitectura de Terra no concelho de Avis, Bases para a sua Salvaguarda como Património Cultural. í99

No caso da área a ÍeÍazer ser muito grande prccede-se como na seguinte figum. Prepara-se o

suporte demolindo as áreas que apresentam pouca consistência por perda de material e com o

êscopo e o martelo criam-se superfÍcies desenconhdas e rugosas, prepaEdas paÍa receber

uma alvenaria de adobe. lmporta que a superfície ftque rugosa e em socalcos para que a

aderência entre as duas alvenaÍias se faça o melhor possÍvel. Nestes câsos, deveÉ ser

estudada a dimensáo dos adobes a utilizar de forma a preencher toda a espessura da taipa.

){ú4 ÀE&Àú ts *iúta

-I

I x

L
0 1r

Figuras Z3O e 231- Processo de restauro de uma área significativa de uma alvenaria de taipa com
preenchimento com adobe.

Nas alvenarias de adobe, quando existem partes com falta de material, a soluÉo ê a
substituiçâo destes com peças de adobe, executadas com materiais similares. lmporta remover

as partes degradadas e endentrar a nova alvenaria na anterior enbecalando os adobesm, da

mesma forma que nas alvenarias de taipa.

? iut{,qrÁ ,[ lltl'ot ritt'oLr
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Figuras 232e233- Exemplos de restauro de alvenarias de adobe com execução de novas alvenarias.

s23 vlNuALES, Graciela, cit. 313, p. 63.



Arquilectura de TerÍa no concelho de Avis. Bases para a sua Salvaguarda como Património Gultural 200

(ll) Subsütnição dos elementos da cobertura

A reparaçâo de elementos de cobertura só é viável, principalmente, do ponto de vista

económico, se a área afectada for muito reduzida. Ao invés, quando a área afectada com

elementos apodrecidos é extensa poderá ser aproveitiada a intervenção para, por exemplo,

mêlhorar o desempenho da cobertura do ponto de vista do conforto térmico. Assim, deverão

ser substituÍdos todos os elementos de madeira degradados. Neste caso, a nova cobertura

deveÉ ser efectuado da seguinte forma:

Colocação de uma nova estrutura de madeira. A escolha do material a utilizar na

estrutura e o desenho desta é muito importante porque se aquele fur demasiado

pesado provoc€ impulsos horizontais excessivos o que pode resultar em fendilhação

nos paramentos, dada a fraca resistência da construçâo em tena a esforços à tra@o.

O desenho da estrutura deve ter em consideraÉo uma conecta distribuiçáo das

cargas. É importante eliminar totalmente o contacto de elementos de madeira com a

tena e dar-lhes tratamento adequado com produtos contra fungos e ínsectos. No

encaixe pode ser colocado um felbo betuminoso ou oufo materiat flexlvelS2a.

Se possÍvel deverâo ser colocadas vígas de frechal onde assentam os vigamentos

inclinados, paÍa uma melhor distribuição das cargas.

Golocação de fono em madeira, no caso em que este é o tecto da habitaçâo.

Coloca@o de um isolante têrmico, que melhore o conforto no interior e proteja a

estrutura de madeira das variaçÕes térmicas,

Colocaçâo de uma sub-telha. Neste caso deveÉ ser dado preferência a uma sub-telha

flexÍvel e leve, em detrimento das de fibro-cimento, pesadas e rígidas, que possa

também promover a ventilaçâo.

Colocaçáo da telha. Pode ser utilizada a telha antiga de canudo, pelo menos na

posição de coberta paÍa uma melhor integração urbana, relegando a nova para a

posiçáo de caleira. Se for o caso das habitaçÕes de adobe pode ser utilizada telha de

aba e canudo.

As coberturas devem possuirventilaçâo de forma a evitar condensagÕes.

3'o LouREttço, Patrlcia lsabelMendes, cit. 19, p. 119
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Nas construçÕes inventariadas os beiÍados nâo possuem de um modo geÍal um grande

avanço, pelo que quando se tem que proceder a uma intervenção de grande monta na

@bertura, poderá ser salvaguadado um avanço supeÍior do beimdo, nunca inferior a 30cm.

Neste caso, e do ponto ético, deverá ser assumida esta alteraçâo, de modo a evitar que com a

intervençâo resulte um'pastiche".
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Figuras 2% e 235 - Exemplos de assentamento de uma nova cobertura; a estrutura é de madeira, com
fono com encaixe macho-fêmea, isolamento térmico e sub-telha. Na primeira imagem o isolamento nâo
assenta sobre o fomo, mas sobre um ripado de ptástico que evttaÉ ondensa@s; na segunda imagem, o
isolamento ê fixado ao forro, mas no beirado prev$se a existência de venülação abavés de uma sanca de
tijolo de topo não rebocado.

Os exemplos apresentados dizem respeito a safuaçÕes em que a estrutura de telhado é,

simultaneamente, tecto das habitaçÕes, situaçâo comum. Quando seja possÍvel e desejável, o

isolamento térmico pode ser infoduádo num tecto fialso, mais baixo que o tecto original, sendo

mais fácil assegurar a ventilaçâo das coberturas.

(lll) Renovaçâo de rêvestimêntos

A renovaçâo de revestimentos deve ser encarada com uma acção de excepção, no respeito

pela construÉo e pela sua autenticidade material ê como já ficou referido se um reboco se

encontra em bom estado nâo existe nenhuma justificaçáo para a sua remoçâo.

No entanto, no conte)üo dos imóveis identificados, existem diversas situaçÕes em que será

nêcessário renovar os revesümentos exteriores. A aplicação do revestimento nas superfícies

de taipa ou adobe é como já foi referido um bom método para evitar a êrosâo da alvenaria e da

limitaçáo da entrada de água no suporte.

4
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A remoçâo do revesümento existente é um procedimento que exige cuidados e rigor na

execuçâo, de forma a nâo colocar em causa a integridade fÍsica do suporte. De facto, quando a

construçâo se encontra muito degradada, as alvenarias de taipa ou adobe podem estar

fragilizados por inúmeros factores. Outro factor importante na remoçâo de revestimentos é a

posstvel existência de diferentes e sucessivas camadas de repintura. Neste caso, é necessário

perceber a importância histÓrica que estas camadas podem possuir, nomeadamente para

poder perceber o ediftcio ao tongo dos temposas.

Antes da colocaçáo da nova argamassa, o suporte deverá ser consolidado. Para tal pode ser

efectuado um banamento com um leite de cal, oomo se de uma pintura se tratasse,

preenchendo bem os interstÍciost2t. Pode ser necessário a aplicação de um elevado número de

camadas de leite de cal, com 1 de cal em pasta para 5 de águau7, até que se considere

restabelecida a coesão da alvenaria. A aplicaçáo de cada camada deve ser feita com o

intervalo de Pelo menos um dia.

para a renovaçáo das argamassas é importante ter cuidados no momento de escolher os

materiais a uülizar. Quase sempre a escolha recai sobre uma argamassa forte de cimento que

confere aos paramentos a resistência e o aspecto que os proprietários consideram ideal. Esta

situaçâo, como já foi referido cria problemas de compatibilidade enÚe o suporte (taipa ou

adobe) e a argamassa utilizada. De facto, na escolha do revestimento a aplicar em alvenarias

de tena deve ser dado preferência a argamassas oom caracterísücas flsicas, químicas e

mecânicas semelhantes às originais e adequadas ao suporte'

Na execução da argamassa deverá ser üdo em consideração o seu mÓdulo de elasticidade' a

permeabilidade ao vapor de água, baixo teor de sais solúveis e uma boa trabalhabilidade. A

execuçâo deve ser feita em kês camadas distintas e de forma que a argamassa faça um

endurecimento lento de modo a reduzir os fenómenos de retracção que podem provocar

fendilhaçáo.

A água que entre deve ser aquela que possa ser eliminada por evaporaçâo entre perÍodos de

precipitaçâo. Esta é uma caracterÍsüca importante do revestimento: a sua permeabilidade ao

vapor de água. A água que se infiltra no revestimento nâo deverá pêrmanecer no interior do

suporte, pelos pre,jutzos que daÍ advêm paÍa a alvenaria. Estes problemas colocam-se quando

"uAGUIAR, José, cit. 237,p.406.
m Cf. RODRTGUES, pautina - Revestimentos_de paredes de tena. ln Arqultectrra de Terra em
portugal. Lisboa : Argumentum, 2005, p. 70 e VINUALES, Graciela, cit. 313, p.5,4'

327 cf. MARGALHA, Maria Goreti, cit.316, p.76.
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o paÍamento é revestido @m um mateÍial, como um reboco à base de cimento, gue não é

permeável ao vapor de água.

Por último, importa referir a importância do aspecto das argamassas, no que diz respeito à sua

textura e cor, para a imagem que se possuide um edifÍcio. Para se conseguir um revestimento

uniforme, deverá existir cuidados oom a dosagem dos constituintes da argamassa e com a

aplicaçâo em obra.

Pelo que ficou exposto, as argamassas a aplier deverão ser à base de el e areia. Sónia

Cabaça32E refere que as argamassas à base de cal hidratada com adiçâo de óleo apresentam

car:acterísticas vantajosas em rêlaçáo às argamassas bastardas - oom adição de cimento. A

sua durabilidade é muito superior a qualquer tipo de argamassa de cimento. Na execução das

argamassas à base de cal hidratada com óteo deverão ser utilizadas areias com uma

'combinaçâo equilibrada entre grãos finos e grossos"*.

Para a execu@o de uma argamassa deste género, refere a autora, que deve ser uülizada cal

área gorda como, por exemplo, a cal viva de calcário e para aditivos podem ser uülizados

bonas de azeite, sebo e óleos, vegetais ou animais. O traço, ou proporgôes entre cal, aditivo e

água, deve ser de 25 kg de cal, 1,5 kg de aditivo e 10 litros de água.m

Na execução da argamassa em obra deve ser assegurada uma rigorosa dosagem de água,

uma vez que se for utilizado um excesso de água, na secagem, esta situaçáo originará uma

perda de volume significativo provocando fissuras, que possibilitarão a entada de água na

parede.

Depois da execu@o do revesümento deverá ser efectuado um acabamento final.

Tradicionalmente, este acabamento funciona como uma camada de sacrifÍcio, sucessivamente

renovada. Mais comum ê a utilizaçâo de cal viva apagada oom água e pode ser uülizada

branca ou com adiçâo de pigmentos como, por exemplo, óxidos de feno.

A utilização da caiaçâo como acabamento conooÍre actualmente com tinEs plásticas que

apresentam baixa permeabilidade ao vapor de água, resultando em condensaçôes entre o

revesümento e o acabamento que originam empolamentos.

o'cf. CABAÇA, sónia, cit.255, p.34.
m lbidem.
@ ldem, p.35.
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De referir também o modo oomo a caiação se comporta sobre a argamassÍI, uma vez que ao

contrárÍo das tintas modemas que solidificam através da evaporaçâo do solvêntes'' a cal seca

pela cÍistalização dos constituintes, consotidando o prÔprio rebo@, passando a fazêr parte

deste. Uma hipótese de substÍtuiçâo da caiaçáo, sâo as tintas à base de silicatos de potássio,

que uülizam pigmentos inorgânicos, mas resultam em obÍas mais onerosas.

A escolha do acabamento a efectuar prende-se com uma questâo técni@, mas o desempenho

estético não deverá ser descumdo. A aplicação de um acabamento levanta "complexos

problemas teóricos e técnicos quanto à definição do conceito de apresentaçâo final da obra's2.

A utilizaçâo de üntas modemas altera a imagem dos ediflcios por possuÍrem excessiva

homogeneidade cromática - "demasiada opacidade e elevada artificialidade'ffi - e, por vezes,

texturas e brilho.

5.3.6. Acções de Reabilitação

As acçÕes de reabilitação implicam a inhoduçâo de esÚutttras e inffa-esÚuturas estranhas à

construção pré-existente e prende-se com a necessidade de promover um maior conforto

habitacional ou introduzir um uso diferente do inicial. Na reabilitação pode haver lugar a alguma

alteraçào tipológica com introduçâo de, pelo menos, uma instala$o sanitária. Neste caso,

importa perceber a üpologia, a estrutura e as neoessidades dos seus ocupantes.

Uma intervençâo de rêabilitaÉo deve contribuir para um melhor desempenho da construçâo

para o uso proposto, bem como garantir segurança para os seus ocupantes, sem pôr em Gausa

as caracterÍsticas arquitectónicas.

(l) lnúodução de lnstalaçÕes sanÍtárias e cozinhas

A introdução de instalações sanitárias e cozinhas é um procedimento usual e necessário para

dotar as edificações de condiçÕes de habibbilidade. Numa intervençâo desta natureza deveÉ

ser tido em consideraçâo, o local de instalaçâo destes dois usos, respeitando a tipologia e as

necessidades dos ocupantes. Deverão ser tidos em consideraÉo, ainda, os seguintes

aspectos, náo menos imPortantes:

sí ldem, p.36.
@ ct RGUIRR, José, irt.237,p.412.
* ldem, p.413.
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As canalizações devem ser a@ssÍveis, nâo devendo ser introduzidas no interior das

paredes. A execução de roços nas paredes é tgtalmente desaconselhada porque

Signmca diminuir a espêssuÍa do paramento e a cÍiação de áreas cgm ne@ssidade de

preenchimento com argamassas estranhas ao bloco de taipa ou às alvenarias de

adobe.

Devem-se evitar grandes ê complexos per6urs9s, tentando centralizar ao máximo as

redes de águas e esgotos.

se possÍvel, pode ser construÍda uma parede dupla ou falsa para inroduzir

canalizaçÕes e colocar um revestimento lavável, como azulejos, necêssários para

EStêS USOS,

As canalizaçÕes podem Ser instialadas pelo pavimento, muitas vezes êm Gimento

afagado, a renovar, subsütuindo por outro, ou pelos tectos, quando de justifique'

Pelo exterior dos paramentos, quando oum soluçâo ê inviável.

O suporte de loiças sanitárias deve ser feita no pavimento ou através de uma parede

falsa com uma estrutura própria, nun@ fixadas nas paredes de tena'

Deve ser garantida uma boa ventilaçâo das instalaçôes sanitárias preferencialmente

directa ou através de sistemas de ventilação forçada, autÔnomos da electicidade. os

sistemas eléctricos devem Ser evitados porque podem nâo ser utilizados'

í!

la,"ârL|'/"1"t'

úóMÀ)

."u\.2+qB
th'âft%^r

Fiouna 236 - Exemplo de intoduçâo de uma cozinha numa @n§Úuçâo' As canalizaçôes de água circulam

"tiãr 
à" uma parde fatsa que pode ser de tijolo ou gesso cartonado.
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(ll) Necessidade de dotar compartimentos de ventilação e iluminaçâo nafurais

Nalgumas construçÕes, existem compartimentos sem iluminaçâo e ventilaÉo naturais. Ainda

que existam paramentos que à pÍimeira vista permitiÍiam a inüoduçâo de janelas, a abertura de

vâos devê ser realizado como último recurso e apenas admissÍvel em paredes com grandês

áreas. Tendo em @nta, que os ediflcios são na sua maioria de piso têneo, podem ser

utilizados vâos zenitais para substituir os vãos de janela de fachada.

No caso de abertura de vãos em paÍamentos existentes, deverâo ser evitadas as aberturas

muitos grandes. A distância máxima entre uma esquina e um váo deve ser 1m e regra geral,

restinge-se a ârea de aberturas a 1/3 da área da parede. O comprimento das aberturas nâo

deve exceder 35% do comprimento da paredes.

No caso de se considerar necessário a abertura de vâos, deveÉ abrir-se um roço horizontalde

um dos lados da parede para colocar o lintel; do lado oposto da parede procede-se do mesmo

modo e depois pode ser efectuada a demolição conespondente à área do vãos. Nestras

situaç6es deverá ser executado um peitoril adequado que promova a esconência da água para

longe do paramento.

í*+ n do'u"t['U

\n*iL

-> árr<rnüaP t*''h'L'*#: trY"i
Figura 237 - Esquema do método de abertura de vâos numa alvenaria existente.

s touReruço, Patrícia, cit. í9, p.117.
s OEfnteR, Jean - Arqulboturas de Tera : Trunfe e potencialidade de um material de
construção deeconhecido: Europa - Terceiro Mundo - Estade Unldos. Lisboa: Fundação Calouste

Gulbenkian, Centro de Arte Modema José de Azevedo Perdigâo, 1993.
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5.3.7. AAmpliaçãoe a Rêcv,nstrução

para viabilizar a uliiizac4o de muitas clas construçÕes idenüficadas será necessário proceder à

sua ampliaçâo ou reconstruçâo. Quando a âÍea útil é diminuta, a atibuição de um uso

implicará a ampliaçáo e quando as construçôes se encontram num estado de ruÍna, será

necessário proceder à sua rêconstruÉo parcial ou total. Como já ficou referido em capítulo

próprio, o conceito de reconstruçâo encena vários significados que importa conhecer3s'

Adoptou-se a orientaçâo da Carta de Cracóüa pam definir rmonsÚuçáo, que abarcará a

problemática da ampliaçâo, onde se lê: 'deve evitar-se a reconstruÉo no estilo do edifÍcio de

partes inteims do mesmo e a nova consfiurção deve reflectir a linguagem da arquitectura

actuat'37.

A reconstruçâo pode abarcar a reposição de uma cobertura que ruiu, mas estia situaçâo foi

devidamente Fatada denúo das acçÕes de restauro. Neste eso, importia refedr do ponto de

vista téçnico e, nâo menos importante, do ponto de vista ético, da reconstruçâo de grandes

áreas de um edifício em ruína.

A reposiçâo de um paramento que sucumbiu ao efeito do abandono, deve ser uma a@o

efectuada com necessárias precauçôes e cuidados. Para proceder à reconstruçáo de

paramentos de term podeÉ proceder-se como descrito no restiauro de alvenarias. Quando o

paramento se encontrar denocado, há que proceder a execuçâo de novos paramentos em

tena - taipa ou adobe -, construindo de novo.

As recomendaçÕes ficam por aqui, uma vez que cada situaçâo é única, principalmente quando

falamos de reconsúuir e ampliar. lmporta, no entanto, referir que as novas edifica@es e

ampliaçôes nâo devem ter a pretensâo de reproduzir mimeticamente o antigo, podendo e

devendo reooÍrer a linguagens contemporâneas. Contudo, para se poder intervir no patimónio

consúuÍdo, é imprescindÍveldeter um conhecimento aprofundado do edifÍcio, do ponto de vista

construtivo e tipolÓgico, como forma de justificar qualquer a@o.

@ Consultar'Definições de conceitos" no Capítulo lV, onde se define Reconstrução'
o'GARTA DE cRAcóvlA, cit.23, p. í43.
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Gonsideraçôês flnais

No habalho que se apÍêsenta procurou-se descobrir a arquitectum de terra no concelho de

Avis, completamente desconhecida até ao inhio desta investigação, sobretudo no que diz

respêito, entre outros, aos materiais utilizados e métodos consfutivos. Com a pesquisEl

histórica efectuada e complementada com a história oral tentou-se perceber o aparecimento

das diferentes formas de construir e os motivo§ que levamm à sua queda em desuso.

A taipa é um método consfutivo mais anügo que o adobe no concelho de Avis e quando se

iniciou a manufactura deste último materiat deixou-se de construir em taipa. Tentou-se, ainda

aferir a origem do fabrico deste material com adição de cal. As migraçÕes, como ficou referido,

podem estiar na origem da manufactura deste tipo de adobe, apêsar de oralmente náo ter sido

posslvel confirmar tal facto.

Com a caracterizaçâo dos solos no concelho e a investigação laboratorialfoi possÍvelclarificar

as condições do tenitório para a consFução em taipa e para a manuÍactura de adobe. Dos

resuttados obtidos concluiu-se que o concelho de um modo geral apresenta debilidades em

termos de solo paÍa a consbução, confudo existem locais onde se conseguiu supemr as

mesmas. A utilização de cal é um claro exemplo de como se produziu adobes com solos

predominantemente arenosos.

Da análise aos modos de consúuÉo concluiu-se que os mestres conseguiram com algum êxito

alcançar construções sólidas e que resistiram durante mais de cem anos Com um estado de

conservação razoável, com especial destaque para as consEuções que perman@em

habitadas. A uülização de juntas enbe blocos na construção em tiaipa foi uma das soluçÕes

preconizadas em Avis para contrariar a falta de esqueleto do solo.

Da análise às tipologias arquitectónicas chegou-se às fonnas de onstntir em term mais

expressivas e idenüficaram-se um conjunto de esúr.rfums que são um complemento do habitat

de apoio às actividades agrÍcolas e oubas que revelamm o engenho no aproveitamento de um

bem essencia! como a água. Tentou-se perceber o seu aparecimento e a sua necessidade,

integrando-as no seu contexto histórico e funcional. Da análise efectuada concluiu-se que se

algumas edificaSes foram executadas com rigor construtivo, outras resuttamm da necessidade

e da falta de poder financeiro, motivando que eda um consÚuÍsse camo podia.

O onhecimento das tipologias, a sua localizaSo, a evoluçáo que sofremm até aos nossos

dias e o modo como sâo encaradas por proprietários possibilitaram delinear solu@es para

viabilizar a sua utilizaÉo futura. Desta forma, apreendeu-se como se consegue melhomr as

condiçÕes de vivência nos espaços respeitrando a sua unidade tipológica. Estas construções
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revelaÍam um sentido de integraçâo no tenitório em esfe'lta relaÉo ç9m as necessidades

funcionais estiabelecendo com este fortes laços de identidade cultural.

Gom o presente trabatho rêlança-se a debate a problemáüca do patrimÓnio cultural

abandonado e, muitas das vezes, odiado por propriêtários pelas conotaçÕes sêntimentais que

com este estabelecem. No entianto, e ao mesmo tempo, amado mas incompreendido por novos

proprietários com origens diversas.

o acompanhamento de intervençÕes no património em terra revelou a forma como são

encanadas as çpnsúuçÕes e oomo alguns @nceitos, como'RecupeEÉo', sâo utilizados para

promover as mais variadas intervençÕes, que na mãioria das vezes conduzem à adulteração

crmpleta. Foi, ainda, efectuada uma análise ao modo como os @nceitos de intervençâo e as

preocupaÉes com o património em teÍTa evoluíram, nomeadamente nas recomenda@es

resultantes dOs diferentes encontros intemacionais em conservaçâo em term'

Num contexto actual, a invesügação relativa à arquitectura em tena balança entre dois @los: a

conservaçáo do património em tena e a recuperação de técnicas ancesfrais - melhoradas -
pam a nova consbuçâo em terra-

De todos os materiais, a tena é o que conhece mais sucesso nesta colaboração enÚe o antigo

ê o novo. por todo o mundo e em dihrentes nÍveis e formas, a arquitectuÍa em terra é

conservada, conünua a ser consúutda em moldes artesanais e em continuidade ou foi

recuperada e está a ser usada em moldes contemporâneos, estandardizados e indusÚiais'

Neste domÍnio, entende-se que existem condiçÕes para desenvolver um adobe contemporâneo

melhorado que poderia ser utilizado no restauro do património em tena. Por oufo lado, neste

tenitório propõe-se o desenvolvimento da investigaÉo no senüdo de promover a consÚuçáo de

imóveis rurais em taiPa e adobe'

Em Avis, a fase de reconheimento deste pabimÓnio e a conservaso do mesmo encontra-se

nos primórdios deste processo intemacional, pelo que importa definir um conjunb de a@es

que promovam a salvaguarda do património em tena neste concelho. Neste domínio, é

essencial a conjugaçâo de uma conecta gestão paÚimonial com a formaçâo práüca de

intervenientes bem clmo a implementaÉo de acções de valorizaÉoiunto das populações'

Efectivamente, a afiibuição de valor às constru@es em tena é imprescindível porque apenas o

conhecimento promoverá a preservaçâo. Contudo, avaloÃza$o do patimónio em tena implica

um conheimento aprofundado dos materiais e técnicas consFutivas, pelo que é necessário

promover uma pÉüca mais conecta com soluções que melhorem o desempenho das

constru@es, evitando a sua deshuiçâo, por via do abandono ou da adulteÍaçâo'

Desta forma, listou-se um conjunto de regras de intervenÉo a serem utilizadas e que

colmatam a tacuna existente no conhecimento deste tipo de arquitectura, porque os materiais e

as técnicas de construçâo fadicional nâo podem ser simplesmente esquecidos e ignorados. É
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importante neste tenitÓrio promover a sua utitizaso, afastando argumentos errÔneos,

jusüficados, unicamente, por des@nhecimento e receio'

Nas acções de conservaçâo propostas entende-se que os edifÍcios não podêrão permanecer

estáticos e as intervençÕes deveráo melhoÍar as suas condiç§es, numa ópüca de permanência

de uso, porque a atribuaÉo de função ao patimónio confere'lhe significado e justifica a sua

preseryaçâo. De outro modo, o seu abandono e a sua desfuiçáo tomam-se inevitáveis.

A arquitectura em tena no concelho de Avis é uma presença constrnte em todo o tenttÓrio e

uma forte expressâo cultural do mesmo. lmporta salvaguardar a arquitectura de tena como

parte da herança que constituio nosso paúimónio cultural e expressão genuÍna de adaptaçâo'

com dificuldades e carências económicas, dos edif[cios às necessidades reais de uso,

respeitando o modo engenhoso çomo as composiçôes voluméÚicas se implantam na

paisagem, hoje parte integrante desta.

eue mais valias provêm da substituiçâo da arquitectr"rra tradicional por edifÍcios ditos

modemos? É uma reflexão que se impÔe fazer.
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ANE'(O í

CARTAS DE SOLOS DE PORTUGAL
Extractos das Cartas 32-A,32-D e 32-G de í976

SeMço de Reconhecimento e de Ordenamento AgÉrio
Secretaria de Estado da Agricultura - Ministério da Economia

Fornecidas pela Câmara Municipal de Aús, Departamento Técnico
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ANEXO 2

FICHAS DE REGISTO OA CONSTRUÇÃO EM TERRA NO CONCELHO DE AVIS



FrcHA DE REGTSTO DA CONSTRUçÃO Ef TERRA l.lo CONCELHO DE AVIS Ficha n.o í de AvlS

pç51ç1§ÃO Hobitçao no Ruo do Misericódio

toÊÀr rrâÇÁo Ruo do Misericórdio, n." 9, em Avis

ACE§O Junto à lgreio dq MisêÍicóÍdio

EltlSlrADRAItlEItlTO lnserido no cenÍro hisÍórico

DEscRçÃo Hobiroçóo de dois pisos com coberluro dc duos óguos

u[.rzAçÁo lNlcl L Hobitoçõo

unuzAçÃo AcÍlrAt Hobirçóo
TIPOIOGIA Hobitoçõo Elementor de roiz medievol

DADO§ IÉCT{EO§

Íundqçóo§
rnÕtêrlol

cunholE

[ 1lreÍoçodos
rnotedols

com liiolo cozido

íêboco êxterior

no Íochodo prlrrclpol

em iodos os poÍornêntos

DOCUM FOTOGNÁFlcA

enÁncl

sollerÍtes

otluro

por€de6

vóos
velg|o8

bonoles rnodelro
orcos cle lllolo

oÍnblgl]!a
oígEtÍTtcEso

ÍiJok)

obs

êob€ÍluÍo
rnoleriol
tclho luso

bolorço
0_30

descrlçoo
com cimolho trobolhodo

MAIERIAIS

bloco de iolpo
<tlrneínó€6 (m)

esp.

descriçóo

p. exterior p. inteíoÍ

comp,olt.

0.50

lunl'or veÍflêols

dlm. (ml

rnotêÍlols

col

luníor hodzontols

dim. (m) 0.0!
ÍnotêÍlols

liiolo cozido

DOCX'

Yí
(".,

I
o(bbe
dlÍnenróe{m)
êsp.

obs. verticol inclinodo no remole com o

cunhol

[o..*trno'[o, tnt rtot

comp

descíiçÕo

E§I. CONSENN'AÇÃo

oom I lrreolo flrrnu -lruino
ob§

on

x

x

x

DATA O3.O5.O5



FICHA DE REGISTO DA CONSTRUçÃO EM TERRA NO CONCELHO DE AVIS Fiche n.o 2 dê AVIS

DESICt{Açrc Hobitqçôo no Ruo dos Mercqdores

IOCÁLZAçÁO Ruo dos Mercodores, n." 7 em Avis

ACE§SO Nos orroboldcs, pcrto do Porto de S. Roque

ENOITADRAMENTO lnssrido no cenlÍo hisrórico

DESCRçÃO Hobitoçõo do um piso com cobertuÍo de duos óguos e chominó decorodo

uÍl lNlClAL Hobitoçao

UTI ACIUAI Devolulo

TIPOLOOI Hobitoçóo Elemenior de roiz medievol

PARIICULARE§ Chominé decorodo

DADOSIÉCMCOS

íundoçiec
rnqterlol

I isorenbs
otluro

DOCUMENTAÇÁO FOTOGúHCA

Pol9d€6
VôOs

vêígto3

x bonoies rnodelro
orcos de lilolo

oíÍÔr€llus
orgornosscr

tljolo

ob§

êunltols

f]reÍorçodos
rryf,teíiols

reboco êxterioÍ

no fochodo prircipol

em lodos os porornenlos

G.obeÍfuro

rnqterlol

conudo

bolorço
0.20

descriçóo

remole com liiolo cozido

MAIERIAS

bloco de lolpo
dlmemó€§ (ml
êsp.

dêscÍlçôo

[ilo,.x.,i.[il p. in eÍior

olt.

0.50

comp.

com xislo e pedoços de tiiolo

Iunl@ vê lcols
dlm. (m) _
rnoteriols

,unios hoÍlronlols

dlm. (m) _
rnoteriois

DOCUMENÍAçÂO GúFrcA

G

obs.
:lt

odob€
dlrn€nsócs(ml

esp.

In..rt"'i.[ lp, tntêíoÍ

compott

descrlçóo

ESr. CONSER\,AçÃO

born rnédlo
obs.

x

x

x

oATA 03.05.05

tl rnou rulno



FrcHA DE REGTSTO DA CONSTRUçÂO EM TERRA l.lo COIIICELHO OE AV]S Ficha n.o 3 dê AVIS

DESTGNAçÂO Hobiloçôo no Ruo dos Mercodores

IOCAUZIçÃO Ruo dos Mercodores, n." 5, em Avis

ACESSO Nos orroboldes, perto do Porto de S. Roque

EI{OUADRAMENIO lnserido no cenlro hislóíco

DE§CRrçAO Hobiloçôo de um piso com coberluro de umo óguo e chominé de fumeiro

UnUZÁçAO lNlClAl Hobitoçóo

unLlTIçÁo rcIUAL Devoluro

TIPOLOGIA Hqbitoçõo Elemenlor de roiz medievol

CAnACIERÍSnCAS PARnCULAnES Vcrgo decorodo no vóo de porto

DADOS TÉCNrcO§

fuÍrdoçõêi
rnotêíiol

f-lsolentes
olluro

POr€des
vÕos

veÍgoE

obs

boÍÍoles rnodelro
qrcos c,e íJolo

ombrel'os
orgornosso

lijolo

FOIOGNÁFrcA

GNÁHCA

\

cunhols

{ lretoçooos
rnqleíols

rebôco êxteíoÍ
no Íochodo prircipol

em iodos os porornentos

cobaÍluIo
rnotâriol

telho luso

bolonço
o.20

descriçÕo

MAIER!A§

bloc-o do tolpo
diÍnensôos Ím)
esp.

p. exleÍio p. interioÍ

compott

descflçóo
com xislo r pedoços dc tiiolo

lunios veÍllêoh
dlm, (m)

rnotêíols

iunlos hotlzoíriols

dim. (m) _
rnoteÍiois

DOCUM

.í

ob§

odobe
dlÍneruóe{ml
êsp.

p p. lntêíoÍ

ott comp.

dêscriÇÕo

ESr. CO}|§ERYAçÃO

bom rrÉdlô

obs

x

x

x

x

DATA O3.05_0s

rnou runo



FICHA DE REGISTO DA CONSTRUçÃO EIU TERRÂ NO CONCELHO DE AVIS Ficha n.o 4 de AVIS

9E!9!âç4q
ro€AuzAçÃo

Hobitoçóo no Ruo do Meio

Ruq do Meio, n." 9 em Avis

I lsolientes
olfuro

ombÍêin$

ACES§O Nos orroboldes, perto do Porto de S. Roque

ENQUADRAMENIO lnserido no molho urbono do cenlro histórico

DÉSCR|ÇAO Hobitoçóo de um piso com coberluro de duos 6guos e chominé soliente

lrTruzAçÂo lNlClAL Hobitoeõo

unuzAÇAo ACÍUA Devoluto

flPOl-OGIA Hobitoçóo Elemenlor de roiz medievol

PARIICUIâRE§

DADOS IÉCN|CIS
tundoçóês
motêílol

DOCUMENTAÇÃO TOÍOGRÁFrcA

PoÍede6
voos
vêrgos

x

bonotes rnodeiro

orcos de tijolo

orgornosso
fliolox

obs

cunhols

I lretorçooos
rnotenois

reboco êxtêrior

no fochodo principol

em todos os poroÍnentos

coberluro
rnotêrlol
con udo

bolonço
0.ó0

descíçóo
com cimolho lrobolhodo que torno o

bolonço do beirodo moiot

MAIERIAI§

bloco de üoipo I o. .rtutiot lp. interioÍ

dlmonsóes (m)

esp. olt. comp.
0.50

descriçóo

iunl,os veÍlicois

dlm, (ml 
-..

rnoteÍiols

obs

sem iunlos visÍvêis

odobâ
dimênsóê8(ml

esp.

luntos hoÍizon ,ois

dlm. {m)

moteÍlois

]P. exterior p, lnlerlor

comp

DOCUMENIAçÂO EúNCI

.(

1

\'

I
(

lu

oll

/j
descriçóo

ESr. CONSEn§/AçAO

I l*- [ ]meoro I l*, [il,i,"
obs.

poredes remolodos.orn pedro. de ,i.to

4n

x

DAÍA 03.05.05



FICHA DE REGISTO DA CONSTRUÇÃO EU TERRA NO CONCELHO DE AVIS Ficha n.o 5 de AvlS

DESIGNAçAO Hobi'toçóo no Ruo do Meio

LOCAIITAçAO Ruo do Meio, n." I1 em Avis

ACESSO Nos orroboldes, perto do Porto de S. Roque

ENAUADRAMENTO lnserido no ceniro hislórico

DE§CR|çÃO Hobitoç6o de um piso com cobe{91o de duos águos e chominé solienle

uTll,lzAÇÁO lNlClAL Hobitoçoo

UTIUZAÇAO ACTUAI- Devoluto

Tló1óGÁ Hobiloçóo Elementor de ioiz medievol

I-AIU{CTERÍSTCAS PARNCUIARE§

oróõs iÉcucos
Íundoçó$ I solientes

moledol oltuÍo rr%;tr

porêdês

voo§
vêÍgos ombrêiros

borrotes rnodeiÍo
oícos de tljoio

otrs

cunhols
reÍorÇodos

moteÍiols

reboco exteíor

l lno focnoOo principot

x em lodos os porornentos

cobêrluÍo
moteÍidl

telho conudo

descriçóo
com cimolho trobolhodo que lorno o

bolonço do beirodo moior

MAIERWS

bloco de toipo
dlmênsóes (m)

esp, olt

descriÇoo

[i o. ",,r"ti",[ ip. inteÍior

comp

iunios hoÍironlois

dim, (m)

rnoteÍiois

DOCUMENTAçÁO FOTOGúFICA

im'ç*

DOCUMENIAÇAO GRAFICA

.-\

x

orgornosso

tiiolo
r
I

h.!
ü,

I llÀ

bolonço
0.ó0

lunios veÍllcols

dim. (m)

moteriois 1

(:,
obs.

sem iuntos visíveis

ddobe
dlrnensóesÍm!

esp. olt.

descriÇÕo

EST. CON§ERVAçAO

bom x meoro

obs.

]p. "*t",io, 
p. inteÍloÍ

comp

a

\

x

DATA 03_05.05

rnou ]ruino



FrcHA DE REGISTO D CONSTRUçÃO Et TERRA t{O CONCELHO DE AVIS Flcha nJ 6 de AVIS

DÉICNÁçÁO Hobitoçõo no Ruo dos Muros

tOrCA.EiAçÁO R.uo dos Muros, n.o 17, cm Avis

ÁCESSO Junto à Torro de S. Roq ue odossodo oo lodo cÉcrior do murolho

lnscrido no cenlro hislóricoEttKIt ADRAME}{IO

DCIICSçÁO Hob oç6o de dois Pisos com coberluro de duos óguos

muzÂÇrc lNlClAL Hobroçõo

tÍluzÁÇÁO ÁClUAt Hobitoçôo

I|POIOGIA Hobitoç6o Elomenlor de rqiz medievol

CANACIERFTCAS PAf,IrcULâNES

DADO§ rÉcl{loo§
tundoçõ.c
Ínoterlol

POrAd€E

!óo§
vôígoE

sollêrúes

olhjro

FOIOGRÁflCA

boÍrotês rnodêlro

orcos cle Íüolo

oflÜrdÍqr
crgornossd
tlolo

ob§.

êunllolt
rêfoÍçodos

rndtêÍlois

com tiiolo cozido

reboco extêÍlor

no Íochodo pflrcipol

êm lodo§ o§ porornentosx

êobeÍfuru
rnqtêÍiol
tclho luso

bolonço
o.20

descíçôo

MAIERIA§

bloco da tqlpo
<llmensóoc (m)

esp.

descÍlçóo

Elo. "*rc'ro'f]
p. hteíor

oll.

0.50

colTlp

luntqr v.Ítlools
dim, (m)

rnõtêíols

luntqr troítsoírlolE

drm. (m) 0.03

rnotedols

liiolo cozido

cn^HcA

Y

ob§.

dobc
dlÍn€nEó.{ml
esp.

exteíorTlp. htêíoÍp.

ôtt coÍÍlp

dêscÍlçôo

t31. COrS666Çâo
bom rnédlo

ob§.

x

x

oATA 03.05.05

rnou ruÍno



FrcHA DE REGISTO DA COI{STRUçÂO EM TÊRRÂ NO CONCELHO OE AVI§ Flcha n.o 7 de AvlS

DESIGNÂÇÂO Hobitoçóo no Ruo dos Colodos

rocârlzçÂo Ruo dos Colodos, n." 13, em Avis

ACESSO Junto à Torre de S. Anlónio no infêrior do murolho

ENOUADRAMEiITO lnserido no centro hisiórico

DESCRIÇÂO Hobitoçóo de dois pisos com coborturo dc duos óguos

lNlClAL Hobitoçóo

ACfUAL Devolulo

IIPOIOG|A Hobiloçõ o Elemenlor de roiz medievol

crnAclEdsncAs PÂmrcuunEs

DADO§ÉCNlcOS
íundoçóer
rnoterlol

sollenles
olhJro

DOCl'MEiÍÍÂçÂo ForoGúRcA

poÍ€dêE

VÕOS

ve€|os

ôbs

boíÍotes rnodêlro

orcos de llolo

oÍnb1€lÍoa
orgorrl(tsscr

tjolo

cunhols
retorÇodosx

rnoteriols

liiolo cozido

reboco exteíor
no fochodo prlrclpol

êm todos o§ porornentos

cobêÍfur0
rnoteriol

lglydo 

-

descriÇoo

bolonço
0.40

cimolho trobolhodo

i/IAIERIAI§

bloco dB luipo
dlÍYtênsó.c (m)

êsp.

p. p. lnÍerior

olt comp,

descrlçóo

lunto6 v6rllcols

dlm. (m)

rnqteíols

otls

lunios hoÍlzonlols

dim. (m) 0.05

rndlêíols

iiiolo cozido

DOCUM GúncÂ

\,
G.

odobê
dlrnertsó€G(m)

e§p.

p p. hieÍtcí

ott comp

descriÇôo

ESr. CONSEIVAçÃO

t l*",
obs.

nÉdio

x

x

x

DATA 03.05.05

rnou Íurno



FICHA DE REGISTO DA CONSTRUÇÃO ENi TERRA NO CONCELHO DE AVIS Ficha n.o 1 de VALONGO

DESIG Monle dos Covos I

rocAr.lzAÇÃo Covos, Volongo

ACE§§O Soir de Volongo pelo ruo dos Porreiros C. 4,r:9999.. i9't 

-
ENQUADRAMENTO Rurol

DESCRçÁO Duos hobiioçóes conlíguos de P iso lérreo, um comporlimenlo onexo pqro onimois e {orno seporodo

ufluzAçÁo lNlClAL Hobitoçóo e outros

uTluzAÇÃo ACTUAL DeYolulo

IIPOLOGIA Monle de Courelo

CâRACIERíSTCAS PANNCULARES

DADOSÉCNrcOS
tundoç0€6
rnqteriol
pedro de xisto

DOCI'ME FOTC'GúFlcÂ

poÍgdes

sollêntês

olhjro

r.00

voos

vêígloE

borroies rnodeiÍo
orcos de tlolo

obs

cunhols

ilretoçooos
rnotêriols

reboco exteÍior

no fochodo prlncipol

em todos os porornentos

oÍrblêlro§
oÍgornosso
nlob

x

cobêÍfurq
mqtêriol
Tslho de Conudo

!Êt,lçoo
com sub-beirodo

bolonço
0.40

MAIERIA§

bloco do loipo
dlÍnênsóo8 (ml

esp.

0.50

p. exterior! lp. interior

comp

luntos hoÍironiois

dlm. [m) 0.020.03

rnoteÍiols

pedro de quortzo

oli.

0.50(2x)

\t
".?r

1l

(-

dêscrlÇÕo

,uniros vêÍüêols

dlm. (m)

rnoteriols

DOCUMEMAÇÁO GRAFICA

E
f-

odobo
dirnensó€§(ml

esp.

0.í5/0.20

descriÇoo existem dois lipos

um deles oporece em oheroçôes

ESÍ. CONSERVAÇAO

obs, com iunlo inlermédio

Nqs iunlos possui oulro tipo de lerro

fl*r^n L l-*. E*,
obs

fil o .*t",io,[i-l p. irúeÍior m

olt.

0.'t 0/0.12

comp.

0.3010.40

ô-7

m

\)-'

[4

{.-lr-r {l
x

E(
o

x
I
x

x

DATA 30_ 10.04

nltno
X

[x

50 100m



FICHA DE REGISTO DA GONSTRUçÃO EIIll TERRA NO CO]'ICELHO DE AVIS Ficha n.o 2 dc VALONGO

gE!!q$Çg Mon!ry!ss-Çe1e11

roc,qrPAçÁO Covos, Volongo

ACE§SO 5o ir de Volongo pelo ruo dos Porreiros em di*cÉ" q 991ó,,_._
ENQUADRAMENIO Rurol

DESCRTçAO Edi{Ício de piso Íérreo com duos óguos e duos chominés perpendiculores à Íochodo PrinciPol

o

ÍPOLOGA Monle de Courelo

cenrcrrnimces penncur.qnrs

DADOS ÍÉCNTCOS

tundoçóes
rnoteíiol
pedro voriodo

x

solientês

othJro

0.80 ou mois

DOCUMENIAçÁO TOIOGNÁFrcA

porêdêr

vóos
vêrgo3

boÍroles rnodeiÍo
orcos de tiiolo

obs

cunhols
refoÍçodos

rnoteriois

pedro

reboco exterior

no Íochodo prlnclpol

em todos os PoÍornenlos

oÍÍt rêlros

orgorno§so
liiolox

cobêúJKt
rnotêÍiol
Telho de Conudo

bolonço
o -40

descrlÇóo

com cimolho lrobolhodo quê oumênlo

o bolonço do beirodo

MAIERIAIS

bloco de lqlpo
dimênsoes (m)

esp.

p. exteío p. lnterior

ott comp.

descrlçÕo

lunlos verl{cols

dlm. (m)

rnotêÍlols

lunl,os hoízoniois

dim. (m)

rnoterlols

DOCUMENIAÇÁO GúFICA

X

u

obs.
.-)

p. exterior[ lp. lnterior E Xodobê
dlrnen§ó€§(ml

esp.

0.20

descriçóo

(",
olt.

0.'10

comp
0.40

o umo vez

EST. CONSERYAÇÃO

L-l*. f l*ioio [.-]*, I lruíno
oE§. opresenlo Íendos de gronde dimens6o

sobre os vóos

ry B

x

x

x

DATA 30.',I 0.04

\r\
\+rs- 50 100m



FIGHA DE REG]STO DA CO}ISTRUçÃO EM TERRA ÍtIO CONCELHO DE AVIS Flcha n.o 3 do VALONGO

DESIGNAÇÃO Hobitoçôo do Courelo do Jorge

rocAlrzÀçio Courelo do Jorge

ÂCE§SO Junto oo ringue PÚblico

ENêIr^DRAMENTO Urbono, iunio oo ringue

DEscRçÁO Ediíício dc piso réneo com duos óguos

UNUZAÇAO lNlClA[ Hobiloçóo e outros (lem umo porte odoptodo o molhodo)

uÍruzAçÃo ACIUA Devoluto

IIFOIOG!À Monle da Courelo (oduolmenl,! inlegrodo no mo lho urbono)

CáRACTERISIICâS PAmrcülânEs

DADOS IÉCNrcOS

Íun@
rnotêÍiol

sollentes

ottuÍo

DOCUMEMA@ FOrcGRÁÉCA

por€dêE

VóOS

veígErs

boÍrotes rno<blro

orcos de lilolo

ob6

cunho16

Ir-]retoçooos
rndteíols
tironlês

reboco extêrior

no Íochodo PÍlrcl@l
em todos os porornentos

onrbídnlg
oÍgornosso

ÍJolo

côbeílulq
rnoterlol
Tclho de Conudo

bolorço
0.40

descrlçoo
O beirodo ossento em sub-beirodo e

.m tiiolos cozidos solienlcs

MAIERIAIS

bloco de iolpo
dlÍnonsóêo (ml

esp.

p, êxbÍloÍ p. intêÍlor

olt corTlp

descÍiçoo

luniosvdricols luntochoÍtuontol§ GRÁNCA

dlm. (m)

rnotedols

dim. (m)

rnolerloh *N,fr LJ

ôbs.

odobe
dlÍÍlcnsóes(mt

esp.

0.í 5

x p p. inteíor
LT of ,Er

ott.

0.í0

cornp
0.30

descíçoo odobe com pcdros de dimensôes

voriodos

EST. COilSEnVAÇÃO

bôm médlo x

obs.

0

x
x

x

DATA 30.10.04

rrnu f ]ruino

50 'Í00m



FrcHA OE RÉGlsTo DA CONSTRUÇÂO EM TERRA NO CONCELHO OE AVls Ficha n.o 4 de VALONGO

DESIGNAÇÀO Monte do Goiõ

tOCALlzAÇÁO Goiõ

ACESSO Por Volongo Poro Sul

ENâIIADRAMENTO Rurol

DE§CRçÁO Coniunto de ediÍícios que reúne {unçóo hobitocionol, guordo de onimois, covoloriço, pombol, eic.

uiluzAÇÁo lNlClAL Hobitoçóo e oulros

un[zAÇAo ACIUAL Devoluto

TIPCTIOGIA Monls de Arruqmento

crmcrtnlsncas PARncuuRE§

DADOS ÉCN|COG

tundoçó€s
rnoteriol
pedro voriodo

solientes

olturo
voriodo

POÍ§d€s
vÔos

YOígOS

bonotes rnodêiro

oÍcos de lijolo

otrs.

cunhols

[]retoçooos
rÍ\oteriols

rêboco exterloÍ

no Íochodo principol

em lodos os porornêntos

orÍrbÍei106

oÍgornosscl
liiolox

x

coborfuÍo
rnoteíol
Telho de Conudo

descriçôo

bolonço
voriodo

MAIERIAS

bloc-o d,ê iolpo
dlrnêmõ€§(m)

esp.

0.50

Elp p. lnteÍior

dêscÍ1çÔo

no5 muros o esp. é menor

luntqs vêÍllcol§

dim. (m)

rnoterlois

ob6.

comp.

lunlos hôÍlzonlols

dim. (m)

rnoteíols

col

p. lnÍerlor

DOCUMENTAÇÁO GúRCA

olt.

0.50

)

ii Ezodobe
dlín€nsóe§(m)

esp.

0.20

descriÇÕo

p

'ê^r!
ott.

0.10

comp.

0.4,0

d umo vgz e o meto vez I
.T

t
,\

ESr. coNsEnvAçÃo

[ ]o". [=l',eo.
ob6. Nôo Íoi polsl

é de loipo ou odobe

rnou rutnox L] O

0 ã00m

Extrocto do Corto Miliror n." 3ó9

x

DATA 30.10.04

Ível sober se o hobitoçóo

Esqr.remo do Montc do Goiõ



FIGHA DE REGISTO DA CONSTRUçÃO EM TERRA NO CONCELHO DE AVIS Flcha n.o 5 de VALONGO

DESIGUAQio___tv19!!t iunto oo og lomerodo urbono de Volongo

toCAtlTAçÁO Volongo

ACESSO Pelos troaeiros do ruo 25 de Abril

ENOUADRAMENIO lsolqdo e rurol, íoro dq molho urbono

-DESCRIçÂó EdiÍt io d" pit" tert"o, de duos óguos, com chominé de {umeiro e Íorno odossodo

tl!!14ç4q.!!!9!Ar-Iellelse
unuzAçÃo ACIIIÂL Devoluto

flPOLOGIA Monle dc Courelo

PARIICUi-ARES chominé decorodo

DADCX} TÉCN|COS

tun@€6
rnotêÍiol

I lsottentes

por€dâs

vóos

v6rgEE orr{relros

otturo

borÍotes rnodelro

oícos de tjolo
obs.

cunhol6

[!retoçooos
rnoteÍiols
com lironte de Íeno colocodos ô poílerori

Íêb@o extêíor
no Íochodo PrlrciPol
em todos os poíornenlos

DOCUMENIAÇÂO FOIOGTÁHCA

w

DOCUMEMAçÁO GúHCA

orgornosso

tilolo

x

descdçoo

cobeÍlurq
rnqterlol
Telho conudo

bqlonço
0.20

p. lnteíior

comp
'l .50

luniú hoízonidls

c m. (m) _
rnotêÍiols

ilAIERlAlS

bloco de üolPd

dlrnonsóêr (m)

esp.

0-50

d6scíçÔo

p

olt.

0.48

iunlos vêÍllcols

dlm. (m) _
rnoteÍlois

obs

t-,.lÍ LI

qdobe

dlÍnonsóesÍml
êsp.

p. hlêÍioÍ rl
ã *

ott comp.

descriçoo L]

/-T --is.\

I
ESI. CONSEnÂÇAO

l=l*,,. I rrÉdlô

obs

x

m

x

x

DAIA 30.10.04

rrlou ruíno a
100m



FICHA DE REGISTO DA CO]IISTRUçÂO EU TERRA NO CONCELHO DE AVIS Flcha n.o 6 do VALONGo

Muro do ruo 25 de Abril

tocAUzAçÃo Ruo 25 do Abril, Volongo

ACES§O Pelo Estrodo MuniciPol quo olrovesso Volongo em diÍêcçõo o Cosqs Novos

ENQUADRAMEI{ÍO Urbono

Muro de pequcno olturo que delimito um lcrreno ogícolo

unuzÁcÃo lNlclAr
uI[rzAÇÃOrcIUAt
flPOIOGIA Muro de divisóo de riedode

PÂfrIICI'LANS;

oADO§rÉcNlco6
funóogóeo
rnqteÍlol

POrrdas
vóos

velglq.

sollentes

otfuro

p6ç1149X1çÃo FOTOGRÁNCA

boírotês rnodeiÍo
orcos cle Ílolo

oínblllms
orgornosso
lüolo

obs.

cunholE

i_]reroçooos
rnotêrlols

rêboco exteÍior

no Íochodo PÍlrclpol
em lodos os PoÍornerÚo§

cobêrlu]q
rnotêÍlol bolanço

descrlçÕo

MAIERIÂIS

bloco de tqlpo
dlÍncnsócG (m)

êsp.

p. extêrloÍ [-lp. int",io,

compolt

descÍlçóo

lunios veíllcols

dlm. (m)

rnoteÍioE

luntos hoílronlols

dlm. (m) _
rnqtêÍlols

*N r")

DOCT' cnÁFc

Ll

ob§

odobe
dlÍn€nÉ€{ml
e§p.

0.r5
descíiçóo o umo Ye:z e o meto vez sêm

orgomosso de qsssnlomenlo

EST. COTSERY çÃO
bom rnédlo

ob§

p extedorl--l p. inlerlor

coÍTrp

0.30

,E

otl.

0.10

x

DATA 30.10.04

rnqu flruíno
0

Í_t

50 'Í00m



FICHA DE REGISTO DA CONSTRUçÃO EM TERFÁ NO CONCELHO DE AVIS Flcha n.o 7 de VALONGO

DESIGNAÇÁO Monte do Cou19lo,!1419 à ruo Fernondo Pessoo

rocAUZAÇAO Ruq Fernondo Pessoo, Volongo

ACESSO Pelo interior do molho urbqno em direcçóo à esco lo, no {inol do Ruo Fernondo Pessoo

ENOUADRAMENTO Rurol, sem ocesso Poí orruomenlo ê oÍostodo desie

oEscRtçÂo EdiíÍcio de piso lérreo com portê !g.!lla:!onol e óreo Poro onimois

uiluZAÇAO lNlCLAf, Hobitoçoo e outros

uTuzAÇÃo ACTUAL Devolulo

TIPOLOGIA Monte de Courelo

clmcrrnlsncas PARTICU|âRE§ cimolho trobolhodo

DADOS TÉCNICOS

tundoçóês
moteÍiol
pedro voriodo

poÍ€des

VÓOS

Yêr9o8 ôÍnbrêiÍos

I solientes

otturo

0-84

boÍrotes rnodeiío
qrcos de liiolo

cunhols

I x lretorçooos
rnotêriols

lironleÉ

cobêÍluÍq
motêriol
Telho de Cqnudo

Íebôco extêrior

no Íochodo princlpol

em todos os porornenlos

OOCUMENTAÇÂO FOIOGúFrcÂ

DOCUMENIAçÁO GúFlcA

x

orgorno§so
tiiolo

obs

descÍiçÔo

O beirodo ossenlo numo cimolho trobolhodq

no olçodo principol

TI|AIERIAIS

bloco (le loipo I io. e*t ,i"ti p. lnterioÍ

dimênsóês (m)

esp. olt. comp.

q50
descíÇóo

0.50 (x2)

col junlo in1e1mé!!o

luntos vêrtlcols

dim. (m) , _-
rnoteriois

obs

bolonço
0.40

luntos hoízontols

dim, {m} 0.03/0.04

rnoteÍiois

pedro voriodo

l' ]n..*t",io,l lo. tnt",tot

comp

5 '))
t]

m <fl

! \o(lobe
dimênsÕe§{m)

esp. olt

{esciçsq

esr. coHsrnnçÁo
médio

obs
l*. []

)ll
IJ

il
rl

E

x

x

DATA 30.10.04

rnou E] Íuno
-fi8

k 50 1O0m



FICHA DÉ REGISTO DA CONSTRUçÃO EU TERRA NO CONCELHO DE AVIS Flcha n.o I d. VALONGO

oEsrcNAÇÁO Monte do ruo 1 .o Moio

Ruo do I .o dc Moio, n." 18, YolongotocAr.rzAçÂo
ACESSO Pelo Eslrodo MuniciPol , logo à cntrodo, à esquerdo poro Sul

Urbono com icrreno envolvgnleET{CI'ÂDRAMENTO
duos óguos e chominé de Íumeiro nõo solienle no ÍochodoEdifício dc Piro ,érreo com

unuzÂÇÁo lNlClAL Hobiioçôo

uto

ÍPOLOGIA Monle simPles

CÁN,ICIENBTCAS PARNCUUNCS

DADO§IÉCNlcO§
tun@óet
rnotêíol

POÍ!d€0
vioos

YSÍgq3

boÍÍotês rnodelro

orcos cle lüolo

ob6

êunholE

f ]retoçooos
rnotêíols

reboco exterior

no tochodo pÍhclpol

em lodos os porornentos

FOTOGRÁFlcA

DOCUMEMAÇÃO EúFrcA

I

I lsottentes
olturo

oÍÍdrriÍor
oÍgomosscl
'Iiolo

x

x

cobeÍluÍo
rnotoíol
Telho dc Conudo

bolonço
o.20

descriçelo

MAIERIâF

bloco do lolpo
dlÍnênsõês Íml
esp.

0.50

p. extêíoÍTl p, lrúerloIx

comp.

descÍiçóo As poreder de loipo sôo

remolodos superiormênle com tiiolo cozi do

ott.

0.50

luntqs verflcols

dlm. (m)

rnotêdols

lunlqs hodroniols

dlm. (m) 0.03

rnqlêíols
col

ob§.

odobc
dlrnemóe6{ml

esp.

I o. exreriol=l p. hlêílor
I

ott comp

dêscÍiçôo
É

rLl
EST. CO|I§EIYÂçAO

bom [..eoro I.]*,
obs. O po Íqmcnto princiPol

reforçodo com confoÍoÍlas

x

x

DATA 3O.I O.O4

caló

ruírn

E
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FICHA DE REGISTO DA CONSTRUçÃO EM TERRA NO CONCELHO DE AVIS Flcha n.o I d6 VALONGO

DESTGNÂçÁo Hobitoçôo do ruo 25 de Abril

rocA[zAçÁo Ruo 25 de Abril, n." 33, Volongo

ACES§O Pelo Estrodo MunicipoI do entrodo em Volongo

ENOUADRÁMENTO UÍbono, iunto à estrodo, logo à entrodo do povooçô o porq quem vem de Avis

pEscRrçAg EdifÍcio dc piso téÍreo com duos qg!9!.!Iltqj!9!9rto e chominá de {umeiro nóo soliente

unuzAÇAO lNlCÍA[ Hobitoçóo

UIIUZAçÃO ACIUAT Devoluto

ilPCrtOGlA Hobitoçao elementor de rqiz rurol

PAmcuunEs
DADO§ ÉCr{rCO§

lun@
rnoteÍiol
pedro

sollentes

oltuÍo
I Scm

FOTOGúFlcA

POí€d.s
vôos

vrÍgtoS

boÍÍotes rnod6{ío

orcos de lijolo

obs

cunholE

f l refoçodos
rndlêíols

rêboco extêíor
no Íochodo Pílnclpol
êm todos os Pororflentos

oíÍÉrcÍoE
oÍgorrEs§cl

ílolo

x

cobêrluru
rnotêriol
Tslho conudo

bolorço
0.,í0

descíÇÕo

bolonço conEeg uido com o sub-beirodo

MAIERIAS

bloco de lolpo
dlÍn€n6ó€6 (ml

esp.

0_48

t! p. p. lntêíoÍ

dêscrlçôo

olt.

o.Q9@)

com iunlo intermédio

comp.

lunios hoí{roniols

dlm. (m) 0.10,0.í2

rnoteriols

pedro voriodo

DOCU cúHcalunlor vedlcolE

dim. (m)

rnolêíols

obs

odobe
dlrnonsó€o(m)

esp,

0.r0

trp, p. lntêÍbí

oll.

O.I ó

corTtp

0.41

descrçôo cor êscuro í)
,r1

EST. COI{SERYAÇâO l
bom rnédio

ob§

A 12.02.06 o pqrede inferior ruiu e

idcniiÍicou-se o qdobe

rnou

t?

x x

x

DATA 30.10.04

Íuno

tr

É50 100m



FICHA DE REGISTO OA CONSTRUçÃO ETI TERRA T'IO CONCELHO DE AVIS Ficha n.' í0 d€ VALoNGO

DE§IGNAçAO

rocatúçro
Hobitoçõo do ruo do Escolo Velho

Ruo do Escolo Velhq, n." '1, Volongo

ACE§§O Pelo Eírodo Municipol e pelo Ruo l.o de Moio

ENQUADRAMENTO Urbono, de goveto enlre duos ruos

DESCRIçÁO Edi{ício de piso lérreo com duos óguos e chominé de íumeio nóo solienle no fqchodo

UIltlZAçAO lNlClÁL Hobitoçôo

ulluzAçÃo ACTUAL Devoluto

TIPOIOGU{ Hobilqçôo Elemenlor de roiz medievol

CARACÍERíSÍCASPARTICULAnES Chominédecorodq

DADO§ IÉCNICOS

Íundoç6s
rnoteriol

FOIOGúFrcAf-lsoiientes
ôlturo

porader
VÓÔS

vcÍgKú
borrolês rnôdêlro

orcos de tliolo

ornbÍÊlrl's
orgornos§o
tiJolo

obs

cunhqlE

f_ l reÍoçodos
rnoterlols

rebocô exterlor

nq Íochodo princlpol

êm todos os porcmentos

coberfur!
rnoteriol

Telho de Conudo

bolonço
0.40

dêscriçoo comsub-beirodo

MAIERIÂI§

bloco d,ê toipo
dlrn€nsõ€s (ml

p. extenor[ ]p. interior

comp.qll

descriÇóo

luntos vêÍflcols

dim. (m)

rndlêÍiols

ob§.

lunlos hoÍlzonlols

dlm. (m) _
rnotêrlols

DOCUM CRÁFrcA

I
7m

m

odobe
dlÍn€nsóos(m)

[_ ]o. .*t",i",[ lp. hteÍtoÍ

olt comp

descíÇoo

EST. CONSEnn AÇAO

f o"- [l-eoio f lrnou llruino
obs. Com bonco exlerior em olvenorio

de pedro como reÍorço dos Íundoçóes

t)
,c\

-:)
l

x

x

DATA 30.10.04

ta
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FICHA DE REGISTO DA CONSTRUÇÃO EM TERRA NO CONCELHO DE AVIS Ficha n.o 11 de VALONGO

DESIGNAÇÂO Monte do ruo do Escolo Velho

LOCALIZAÇÀO R,.ro do [scolo Velho, n.o i, Volongo

ACESSO Pelo EsÍrodo Municipol e pelo Ruo I " de Moio

ENOUADRAMENTO Urbono com ferreno envolvenle, delimitodo por um

DESCRIÇÁO EdiÍício de piso léííêô com duos óguos e chominé de fumeio

UIltlZAçAO lNlClAl- Hobitoçao

UTIUZAÇAO ACTUA Devoluto

TIPOLOGIA Monle de Courelo

cmlcrenísncas PARTTCUTARES

DADOS TÉCNrcOS

Íundoçóes I solienles

moteriol olturo

DOCUMENTAÇÁO fOTOGNÁFrcA

poÍedês
VOOS

ombrêiKrs
oçomosso

L ttjoto

cunhoi§

refoÍçodos
moteriois

Íeboco extêÍior

no Íochodo princlpol
, x em Íodo§ os poÍomentos

cobêrluÍ(,
moieílol bolonço
Telho de Conudo O.2O

Oescriçóo

O beirodo ossento directomenle no toipo

muro (toipo?)

YêÍgos

borrotes modeiro

orcos de lijolo

obs.

MATERIAIS

bloco de loipo ' *_]p.."t",lot
dlmensóes (m)

esp, olt.

0:50 0.50(2x)

dêscÍiçóo com iunlo inlermédio

-M,--,s"

DOCUMENIAÇÃO GRAFICÂ

comp

iuntos hoÍizontois

dim. (m) 0.05/0.06

moteriois

pedros voriodos

o. exlerior o. iniêÍloÍ

comp

,unlos verlicois

dim. (m)

motêriois

obs

odobê
dimensóês(m)

esp.

ili

1'1, 
! 

,,,'1i

I

I

i t, 'v',

p. ôÍnteri

i,l

!:.?l
rji

i:l Fr
1li'

f,l

oll 11
I-,i

*,,
lirl'' rl rl'1

tm
!'descriçoo

EST. CONSERVAçÂO

bom médio x lmou
obs.

Íutno ,iiI

DATA 30 IO 04

t.l

,,1,J

l OOm



FICHA DE REGISTO DA CONSTRUçÃO EM TERRA NO CONCELHO DE AVI§ Ficha n.o 12 dô VALONGO

DESTeNAçÃO Hobiloçóo do Ruq dos Porlos Vermelhqs

rocAUzAÇAo Ruo dos Portos Vermelhos, n." 15, Volongo

ACES§O Pclo Estrodo Municipol que otrovesso Volongo

ENQUADRAMENTO Urbono

EdiÍÍcio de piso lérreo com duos óguos e chominé de Íumeiro nõo solienle

uTturAçÃO lNlClAL Hobiroçôo

uTll.[AçÃO ACruAL Devolulo

ÍtPotoct ?

PAnflCUt-âRES

DADOS IÉCNrcOS

tundoçóeo
rnoteÍlol

sollentes

otturo

DOCUMENTAÇÂO FOTOGúFrcA

poÍ€do8

VôO§

YeÍgos

x
bqrroles rnodelro
orcos de lijolo

oínbírllus
orgornosso

tiiolo

ob6, possui odobes nos ombreiros

êunhols

reÍoçodos
moleÍiois

reboco êxterlor

no fochodo píincipol

em todos os porornentos

coberlulq
moterlol
Telho de Conudo

bolqnço
0.40

descriÇôo

com sub-beirodo

MAIERIAIS

bloco dê loipo
dlmênsóê§ (ml

esp,

[ ]o. ercrrorIp. irúerior

compott

descriçÕo

iuntos vêílicois

dim. (m) _
rnotêriols

lunlos hodzonlois

dlm. (m) __
rnotêíiois

DOCUMENTAÇÃO cúFrcA

obs

É
odob€
dlmênsó€§Ím)

esp.

0.1 5

[iJo. "*t",iorf ]o. int"rio, ri dr

r_r

-- l"- ;ilI t- -7

comp

descriçoo nosombreirqs

ESr. CONSEnVAÇAO

[-.1*- filrneor" fl*, flruino
obs.

possui no íochodo principol boncos

entrê vtios

ott.

0.r0

x

x

DÂTA 3O.I O.O4

E

100m



FICHA OE REGI§TO DA COT.ISTRUçÃO EM TERRA NO CO}ICELHO DE AVIS Flcha n-o í3 de VALONGO

Monle de Elisonto

LOCAIIZAçÃO Termo de Sedo, Volongo

ÂCESSO Pelo Estrodo Municipo l, olé à fonte e dêpois poro Norts

ENOIT,ADRAMEI{TO Rurol com ocâsso por umo eskodo rurol

DEscRrçÂo EdiÍÍcio de piso lérreo com duos óguos

UIltlZAÇÂO lNlclÁt Hobiioçóo e outros

UIIUZAÇAO ACIUA Devolu+o

flPCrtOG!À Monte de Courelo

cAnAcrEiffi PÂRncur.âREs

DADOS TÉCNrcO6

,undoçó€6
moleíiol

reboco êxlerlor

no fochoclo principol

em lodos os porornentos

DOCUMENÍ^çáO FOTOGRÁFICA

DOCUME GRÁFrcA

sollentes

othJÍo

pqíod€c

vôos
veÍglos

ob§

b|oíroiês rnodêiÍo
orcos de lijolo

oínDrrlros
orgornosscr

liiolo

cunhols
reÍorçodos

rnotêíols

x

cob€ÍlurE
rnolêdol

Telho de Conudo

bolorço
0.20

descriçôo

ÍI/I,AIERIAS

bloco d,e lrolpo

dlÍnensó€§ Ím)
êsp.

0.50

descriçoo

p. exteíoÍf;-l p. irúeÍior

comp
1 _20

ott.

0.50

luntos vorllcqi8

dim. (m)

rnoteíols

luntor hodroniols

dlm. (m) 0.0í10.02

rnoteÍlol§

col

ob6. sóo visÍveis iuntos inclinodos

o construçõo lem contuoÍorles

odobe
dlÍnenróe{m)
esp.

0.20

dêscÍiÇoo tombém odobe com 0.30 comp

p. êxtêriorfl p. hteílor

olt.

0.10

cornp
0./í0

\t
I

I

I

I

l

)

0

,!0

ta

-JEST.CONSERTT ÇÁO

[l*- []r',ioi"
ob6. Foi demolidq poucos dios opós o

eloboroçõo desto Íicho

rnou rurno

:-

x
x

x

x

x

DATA 30.10.04
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FICHA DE REGISTO DA CONSTRUçÁO EM TERRA NO CONCELHO DE AVIS Flcha n.o í4 de VALONGO

DE§IGI{AÇÁO Monte de Termo dc Sedo 1

LOCAI|ZAçÃO Termo de Sedo, Volongo

ACE§SO Pelq Eslrodo Municipol, olé à fonte e dêPois poro Norle

ENAUADRAMET{TO Rurol, sem ocssso por qrruomenlo e oÍoslodo desle

DESCRIçAO Edi{Ício de piso Íérreo com duos óguos e dois vôos, um dê porlo 6 oulro de ionelo

uilLlzAÇÁo lNlcliAt Hobitoçóo

UIIHZAÇAO ACIUIII Devoluto

IIPOLOG!À Monte de Courelo

canacrtPlsncâs PARncuunE§

DADOS IÉCMCOS

ÍundoçÕeo

rnoteriol

FOIOGRÁFrcA

pqled€§

VóOs

veÍgos ornbrelrcs

sollentes

olturo

borÍoies rnodelÍo
orcos de fljolo

orgornosso

tüolo

ôb6

cunhols

reÍoíÇodos
rnotêÍiols

reboco extêíor
no fochocir principol

em todos os porornentos

cob€Íluío
rnoteriol

Telho de Conudo

bolqrço
0_40

descriçôo

MAIERIAS

bloco de lolpq
diÍÍrêÍIró€ú (m)

esp.

l- l p. .*t",io,f-l p. inlerior

compott

descriçÕo

lunios verticqlE

dim. {m) _
rnoteíols

luntos hoÍizontois

dim. (m) _
rnotêíiois

DOCUMENTAçÃO GúfICA

ob§. \\ fJ -,

odobo
dlrnensõeo{m)

esp.

0.20

ft'le. .*t"'io'[] p. irúerior 0
L_l -Eq--

-E 
------- --fi

I tl
h----

a

olt.

0.10

comp
0.,10

descÍiçÕo o umo vez

ESr. COI{SERI,AçÃO

[-'l*".
obs.

rnédio x

x x

x

DAIA 30.r 0.04

rrnu Íutno

0 50 l00m



FtcHA DE REG|§TO DA CONSTRUçÃO Ef, TERRA NO CONCELHO DE AVIS Fich. n.o 15 de VALONGO

IXSIGI{AÇÃO Monle de Termo de Sedo 2

rocAuzAçÁo Termo de Sedo, Volongo

ACES§O Pclo Estrodo Municipol, oté à fonle e dopois poro Norte

ENCUADRAMEMO Rurol, som ocesso por orruomenlo e o{oslodo desle

DESCRTçÃO Edifício de piso lérrco com duos óguos

unua@ lNlclAt Hobiroçóo

uTluz çÁO ACruAt Devoluro

I|POIOGIA Monle de Courelo

CANACÍEREIICA§ PAR"IICULÂNES

DAI)OS

Íundoçó€s
rnot-.íiol

flso[entes
otluío

POÉde!
VÕO§

wÍglo6

obs.

bofiotês rnodelro
orcos de 1üolo

ôÍr{rlêlíos
orgorncl§lo
njob

FOTOGúHCA

cnÁncA

ll

x

cunholr

[ ]retorçooos
rnoteíols

reboco exlerior

nq fochodo pÍinclpol

êm tods os porornentos

cobeÍlurq
rnoteriol

Telho de Conudo

bolonço
o _40

descrlçÕo

MAIENlAE

bloco de blpo
dlÍneruóes íml
esp.

0.50

p. p. lntorlor t*,r .§

olt.

0.50

comp

descnçôo com iunlo infermédio

lunlr(er vêíflcols

dlm. (m)

rnotêÍiois

lunios horlzoniols

dlm. (m) 0.06/0.07

rnotedols

pcdro voriodo

obs \b

=Éqodobô
diÍnên6óo6(ml

esp.

0.20

oll.

0.í0

comp.
0.40

p. p. lnl€Íloí

D tD

descdÇóo terro escuÍo

E§r.coNsERv çÁo
bom rnédlo flmou []ruirn

obs. foi olvo de inlcrvcnçõcs que sc

enconlrom porodos

L/ .
&-

I

0

x

x

x

x

DATA 30. r 0.04

50 'toom



FIGHA DE REGISTO DA CONSTRUçÁO EM TERRA NO CONCELHO DE AVIS Ficha n.o í6 dê VALONGO

DES|G].|AçAO Monle do Joimc Duque

LOCALIZAÇAO Cosos Novos, Volongo

ACE§§O Pelo Estrodo Municipol enlre Volongo e Cosos Novos

ENAUADRAMENTO Rurol, com ocesso por um cominho

DESCRI Coniunto de ediiÍcios de piso lérÍeo com duos óguos

uTlLtzAçÃo lNlclA[ Hobiroçôo

UTILIZÂçÁO ACIUAL Devoluro

TIPOLOGIA MonteAgrupodo
canacrEnísncAs PAnrrcut nEs

DADO§ IÉCNICO§

tundoçóêg
rnotêíol

sollênles

olturo

OOCUMENÍÂçÁO FC»TOGRÁECA

PõÍ€dos
VÕos

Yêlg6s

x
obs

borÍotes rnodelro
orcos de l1iolo

oÍnbrElÍEs

orgoÍnctsso
tiiolo

cunhols

f]reÍoçodos
motêriois

reboco exteíor
no fochodo principol

em lodos os porornentos

êobêrturo
rndteriol
Telho de Conudo

bolonço
0.20

descÍiçóo

MAIERIÂIS

bloc! d,e lqlpo
dirnênsóês (m)

esp.

0_50

descriçóo

[] o. "*t",io,[] 
p. inlêrioí

olt.

O.5O Í2123],

comp.
r .00

lunior veÍlicols
dlm, lm)
rnotêriols

lunlos hoÍironlois
dlm. (m) 0.06/0.í

rnotêriois

pedro voíodo

DOCUMENTAçÂO GúFlcA

o

\:t. t-

i

$

obs

odobê
dlrnensó€§(m)

esp.

0.í5

descriÇóo

[ilp. .*t 'io,]Tlp. 
rntenor

olt.

0.í0

comp.

0.30

EST. CONSEn§/AçAO

bom f-]-eo" [j*,
obs. É neste Monte que se locolizo o

Mino de óguo de odobe t
l

x

x

x

DATA 8.r r.04

rurnc

Extrocto do Corto Militor n.o 3ó9 0 íXlm



FICHA DE REGISTO DA CONSTRUçÃO EM TERRA NO CONCELHO DE AVIS Ficha n.o í7 dê VALONGO

DESIGNAçAO Mino de óguo do Monle do Joime Duque

LOGAUzAçÂO Cosos Novos, Volongo

ACESSO Pelo Esirodo Municipol enlre Volongo e Cosos Novqs

ENQUADRAMENTO Rurol, com ocesso por um cominho

DESCRIÇÁO Conslruçóo de um piso com um lonce de escodo, obobqdqdo

uTlu?ÂcÁo lNlclAL Mino de óouo

UflLlzAÇÃo ACIUA Mino de óguo

IlPOtOGli[ Mino de óguo

CANACIERíSNCAS PAR'IICUTARES

DADOS IÉCNICOS

íundoçóês
moteíol

sollentes

otluro

DOCUMENTAçÃO FOIOGRÁHCA

POÍ6d€§
vÕos

vêígos
fI bonotes rnodeiro

rorcos dê lllolo

obs. lintel de betóo no vergo

êunhols

[__.lreÍorçodos
rnoteíois

oÍÍÉrEiÍss
orgornosscl

l olo

Íeboco exterior
no fochodo principol

em todos os poíornentos

cob€Íluro
rnoteÍiol

loie de belóo

b,olonço
o.o7

descriçóo

MAIERIAIS

bloco de I'olpo

dlmênsóês (ml
êsp.

exteriorf lp p

comp

inlerioÍ

olt

descrlÇoo fl
L'

luntos verlicols

dlm. (m)

rnoteriois

lunl,os hoÍirontoig

dlm. {m) __
rnoteÍiois

DOCUMENIAçÁO CRÁFICA

obs

qdoDe

diÍnênsóe§(m)

êsp.

0.30

descriÇÕo dois ti de odobe

[i-]e. e*terror[ lo. i.t",io,

olt.

0.07/0.1

comp.

0.17

(a
ttl

colocodos o meio vez

EsT. CONSEnVAçÂO

bom

obs, obóbodo em odobe

rrÉdlo l l.m, l lruino

Jl'--'. v

x

DAIA 8.1I _O4 Extrocto do Corto Militor n." 3ó9

à

SOOm



FICHA DE REGISTO DA CONSTRUçÃO EM TERRÂ NO CONCELHO DE AVIS Ficha n.o 18 dê VALONGO

DESTCNAçÃO Poço do Monte do Joime Duque

rocArrzAÇÁo Monte do Joime Duque, Cosos Novos

ACESSO Junto à Estrodo entre Volongo e Cosos Novos

ENêUADRAMENTO Rurol

DESCRçÁO Poço de odobe com esÍruluro de noro com ligoçôo o vm lonque

UTIIIZAÇAOINICIAL Poço

UTltlZAÇAO ACTUAL Devglulo

nPOtOêlA Poço

CâNACIERíSICAS PARIICUIâRES

DADOS IÉCMCOS

Íundqçó€s
rnoteriol

DOCUMEMAçÃO FOTOGúF|CAsollentes

otturo

poÍ€dês

vÕos

vêígor
boÍrotes rnodeiro

orcos de uolo

ômbÍêiÍlcs

oÍgomosso

lljolo

obs

cunhol6

I lretoçooos
rnôtêriois

rebocô exterlor

no Íochodo principol

em todos os porornentos

cobeíuÍo
rnqteriol bolonço

descrlçÕo

]VIAIERIÀS

bloco dê loipo
dlmensóes Ím)
esp.

p p. interior

olt comp

descriçóo

iunl,os vêÍlicois

dim, (m)

rnoteíiois

ôb6.

lunlqs holizoniois

dim. (m)

rnoteriois

DOCUMENTAÇÃO GúHCA

v

,{,

odobê
dlínênsôês(m)

esp. olt

bl p. exterio p. inteí1or

comp

descíçôo

EST. CONSER\,AçÁO

bom rrédlo
obs

tl

x

i,

x

DATA r 2.02.06

rnou rutno

Extrocto do Coío Militor n.o 3ó9 50Om



FICHA DE REGISTO DA CONSTRUçÃO EU TERRA NO CONCELHO DE AVIS Ficha n.o í9 de VALONGO

DESIêI{AçÃO Anexo do Monte do Algorvio

LOCAIIZAÇÂO Cosos Novos, Volongo
ACESSO Pelo Estrodo Municipol cntrc Volongo e Cosos Novos

ENCUADRAMENIO Rurol, iunto à Estrodo Municipol

DESCRçÁO Construçôo de um piso

UTI lNlClA[ Seco de Pimontõo

UTI ACIUA Arrumos

flPOLOGIA Anexo nóo hobitocionol

PARIICULANES

DADOS IÉCNrcO§
Íundoçõeo
rndteÍiol

PoÍ€d€c
võos
YêIEEg

sollênles

oturo
FOIOGNÁHCA

bonotes rnodelro
orcos d€ li,olo

ombÍCros
orgorro$so
fliolo

obs.

cunhols

f lreÍcrçodos
rnqteriois

rebocô exteíor
no fochodo pÍlnclpol

em todos os porornentos

cobêÍlurs
rnotêrlol

Íelho de conudo

b|olonÇo

0.10
dêscdçóo

]IIAIERIAIS

bloco de lolpo
dlm€nsô€s (ml

esp,

f-lo. "*t"no'[ ]p. interior

compott

dêscÍiÇôo

,unios vêrllêois

dlm. (m)

rnoteíols

lunlos hoÍlzontois

dlm. (m)

rnoteÍlols

DOCU GúFlcA

o

1

a

obs

odobê
dlÍneneó€s(ml

esp.

0.í 5

descíçóo odobes colocqdos q meiq vez

e o umo vez

ESÍ. CONSERI/AçâO

o[.
0.í0

comp.
0.30

p p. inteÍlor

bom rrÉdlo x
obs

;\
I

x

DATA 8.1 1.04

rnou runo

Eírocto dq Corto Militqr n." 3ó 0 500Ín



FICHA DE REGISTO OA CONSTRUÇÃO EM TERRA NO CONCELHO DE AVIS Ficha n.o 20 de VALONGO

DESICNAçÁO Poço do Monle do Algorvio

IOCALIZAçAO Cosos Novos, Volongo

ACESSO Pelo EsÍrodo Municipol enlre Volongo e Cqsos Novos

ENQUADRAMENTO Rurql, iunto à Estrodo Municipol

DESCRIçAO Poço com eslruluro dê noío

t TtuzAçÁo lNlc!ÂL Poço

uTltlZâçÁO AcruAt Poço

TIPOIOG!À Poço

CANACIERISNCAS PANNCUIARES

DADOS tcos
íundoçóec
rnoterlol

]solientes DOCUMENTAçÂO TOTOGúFrcA
olturo

olÍürollq6
oÍgornosso
lijolo

por€d€8
vôos

vêÍgoE

bonoies rnodeiro

orcos de iijolo
obs.

cunhols

f]reÍorçodos
rnotêrlois

reboco exteíor
no Íochodo princlpol

em Íodos os poÍornento§

êoborluÍrc
rnoleriol bolonÇo

descÍicôo

IV!{IERIAS

bloco de lolpo
diÍnênsóês (m)

p p. inlerior

ott comp.

descriçoo

iunlos vsrlicois

dim. (m)

rnotêriois

lunlos hoÍlzonlols

dlm. (m)

rnoteriois

DOCUMENIAÇÃO Gú'rcÂ

)
v

(:
I

obs.

odobe
dlmenso€s(ml
esp.

p. extedorl 
-lo. 

interlor

ott comp

descrjÇóo

E§T. CONSEnyAçAO

[]*- rrÉdlo

olls

(

0

x

x

DAÍA 8_r r.04

[]*u [ ]ruino

Extrocto do Coíto MiliÍoí n." 3ó9 5OOm



FICHA OE REGISTO OA CONSTRUçÃO EilT TERRA NO CONCELHO OE AVIS Ficha n.o 21 dÕ VALONGo

DESIGIüçAO Vole de Morcos I

LOCALIZAçÁO Vole de Morcos, Volongo

ACESSO Por cominhos rurois, pelo Vole de Pombos em direcçdo o Norte

ENQUADRAMENTO Rurol, com ocesso por um cominho

DESCRIÇ^O Construçõo dc plonto reciongulor

UTltlZAçÁO lNlClAt Anexo nõo hobitocionol

uTil.tzAçÁo ACTUAI- Anexo nóo hobitocionol

TIPOLOGIA Ansxo náo hobitocionol

CARACIERíSNCÂS PARITCUI.âRES

DADOS IÉCNrcOS
Íundoçóeg
moteriol
pedro

por€d€6

VÕoS

veÍgos

DOCUMENÍÂçAO FOIOGRÂFICÁ

DOCUMENIAçÃO GúFrcA

f]sollentes
olluÍo

0.50

x

x
obs

borÍoles rnodêko
orcos de iiiolo

oínbÍêtror
orgornosscr

tiiolo

cunhok

f reÍorçodos
rndleriôis

reboco exterior

I lno Íochodo prlrrctpot

I em lodos os poÍornenlos

cobeÍfufo
rnÕlêriol bolonço

descíiçóo

MAIERIAS

bloco ds tdipo
dlmensóês (m)

esp.

p, p. inteíor

olt comp.

descriÇôô

lunlos vêrlicois
dim. (m) _
mdteÍols

lunlos hoÍizontois

dlm. (m)

rnotêÍiôls

obs

odobê
dlmensó€§(ml

esp.

0.10

[-'lo. "*t",i"t[
p. interioí

olt.

0.í 0

comp.

0.30

cLescriçÕc colocodos q meiq vez

ESr. CONSERI,AçÁO

l l*.n f ]."or" [mou []ruirn
obs. Com conlroÍodes e poiol no {ochodo

principol do conslruçóo \

I

x

DATA 17_I I_04 Eírocto do Corro Miliror n," 3ó9 0 SOOm



FICHA DE REGISTO DA CONSTRUçÃO EM TERRA NO CONCELHO DE AVIS Ficha n.o 22 de VALONGO

DESIGNAÇÃO Hobiioçõo de Vole de Morcos

LOCALIZAçÁO Vole de Morcos, Volongo

ACESIIO Por cominhos rurois, pelo Vole de Pombos em direcçóo o Norle

ENOUADRAMENTO Rurol, com ocesso por um cominho

DESCRçÂO Construçóo de plonlo reclongulor com um piso, duos óguos e chominé de {umeiro

uIlUzAçÁo lNlclAL Hobitoçóo

t TluzAçÁo ACTUAI Devoluro

ÍIPOLOGIA Hobiloçôointêg rodo num coniunlo - hobitoçóo do propÍielório do herdode onde possovo {érios

CARACIERíSIICÂS PARTICUIARES doro no chominé - 1957

DADOS IÉCN|COS

tundoçoe6
rnoterlol
pedro

poÍêde3

VÕos

vergos ombÍelros

sollêntes

otluro
0.50

NOCUMENTAÇÃO FOTOGúRCA

boroies rnqdeiro

orcos de lijolo

oÍgornosscr

lijolo
x

obs

cunhol§

[_] reÍorçodos
rnõtêíols

x

reboco exterior

no Íochodo principol

em todos os porornenlo§

cobeÍluÍu
rnoteÍiol

conudo

descriçÕo

bolonço
0.20

MAIERIÂIS

blooo de lolpo
dirnênsõ€§ (ml

esp.

E]

olt.

0.a0 (0.1 óx2)

p. exteri p. lnterior

descriçóo

iunlos vedlcois

dlm, (m) _
rnotêriols

comp

iuntos hoÍlzonlols

dlm. (m) 0.09 __
rnoteriois

pedro

DOCUMENIAÇÃO CRAFICâ

ob§
.,:

(,

iodobe
dlrnensóe6(m)

esp.

l= lo. e*teriorf- lp. intêrior

compott

descriçoo

ESI. CONSERVAçAO

|-lo"- [ ]''*oio l,lrrnu
obs.

x

,,:

I

I

x

x

DATA l7_l l_04

rutno

Extrocfo do Corto Militor n-o 3ó9 0 500m



FICHA DE REGISTO DA COTISTRUçÂO EM TERRA NO COI{CÊLHO DE AVIS Ficha n.o 23 de VALONGO

Cobono de Volc de Morcos

l,OCALtZAçÃO Vole de Morcos, Volongo

ACESiO Por cominhos rurois, pelo Vole dc Pombos em direcçóo o Norte

ENeUADRÂlrlEl{IO Rurol, com ocesso por um cominho

ffiSCRçÃO Consiruçõo de plonlo rectongulor com umo óguo e um pilor de secçóo circulor centrol

tmurA@ F{lclÂ|. cobono
unlE çÃo rcnÁl Dêvoluro

TIFOLOGIA Cobono

CáRACIERÍSNCAS PÀR{ICUIINES

DADO§ IÉCNICO§

tundoçÕ€6
rnolêÍiol
pedro

DOCTTMENTAÇÁO FOTOCúRCAsollentês

oltuÍo

0.20

por€dês

VÕOS

vcrgor
bonotes rnodeko

oÍco§ de íjolo

oíYülCros
oÍgornosso
flJolo

obs.

cunhols

I lretoçodos
rnoleíiois

x

rêboco êxleílor

no Íochodo panclpol

em lodos os poÍornenÍos

coboÍluÍrI
rnotêÍiol

991udo
descÍiÇoo

bolonço

MAIERIAIS

bloco d,e üolpo

diiÍrenqóe§ (ml

esp,

0.50

descÍlÇqo

[]o. "*t rro,f- ]p. intoÍior

olt.

40 (20y2].

comp
I .40

luntos voíllcoi§

dlm, [m] ,_
rnqtêriols

col

obs. iuntos inclinodqs com col

iunios hod2oírlqlr

dlm. (m) 0.07

rnqtêÍiols

pedro

ooçl,rtrpilÍ Q(oGRÁFrcA
l. I

odobê
dlÍneírsó€c(m)

esp.

]- ]o. "*t"rio,fl 
p. rnteíor

compolt

d

7', (
descrlçôo

ESr. CONSER\/AçÃO

[']*-
obs.

rnâiô

x x

x

DATA r7.|.04

rnou urno

Extroctô do Corto Militor n." 3ó9

t:l

,i

o 500m



FICHA DE REGISTO DA CONSTRUçÃO EM TERRA NO CONCELHO DE AVIS Fichâ n.o 24 dê VALONGO

DESIGNAÇÃO

rocALlzAçÂo
Covoloriço de Vole de Morcos

Vole de Morcos, Volongo

ACESSO Por cominhos rurois, pelo Vole de Pombos em direcçóo o Norte

ENOUADRAMENTO Rurol, com ocesso por um cominho

DESCRIçÃO Construçõo de plonlo rectongulor com um piso e duos óguos

ÚnrráÇÁo tNtctAt Covoloriço

ulluzÀçÃo AcTUAt cuíol
TIPOLOGIA Anexo nóo hobitocionol

caRAcrERísncÂs mrnóuunrs
DADos TÉôNIôOS

fundoçóe6 sqlienies

molêriol olturo

pedro 0.20

DOCUMENTAçÁO FOTOGúRCA

poêdê5
vócrs

il
vergqs

x boíoles rnodeiro

orcos de lljolo

ombrêiros

x

oÍgomosso
tijolo

obs

cunhols
ÍeÍoçodos

rrEtêriois

Íeboco extêÍior

r ]no fochodo Orincipot
x em lodos os porornênlos

cobêrluÍo
rnoteriol bolonÇo

lelho conudo O.20

descriÇóo

IT,IATERIAIS

bloco de tdipo
climensoes (m)

esp.

I , lo. "*t"r.ior ]p. inl.tiot

Fa§: 'fh*,

descriçoo

iunlos verlicols

dim. (m)

mcjteriois

obs

odobê
dimensóês(m)

esp. olt

descÍiÇÕo

EST. CONSERVAçAO

bom

obs.

comp

iunlos hoÍizonlols

dlm. {m) 0.09

rnoteriois

pedro

p. exterior p. interior

comp

DOCUMENTAçAO GRÂFICA

olt.
(\ r')

ê l4árcos

- 
-- -. .'r,- -.,.'--:...-Í.'.:. --I i 'i lL il

'..'ri',f

tl
/)

.l

-*;.'
(

médio i , -o,

x

DATA 17 1I 04

rutno

Eírocio do CorÍo Mililor n." 3ó9 0 500m



FICHA DE REGISTO OA CONSÍRUçÂO EU TERRA NO CONCELHO DE AVIS Flcha n.o 25 dê VALONGO

DE§IGI{AçÁO Ansxo I em Vole do Solguciro

r.ocAr.trAç o Vole do Solgueiro, Volongo

ACESIO Junto à Ertrodo MuniciPo I enlre Volongo c Cosos Novos

Ei{êUADRAMENTO Rurol

DESCIçAO Anexo isolodo

UIIIJZAÇÃO lNlClAl Anexo nõo hobitocionol

unuzAçAo ACOAI Dovoluto

I|POLOGIA Anêxo nõo hobitocionol

cânAclEúmcâs PArncüLAngl
r»DosrÉcMcos
tuÍrdoçõ€s
rnotedol

sollenles

oÍturo

FiOTOGúHCA

poí€d€s

vÓos

Y€ÍgEt
bdrÍotes rnodelío

orcos de tlolo

oíÍÜlr|lus
oígoÍnosso
tilolo

obs

cunhols

LlrefoÍçodos
rnoteÍlols

reboco êxtêrloí

no fochodo píirclpol

em todos o§ poroÍnento§

olboÍfuro
rnÕtêriol bolonço

descriçÕo

MAIERIA§

bloc! d. üolpo

dlÍnon$€s(m)
esp.

[ ]p. u*t",i"t[ lp. inleílor

compolt

descrlçôo

iunlor veÍllc{ls
dlm. (m)

rnoteíols

lunto! hoÍlzontrols

dlm. (m) _
rnoteíols

GúFlcA
U

ob§

odob.
dlrneruóo8(m)

esp.

0.15

ott.

0.10/0.09

p. lnteÍlor

corÍ{c.

o.32/0.30

p.

clescÍiçÕo o meio vêz

ESr. CON§EnAçÃO

bom rnédlo x

ôbs.

.J

x

DArA r 2.02.0ó

rnou ruíno

EíÍocto do CoÍto Mililor n.o 3ó9 O írorn



FrcHA DE REGlsro DA coNsrRuçÂo Eu rERRA t'lo coNcELHo DE Avls Ficha n.o 26 de VALONGO

OeSrcHlçÂO Monte 'l em Vole do Solgueiro

rocAuZAçAO Vole do Solgueiro, Volongo

ACE§SO Junto à Eslrodo MuniciPo I entre Volongo e Cosos Novos

EI{QUADRAMENTO Rurol

DESCRçÁO Hobitoçóo com piso iérreo e qnêxo conlÍguo

uÍuzAÇAo lNlClAf Hobitoçôo e outros

UNIEAçÃO ACIUAL D€YoIUto

nPOtOGli{ Monte simples com onexo conlíguo

PAR"NCULARES

DADOS ÉCNrcOS
lundqçó€s
rnotêÍiol olluro

poÍêdes
vÔos

vergos
br]Íotes rnodêlro

orcos de tiiolo

obs.

cunhols

I retoçodos
rndlêriois

Íeboco êxterioÍ

no Íochodo pílncipol

em lodos os porornentos

I lsolientes
FC'IOGúFlcA

ornbr€iIo5

f l orgror.,o"to

I lri;"r"

cobêÍluro
rnqtêÍiol
telho luso

bolonço
0.40

descíçóo
cimolho trobolhodo no hobitoçóo

no onêxo o bolonço é menor

MAIER!ÂIS

bloco dê toipo
dlmemó€6 (m,

esp.

descÍlçÕo

p p. inieíoÍ

ott comp.

iunlos YêÍlicols

dim. (m) _
rnotêriois

luntor hoÍizontqls

dlm. (m) _
rnoteriols

DOCUM GRAFICA
jJ: 

] U

et
obs

odobo
dirnensóes(m)

êsp.

!,1 5
descrlçÕo

I *lo. "*t"no,[
p. intêrior

olt.

0.'l I

comp
0.30

)

o mero vez

:(
EST. CONSEnUAçÂO

L]*. [!-eoo
obs.

x

DATA l2_02.0ó

rnou rurnS

Extroclo do Co*o Militqr n.o 3ó9 0 50om



FIGHA DE REGISTO DA GONSTRUçÃO EM TERRA IIO CONCELHO DE AVIS Ficha n.o 27 de VALONGO

DE§IGNAÇÁO Monte 2 em Vole do Solgueiro

IOCAIIZAÇAO Volc do Solgueiro

ACESSO Pelo Estrodo Municipol enire Volongo e Cosos Novos

ENOUADRAMENIO Rurol

DESCRIçÃO MonÍesimples

unuzAçÁo lNlcLÂL Hobiroçôo

UTIUZAÇ{O ACIUAL Devoluto

TIPOIOGIA Montesimples

CARACIERíSI|CASPARIICUIáRES Chominécom dolq:1926
DADOS ÉCNrcOS
,undoçÕeE

moteílol

DOC-|,MEi{TAçÃO ÍOroGúHCâ['lso[entês
otluÍo

pordoE
voos
v€Íg@

borÍoles rnodeiro

orcos de ilolo

oÍrÚr€lros
orgornosso
tiiolo

ob§

cunhol§

f lreroçodos
rnotêílols

reboco êxtefiot

na fochodo principol

em todos os porornentos

coberfulq
rnoleriol
lelho conudo

bolonço
0.30

descriçóo
cimolho simples

MAIERIAI§

bloc.o de tolpo
dirnensóe§ (ml

esp.

0.50

descriçôo

p. exteriorl x lp. interlor

comp
0.80

olt.

0.41

lunios vê.llcol8

dlm. (m)

rnotêrlols

iuntos hoÍlrontois

dlm. (m) 0.03/0.04

rnoteriois

pedro quortzo

DOCUM cúFlcA
U

7
:\
1robs

odobe
dlínensó€c(m)

esp.

o.?3

p. êxieriorl ]0. tnt tto,

otl.

0.'t0

comp
0.30

dêscriçóo o meio vez

3 tipos de odobe diÍerentes
{

ESr. CON§EXyAçÃO

[]*. [-l-"oo [ *, ruíno

ob6. existem uns odobes irregulores com

7 /8 cm de espessuro numo pequeno olvenorio
1l' r

. /.i

xx

x

x

x

x

DATA r 2.02.0ó Eírocto do Corto Militor n." 369 O í)0m



FICHA DE REGISTO DA CONSTRUçÃO EM TERRA NO CONCELHO DE AVIS Fiche n.o 28 de VALONGO

DESIGNAÇAO Monle 3 em Vole do Solgueiro

LOCAIIZAÇAO Vole do Solgueiro

ACE§§O Junto à Estrodo Municipol entre Volongo e Cosos Novos

ENQIIADRÁMENTO Rurol

OESCRIÇAO Monlesimples

!l!!E4Ég !!!gl4{ Hglrqça
UTltlZAÇAO ACTUAL Devoluro

TIPOI,OGIA Monte de Courelo com onexos

CARACTERíSÍICASPARIICULARES Chominécom do10: 1926

DADOS TÉCNICOS

íundoçóês
moterlol

DOCUMENIAçÃO FOTOGúRCÂ

DOCU MENTAÇAO GRAFICA

o e oú1ro§ (orno e molhodo)

sotientes

olturo

po]edos

VOOS

vêrgos
i lbonotes modeiro

x oÍcos de tilolo

obs.

êunhois

[ ]retorçooos
moleÍiois

reboco extêrioÍ

[ ;_ lno Íochodo princlpol

]em todos os porornentos

ombÍgiíos

, 
, 

]o,grorrnsso
tllolo

cob€ÍluÍo
moteriol
telho conudo

OescriçOo

MAIERIAIS

bloco de loipo
dirnensÕês (m)

esp,

bolonço
0.1 5

lp, exlerior ]o. ,n .n

comp

iuntos hoÍizonlois

dim. (m)

moteriois

i 1]n. exterror[ 1p. inlênoÍ

oÍ

L

t
ott +I

descÍiçóo

iunlos verflcois

dim. (m)

rnoteÍiois

I

i
I

obs

odobe
dimênsóes(m)

esp. ott. comp,

o.2/o.15- 0.10 0.4 r /0.30'
descriÇoo 'no molhodo; o meio vez

o odobe moior é no hob; o umo vez

E§T. CONSERVAÇAO

bom médlo mou x ruÍno

obs.

/
ü"1

.:-lIi

:. \.

le

)

\
9t

DATA r 2.02.0ó Extrocto do CoÍto Mililor n." 3ó9 0 500m

I)
'"'rl



FICHA DE REGISTO DA CONSTRUçÃO EM TERRA NO CONCELHO DE AVIS Ficha n.o 29 dê VALONGO

DE§IGNAÇÁO Poço 1 em Vole do Solgueiro

LOCALIZAçÁO Vole do Solgueiro

ACESSO Junro à Estrodo Municipol êntÍê Volongo s Cosos Novos

EI|€IUADMMENTO Rurol

DESCRIçAO Poço de obobe com meconismo de noro

uTtuzAÇÁo tNlclÁL Poço

t TluzAçÁo AcruAl Poço

TIPOLOGIA PoÇo

CARACIERÍSNCAS PAMCULANES

DADOS IÉCNICOS

tundoçóês
rndtêíol
xislo

lilsollenÍes

GUnhOh

[ ]reforçooos
rnotêrlols

reboco extêrior

no Íochodo prlncipol

em todos os porornenlos

DOCUMENTAÇÁO TOTOGnÁHCA

DOCUMENTAÇÃO ênÁFtCA

olturo

0.20l0.30

poí€d€s

VÔOS

vêígtos

bonotês rnodeko
orcos de tliolo

ÔIr{rlêirus
orgorTrosso

üolo
otls

coberfuÍo
rnotêriol bolorço

descrlçÕo

MAIERIAIS

bloco de toipo
dlrnên6óê6 (ml

esp.

p p. inleíior

ott comp

descrlÇôo

,unlos vôÍtlcols

dlm. (m)

rnoterlols

lunlos hoÍlroniois
dim. (m) ___
rnoleriols

=<c
obs

odobe
dlmonrõ€s(m)

êsp.

0.30

c,q§cíçÕo o umo vez

[]n, .*t"norf ]p. tntertoÍ

olt.

0.10

cornp

0.1 5

,l

ESr. COil§EnVAçÂO

Ll*n.,
obs.

rrédio

"J

t lx

DATA ',I2.02_06

rflfu ruíno

Extrocto do Corto Militor n." 3ó9 0 50Om



FICHA DE REGISTO DA CONSTRUçÂO EM TERRA NO CONCELHO DE AVIS Ficha n.o 30 dê VALONGO

DEslcNAçÃo To ue em Vole do Solgueiro

rocilúJzÀÇiAo vole do Solgueiro

ACESSO Junto à Estrodo Municipol entre Volongo e Cosos Novos

ENGIIIADRAME TO Rurql

DESCRIÇÁO Tonque

u lNlClAL Tonque e bebedouro de onimqis

ACTUAI DevolutoUfl

I|POLOGIA To UE

PARNCULANES

DADOS IÉCNrcOS

íundoçôe6
rnoteÍlol

l]sorcntes DOCI'MENÍÂçÃO FOTOGúFrcA
otturô

POÍgd€6
vÕos

vêruos

boíroies rnodelro

orcos de fliolo

oínbrolÍor
orgornosso
Íliolo

ob§

êunhols

reÍorÇodos

rnoleriois

Íeboco exterior

no fochodo principol

em todos os porornenlos

cobêÍfuKr
rnoteriol bolonço ,"..tF., {

descriçôo

MAIERIIAI§

bloco do lrolpo

dlmenróea (m)

êsp,

p. exterior[ lp. ini"rio,

Õtt comp

descíçÕo

lunias vêrlicqi6

dlm. (m)

rnqtêrlols

,unbs horlzontolg

dim. (m) _
rnoteíiols

DOCUM GúFlcA

obs

Ill
odobe
dlÍnemóêq(ml

esp.

0.30

descrlçóo

exteriorf j p. lnterlorp

oll.

0.1 0

comp.

0.r 5

ESr. CONSEIyAçAO

bom rrÉlio
obs.

i(

) '..

x

x

x

DATA 12.02.0ó

rnou ruíno

Extrocto do Corto Mililor n." 3ó9 5(}0m



FrcHA DE REGISTO OA CONSTRUçÂo Elli ÍERRA NO CONCELHO OE AVIS Ficha n.' 3í dê VALONGO

DESIGIIIAçÃO Monte dos Vinogres

LocAtEAçÂo
ACE§SO Pelo Estrqdo Nocionol de Avis po ro Golveios, à diÍeiÍo em direcçõo às morgens dq olbuÍeiro do Moronháo

ENêUADRAIIIENTO Rurol

Vinoores. Volonqo

DESCRçÃO Coni unlo de conslruçóes de Piso térreo

lNlClÂL Hobitoçóo e outros

ACIUAL Devoluto

IIPOLOGIA MonteAgruPodo
OmeCrunSnClS PlftrcUl,rlnrS

x
DADOS ÉCillCOS
Íundoç-óec
rnoterlol

xisto

sollentês

olturo
o.97

DOCUMENIAçAO FOIOGRÁRCA

POí€d€G

VóoS

vsrgtos

x
x

ob§

borÍotes rrndeiro
orcos de liiolo

oÍYitíÊlÍoE

oíglorl]ossct

iüolox

cunhols
reÍorçodos

rnotêriols

tiiolo cozido

rêboco êxtêrior

no fochodo pÍlnclpol

em todos os Poromentos

cobeÍluÍo
motêÍ!ol
telho conudo

bolonço
o.20

descrlçôo

MAIERTAS

bloco de toipo
diÍnêmóes (m)

esp.

0.50

x

oll.

0.20(ú)

p. exterlorf x lp. interior

comp.
I .40

descriçÕo

lunios voÍllcqls

dlm. (m)

rnoteÍiols

cql

lunlqs hoÉzontoir

dim. (m) 0.07

rnoteílols

tiiolo e pedro

DOCU CPAFICÂ

,tr,

obs. olgumos iunlos inclinodos

,..lA

odóê
dlÍnensóês(m)

esp.

0.40

p.

olt.

0.'t 0

dêscriçÕo o umq vêz; o mêlo vez

p. lnÍeíor

corrp
0.19

ESr. CONSERVAçÁO

L lb"m L_ lrneio I lrrnu
obs.

-í

x

x

x

DArA 12.0ó.0ó

ruíno

Extrocto do Corto Militor n." 382 0 500m



FICHA DE REGISTO DA CONSTRUÇÃO E[iI TERRA NO CONCELHO DE AVIS Flcha n.o 32 de VALONGO

DESTGT{AçAO Monle de Trígo de Boixo

rocAUzAçAo Monte de Trigo, Volongo

acESso Pelo Estrodo Nocionol de Avis poro Golveios, à dircilo em direcçóo às morgens do olbufeiro do Moronhõo

ENCIUADRAMENIO Rurql

com molhodo e forno onexo

UTltlZAçÁO lNlClAt Hobitoçóo e outros

UTltlZAçAO rcfUÀ Hobitoçõo o oulros

IIPOLOGIiA Monte Simples com onexos

CARACíERISÍICAS PÂRIICUI"âRES

x

DADO§tÉCNr@§
tuÍrdoçó.S
rnqteíol
xislô

sollentes

olturo
0_30

,uniG hoÍirontois

dim. (ml

rnoleÍiols

FOTOGúHCA

DOCUME GúflCA

poÍ€des

vóos
vêrgto3

ob§

borÍotes rnodêlro

orco§ de lilolo

ombíCm3
orgornosso

tüolo

êunhols

f lreÍorçodos
rnotêÍiols

íêboco extêÍior

no fochodo pínclpol

em lodos os porornentos

cob€íluÍo
rnoteriol

lelho conudo s luco

bolonço
o.20

descíÇÕo

MAIERIÂIS

bloco dê ioipo
dlmeÍ|sóes(ml
êsp.

p p. inteÍior

oll comp.

doscíçôo

lunios vôrliêolr
dim, (m)

rnoteÍlols

ÉE

ob§

a,í,

odobe
dlm6nsÕeg(m)

esp.

0.15

descÍiçÕo q meio vez

I p. 
"r.rro,[iJ 

p. intêÍior

olt.

0.1 0

comp
0.40

coNsERVAÇAO

L l*.
obs.

x rn&lo f lrrnu l lruino

controfortes de odobe pclo intsrior

SOOmo

I
x x

x

DATA 12.0ó.0ó Extrocto do CoÍto Militor n.o 382



FrcHA DE RÊGI8TO DA CONSTRUçÂO ÉU IERRA I{o coilcELto oE Avls Flchâ nJ 33 & VALoNGO

Monts dc T o do Meio

Monlc de Trigo. Volongo

ÂCtSSO Pclo EstÍodo Nocioíol dc Avir po ro Golveios, à diroito êm dirccçõo às morgens do olbufuiro do Moronh6o

Et{§tlÁDMME ÍO Ruml

Ho com fomo onexo

lNlClAL Ho o oulros

ÁCIIJÂI Devoluto

IIPOLOGIA MonteCourolo

cAn cÍtR§Ilcâs P^mtcuunEs

x
DADo§ rÉcil]co§
tundoçóer
rrolisrlol

xislo

sollêntes

ollrio
0.50

FOIOGNÁHCÂ

poílda.
vôos
vaígqa

ob§.

boÍÍotss rnodolro
oÍcos cle tllolo

oíÍtlllÍoa
oÍgornosso

uolo

ounholE

flreÍoçodos
rndtaÍlols

rêboco êxteíoÍ
no Íochodo pínclpol

em lodos os porornento§

cobeífu1l1
rnotêÍiol
tclho conudo

botrrço
0.20

dêscrlçóo

MAIEEUE

bloco de iolpo
dlÍnên óe. (m)

esp.

p, inteÍiotp.

olt comp

dêscrlçôo

luntor hoí{2oírlolt

dm. (ml _
nElêíd§

GúflCÂlunior l,ülloolt
dlm, (m)

rnotoío15

A\. "t

obs

<4

odob.
dlm.mõÊ(m)
esp.

0.r 5

p. p. lntêÍlor

olt.

0.r0
comp
0.40

dêscrlçÕo o meio vez; o meio ê umo vez

ESr. CO0§ERYAçÃO

bom rnédlo rnou

ob§.

çontrqíorlGa exl6riorê3 e inleriorcc dc

odobc

tl

x x

x

x

x

DATA 12.0ó.0ó

ruíno

Extrocto do CqÍto Miliror n." 382 0 600m



FrcHA DE REGtsro DA cot{srRuÇÃo Et TERRA Í,lo col,lcELHo DE AvlS Flcha n.o 34 de VALONGO

ÂCESSO Pelo Eslrodo Nocionol de Avis poro Golvoios, à dirêito cm direcçóo às morgens do olbufeiro do Moronhão

E}{6II!ÂDRAIIIEMO Rurol

dep iso lárÍGo e onexos conlÍguos

muzÂçÂo lNlClAL Hobiloçõo e oulros

tm[EAÇlo Acllra Dêvolufo

ItPtOtOGIA Monte Courelo com onexo e forno

C^nrcIEnlSIlCÂS PAnnCUl.AnES Doto no chominé (1910?)

x
DADO§IÉCilrcO§

tuÍÉoçó.§
rnoteíiol

xislo

sollêntes

olluro
0-50

FOTOCúFrcA

porrd.a
vôos

YaÍgtoE

x

ob§

borÍôtes rnodêlro
orco§ de lijolo

oÍrDllelÍqE

oÍg€rnosso
njob

cunholr
rêÍorÇodo§

rnotêílols
pedro inserido no toipo e tíronl.s
rêtlôco êxteÍiôÍ

x

no fochodo píincipol

êm todos os poromentos

êobedurq
rnolsrlol
tclho conudo

bolonço
0.20

clescíçÕo

remole supêrior com duos Íiodos de tiiolo

HAIERIAIS

bk co de lulpo
dlÍÍron6ó.s (ml

êsp.

0.,r0

p. exterbr[i lp. irúeíor

coÍnp.olt.

0-50

dêscÍ'lçÕo

luntror veÍllcols

dlm. (m)

nEtêdoh

lunios hoÍlzonlob

dlm. (m) 0.02

rnoteÍlols

col

CRÁHCA

,âr\

obs,

.a.qr

odob,o

dlíneruo€qml
esp,

p p. hteíoí

oI comp

cle§cÍiçÕo

$r. coNscnrr çÃo
L]*- f_]rneor"
ob§.

coniroáoícs cxleriores de tiiolo

rrnu x

poiol oxterior

x x

x

x

DAIA 12.0ó.0ó

ruíno

ExtrocÍo do CoÍto Militor n." 382 0 íDm



FIGHA DE REGISTO DA CONSTRUçÂO ET TERRA iIO COT{CELHO DE AVIS FIch. n.O I dê ALDEIA VELHA

DE§lCllAçÂO Hobitoçõo do Lorgo I " de Moio

LOCAIIZAçÂO Lorgo I " Moio, n." 7 c 9, Aldcio Velho

IICES§O Pelo inferior do oldeiq

ENOIJADRAMENTO lnserido no molho uóono do freguesio

DESCRIçÁO Hobitoçõo de piso léÍreo com telhodo de duos óguos e duos chominés de Íumeiro

lNlClAL Hobiroçôo

ACIUA Devolulo

IIPOLOGIÀ Hobiioçôo de toipo do Aldeio Velho

CARACIIRíSilCÁS PAnÍCUlÁnES Decoroçôes do cimolho e Íriso / cor do poromento

DADO§ TÉCNrcOS

tundoçó6
rnotêrlol

Xisto

FOTOGúFlGA

pond€a
VóOS

vcrEtoE ombralíqs

sollente§

olluío

boÍÍôtes rnodêlro

orcos dê tilolo
oÍgoÍnosscr
lilolox

obs

cunhols

1 refoçodos
rnqterlols

reboco êxlêrioÍ

no fochodo prlnclpol

em todos os porornentos

cobeÍluÍq
rnotêrlol

Telho conudo

bqlorço
0.40

descriçÕo
bolonço conseguido com o cimolhq

construído com liiolo moc rço

MAIERIAS

bloco de lolpo
dlÍnônsô€s Ím)
esp.

0.55

p. oxleíiorfil p. interior

comp.olt.

0.22
descíçóc duos {iodos d" lqigq :gl iu1lo dg
xislo num bloco

lunios vêrllcols DOCUM GRÁFlcA

dlm, (m)

rnoleíols

luntor hoízonüok
drm. (m) 0.03/0.0'r

rnotgÍlols

pedro de xisto

ob§.

odobe
c[monróe§(ml

esp.

0.r0

p p. lntêÍbí

ott.

0_10

comp.

0.30
dêscriçÕo oporecê num vôo de porto
encerrodo posleriormenle

ESr. COTSEnyAçÃO

bom rrÉdlô
obs

/"
a) ú

ô
I
0 50 100m

x

x

x

DATA I I .07.03

f]*u [41ruíno

T)



FICHA DE REGISTO DA CONSTRUçÂO ET' TERRA NO CONCELHO DE AVIS Fiche n.o 2 de ALDEIA VELHA

DESIGT{AÇÃO

i.ijii:@o
Hobitoç óo do Lorgo I o de Moio

Lorgo I o Moio, n." 15, Aldeio Velhq

ACESSO Pelo inlerior do qldeio

ENAUADRAMENTO lnserido no molho urbono do íreguesio

DESCRçÃO Hobitoçôo de piso lérreo

lNlClAL Hobiroçóo
ACIllAL Devoluto

IIPOIOGIA Hobitoçõo de toipo do Aldeio Velho

CilnACIERÍSnAqSPARIICULAnES Decoroçóes no Íriso, soco e pilosiros (imitoçôo de ozuleio e de mórmore)

DADO§ IÉCNICO$

ÍundoçÕêo ] 
-lsolientes

rnoterlol othJro

Xisiô

DOCUM FOTOGúFrcA

POÍrdos
VõOS

vslgto8

x
obs

boíroies rrxcdeko

orcos de flJolo

oÍÍür€lroc

x

orgornosso
tiiolo

cunhols

f lreÍoçooos
rndtêriols

rêboco êxteíor
nq Íqchodo pÍlncipol

em todos os porornentos

lillilrJlllli

x

cobeíluKr
rnotêrlol
Telho conudo

bolonço
0.40

descíçÕo
bolonço conseguido com o cimolho

consiruído com tiiolo mociço

i/I,AIERW3

bloco de üolpo

dlÍnonsó€§ (ml

êsp.

p. lnteíloÍ

comp

dêscÍlçôc sõo visÍyeis pedros com dimensóes

superiores o 0.02m

ott

lunios veÍllcols

dim. (m)

rnõtêílôls

obs

lunlos hoÍlzoniqlr
dim. (m)

rnqteíols
pedro de xisto

oocuMENÍAçÃo cÚFrc^

(i)

odobc
dlmeÍr3ôes(m)

esp.

exteíorf,l p. lnteíloí

comp.

p

ott

descÍ1çÔo

EST. COI{SERyAçÃO

[-]*-
obs.

rrÉdlo Q) ú

ô

x

x

DAIA I I .07.03

rnou rurno

50 100m



FICHA DE REGISTO OA COI{STRUçÃO Etr TERRA NO COiICELHO DE AVIS Ficha n.o 3 do ALDETA VELHA

DE§lGtlAÇÁO Monte do Vinho

tOCAl.lZAçÃO Monte do Vinho, Aldeio Velho
ACESSO A 3 Km do oglomcrodo, o Norte do Ribeiro de Sonto Morgorido e do oglomerodo
ENOIJADRÁMENTO Rurol

DESCRIÇÂO Varios hob;toçóes de piso térreo e covoloriço, odego e outÍos onexos ô hobitoçto
lNlClAL Hobitoçõo c outros
ÂCTllÁL Devolulo

IlPCltOGlA MontêAnuomento
CáRACTERhTCÂS PANÍCUI.ARE§ Possui umo ionelo simulodo no poromenlo Sul do coso principol
DADO§ TÉCMCOS

tundoçõe3
rnoteÍiol
Xisto

sollêntes

olluro
DOCUMEMAÇÂO rOrOGnÁHCA

poÍ€doc

vÔos

vaíEtq6

x
\

bonotês rnodelro

orcos de iijolo

ombrehrg
oÍgoÍnc§s€t
liiolo

ob§

cunholE

flretorçooos
rnqledols

reboco êxleÍior

no Íochoclo pínclpol
em lodos os porornentos

clbeÍfu10
rnoterlol

Telho conudo
bolonço
vorióvel

dascrlçóo 0.20/0.30
Nos hobítoçõcs possui cimolhos trobolhodqs
que torno o bolonço do beirodo moior

MAIERIAIS

bloco dê lalpo
dlÍnensóes (m)

êsp. olt. comp.
0.55 0.50 (o)/0.ó0(b) I .90
descÍlAôc possui pedros miúdos e coscolho
(o) covoloriço; (b) cobono

p. exterbrf l p. hleíior

lunloE veÍllcolr
dlm. (m) 0.0Í/0.02

rnqteíols
cal

luntas hoÍlzontrolr

dlm. (m) 0.0§/0.07

rnotêíiois

pedro de xisto e col

DOCUMEMAçÂO CúFlcA

ob§, pedros de xiío no hoÍizontol entre

blocos e iunios Íechodos com col

odobe
dlÍnomõ€.(m)
esp.

p p. inleÍior

ott comp.

descíÇÕo

ESr. COl{§EnyÂçÃo

L l-- [l.neoro ÍTtou

ôbs. possui oulros olvenorios de lijolo
mociço e xislo oporelhodo

t')?|

x

x

x

x

DATA 20.08_03

runo

Eírocto do Corto Militor n.o 381 0 í)0m



FrcHA DE REGISTO D COISÍRUç^O EU TERRA llo COIICEL|{O OE AVIS Frch. nJ 4 do ALDETA VELHA

DEslGil ÇÃO Cqbono

LOCAI"EAçIO Ruo do Libendode. no courelo do Anto

ÁCti8SO Pclo inlcrlor do oglomeÍodo, nos tmrsiros do Ruo do tiberdode
EItlClllÂDRAtrtlE ÍO R.urol

DESCBçÂO EstÍuturo dc piso tórrso da toipo
l lClA[ Armozen m de olimentos c cómodo poro onimois

ÂClllAL Devoluto

nPOlOGn Cobono

CâNA/CIENBNCAS PAR'NCT|I.âXB

DADO§ rÉCflrCOS

tundoçõ€s
rnoteíol
xirto

rêboco êxteÍlor

no fochodo píircipol

em todos os poÍornentos

coboÍluIq
rnqtêíol bolonço

DOCüilEilÍAçÃO FOÍOGIÁHCA

OOCUM cR^HCA

scÍlêrfe§
olluro

portdes
vÕo§

vatgol
boíÍotes rnodêlÍo
orcos de lilok)

orÍüÍal|rrl
orgomosso

tjolo
ob§

cunhoL

flreÍorçodos
nrotêÍktts

descdçÕo

lrrio umo glruluro dc modciro com

coberluro vegctol

i,AIENIA§

bloêo de fdlpo
dÍn€íüóc6 (m)

o§p.

0.55

p. inleíioíI p

olt.

0.ó0

corTlp.

1.90

descíçóc posrui pcdror miúdos a coscolho

lunios Y.ítlcolr
dlm, (m)

mdt6rlch

lunbr ]mírontúr
dlm. (m) 0.06,0.07

nEteíirls
podro do xiío

obs

ocloba
dlíír.ô.õ.6(m)
e§p,

p. p. lnl€NrÍ

olt corTp

descíçÕo

E§T. Coil§ERV@
bôm rnádlo

ob6

/"

o
n

to

ü J, ioo. t-t.t

x

DArA 20.08.03

rrlou úno



FICHA DE REGISTO DA CONSTRUçÀO EM TERRA NO CONCELHO DE AVIS FIchâ n.O 5 d€ ALDEIA VELHA

DESIGNAçÂO Monte dos Morenos

tOClllZAÇAO Monle dos Morenos, Aldcío Velho

ACESSO Pelo cominho de Sro do Roboço em direcçóo às morgens do olbuÍeiro de Montorgil

ENAUADRAÀTENIO Rurol, iunlo às morgens do olbuÍeiro de Montoçil
DE§CR|ÇÁO Coniunto de ediÍícios que englobom coso de hobitoçóo, onexos, muros e óreos poro onimois

UIIUZAçÁO lNlC!ÀL Hobitoçóo e ourros

[mllzAÇÂO ACruAL DeYolulo

IIPOLOGIA MonteAgrupodo
CANACIERí§TCAS PAnI|CUTÁRES

DÂDOS IÉCNrcOS

Íundoçó6
rnoterlol

reboco exterlor

no fochodo pílnci@l

êm todos os poroÍnentos

DOCUMENIAÇÃO FOTOGúF|GA

DOCUMENIÂçÃO GúFlcÂ

soliêntê-s

olturo

poÍe<19E

vóos
vêrg6s oínbrêlios

b|oÍrotes rnodeiro
orcos dê iijolo

[-'-]o,gro.ror*
I lri;"r"

ob6

cunhols
reforçodo§x

rnoteriois

com contÍoÍorles

x

coborluÍ{I
rnotêíiol

Telho cqnudo

dêscrlçôo

bolonço
0.30

MAIERIAS

bloco cíâ ioipo
dlrn€móes (ml

esp.

p. extêío p. interior

comp

luntor hoílzontolE

dim. lm)
rnoterlols

ott

descílÇôo

lunios vôÍlicois
dim. (m)

rnotê11ôls

obs

oclobs
diÍnemôes(m)

esp.

p exreriorf I
p. lnteÍlor

comp.

0.20

olt

o.20(o);0.30(b) 0.1 0

dêscíiçÕo ( m U Ío
(b) com odiçao de col no lerro do odobe

ESI. CON§ERVAçÁO

f l*nr l]"*oio tr
ob,s

\,

,.1
l-

x

x

DATA 30.10.04

INÔU Íuíno

Extrocto do Corto Militor n.o 381 O 50Om



FICHA OE REGTSTO OA CONSTRUçÃO Eu rERRA NO CONCELHO DE AVIS Fichá n.o 6 dê ALDEIA VELHA

DESTGNAçÃO Muro de divisóo de propriedode em Aldeio Velho

tOCÂtlZAçÁO Trovesso do Polho, n.o 2, Aldeio Velho

ACESSO Enirodo do povooçóo pelo lodo de Cobeçôo

ENQUADRAMENTO Urbqno, no inlerior dq molho urbono

DESCRçÂO Muro em odobc

UT|UZAçÂO lNlClAt Muro de divisóo de propriedode

UNLEAçÁO ACIUAI MuTo de divisõo de propricdode

nPotocn Muro dc divisóo de Propriedode

CARACIERIS'IICAS PÂRIICUI.ARES

DADOS IÉCNrcOS
Íundoçó.s
rnatêriol

DOCUMENÍAçÁO TOTOGúFrcA

p-F-;-:',

sollentes

olhiÍô

POÍ€d.6
vóos
vofgrclt

borrotês rnodêiro
ofcos de liiolo

obs

cunhols

[ ] rêforçodos
rncÍtedols

reboco exteÍior
no Íochodq pÍlnclpol

em todos os poÍornênlos

oIÍülrltE6
orgornosso

tjolo

cobeÍfuÍo
rnÕtêÍiol bolorço

descdçóo

MAIERW§

bloco cle l,oipo

dlÍnon6óo6 {m)
esp,

p p. lnterior

ott comp

descriçoo

lunÍos vêÍlicols

dlm. (m)

rndteÍiols

lunto! horlzontols

dim. (m)

rnotêílols

GúHcA

obs

odobe
dlÍÍrensó€§(m)

esp.

0.1 I

p. inlêíor

dêscriçóo o mêrd vêz

EST. COi{SER\,A@
bom rnêdiô rnou runo

obs. A hobitoç6o ossocíodo é de odobe

olt.

0.t4
comp.

0.34

p

Q:/ u

o

x

x

/"

§
ioo. I

DATA 0r.r r.04

o

§



FICHA OE REG]STO DA COITISTRUçÂO ET TERRA NO GONCELHO DE AVIS F|cha n.O ? dê ALDEIA VELHA

DESrê|{AçAO Muro nos Courelos dos Borregos

tOC^l,lZAçÃO Courelos dos Borregos, n." 9, Aldeio Velho
ACE§SO A oeste do poyooçõo

ENAUADRAMEMO Rurol, incluÍdo no pequeno oglomerodo de conslruçóes

OESCRIçÁO Muro que delimito o terreno lolerolmenre e nos troseirqs

UilLlZAçÃO ll{lclAL Muro de divisóo de propriedode

UIIIIZAçÁO ACIUAL MuTo de divisóo de propriedode

r|POTOêIA Muro de divísôo de propriedode

OqRACIERI§I'GA§trART'CUI.ARES

DADOS IÉCNrcOS

Íundoçó€E
rnolêílol

l_l soilentes

olturo

rebôco exterioÍ
no fochodo principol

em todos os porornentos

êobeíluÍE
rnoleriol bolorço

descriçóo

DOC-I'MEI{ÍÂçÃO rOIOGúFrcA

*L

GRÁFrc^

?

por€do0

vóos

voÍgtor
bonotes rnodeiro
orcos de tiiolo

oÍÍüiCÍos
oÍgoÍnosscr
tijolo

ob§

cunhols

f lretoçooos
rrroteÍiols

MAIERIÀS

bloco cle iolpo
dlÍnênsõês (m)

êsp.

]_ln. ."tno,flp. interior

comp.olt

descrlçoo

lunlus veÍllcols
dlm. (m)

rnoteíiois

lunios hoÍizonlois

dim. (m) _
rflotêrlois

obs

oclobe
dlíneruõos(m)
esp.

0.r5

p. irúerior

olt.

0.'t 4

descriÇoo o odobe é colocodo o mêio vez

ESr. COr{SER1,AçÁO

p.

comp
0.35

E

fl*.
obs.

rrédio

i

x

x

DAIA 0l .l 1.04

rnou rurno

Eírocto dq Cqrto Militor n-o 381

F^

0 5O0m



FEHA DE REGISTO DA COilSTRUçÃO Ef, TERRA lIO CONCELHO OE AVIS FiGhâ n.O 8 dê ALDEIA VELHA

DESIGI{AçÃO Hobitoçôo nos Courelos dos Borrogos

LOCAIEAÇÃO Courclos dos Borregos, n." 7, Aldeio Velho

ACESSO A oeíe do povooçôo, em direcçóo à Sro do Roboço

Et{êt ÂDRAMENIO Rurol, incluído no pequeno oglomerodo de conslruçóes

DESCRIçAO Hobiloçóo e onexo nos lroseiros do conslruçôo píncipol e muro de divisóo de propriedode

UI|UZAçÂO lNlClAL Hobilqçôo e outros

UIILIZAÇÁO ACruAL Dêvoluro

TIPOLOGIiÀ Hobitoçáo Elemenlor de roiz rurol

CARACIERÍgTCAS PÂMrcUUNES

DADOS IÉCNlcO§

,undoçó€§
rnotêílol

Íeboco êxterior

no fochodo principol

em todos os poÍornentos

DOCUMETTA@ FOTOGnÁRCÂ

DOCU GPAFICA

sollefites
oltuÍo

POr€(b.
vÔos

valgo8

obs

borÍotos rnodeiro
oÍcos cle 1üolo

oÍíÜlrllqq
orgornc§scr

flJdo

cunholE

[ ]reÍoçodos
rnoteíols

cobaítiru
rnqtêÍiol
Telho Luso

bolonço
o.2s

dêscíçóo

MAIEnlÀS

bloc-o cle t6lpo
dlrneruô€6 (m)

6sp.

p. p. inteÍlor

ott comp.

dêscÍlçôo

luntos veÍficoig

dlm. (m)

rndtêílols

lunios hoÉonlols
dlm. (m)

rnotêílols

ôbs

odobe
cÍrneítsóes(ml

esp.

0.to/0.t5

p.

oll.

o.20/o.10

p. intêíor

comp
o.35

descÍiÇÕo o odobe é colocodo oo olto
e o moto vez

rsr,órsrúa]Ao
bom rÍÉdiô

obs

x

F ?t€

E

),,//,

Extíocto do Corto MilitoÍ n-o 381 O 500Ín

x

DATA 0',I.1',I.04

ITloU nxno



Eilt lE BEEI(I UGAE çáO E rEnÀ X' OÍXSJ(' IE AYIS Fir. rl' 9 ô ALDEIA VELHA

mUçiO Muro no Ruo do Roposo

toclLElÇf0 Ruo do Roposo, n." 20 e 22, Aldeio Velho

ffi EnÍrodo do povooçóo pelo lodo de Cobeçóo

H§IfDnAEaIO Urbono, no inlerior dq molho urbono

DBCSçãO Muro de divisõo de propriedode

UII.E/IçiO ilCl L Muro de divisôo de propriedode

m.EÀçÂO fctuff Muro de divisõo da propriedode

IFIOIOGIA Muro de divis6o de propriedode

câPrctr&cEDElat
oADOSIÉCilCq§
tundoçõôg
rrEteflí

sdenles
olhro

poe.dêo

t^-^^-^^"^

bioco (ie fralip€

úncíÉó.Címl
e§p, cil

irlhl€.§c(jô
dim. Íml
rrEteíiis

1r ,;,ri.--ur l-, r,lHl

ccíÍp.

iÍÍhtüffiÉ
ün. lml
rrEleíiis

mrtrrçao€naflc

!)
ob§.

odobc
dÍnil.õ€e(ml
esp.

x p. p. inleíkí

cút coírp.

descííoo o meio vez

x
ESÍ. COi§EnVrçãí)

born l=-lÍr'écro n rTur Íuno

ots. É provóvel que o hobitqçõo ossociodo

oo muro soio de odobe

DAr 0l .l I .04

ú

o

0 100m



mnr rE BEGETo mffiÍE çâo t rBRr s o(reErIl r Aus FEln rL' '10 .5 ALDEIA VELHA

!qq!rç!q
rÉxErçro

Muro de Divisóo de propriadodc

R.uo do Roposq, n." 37, Aldeio Velho

Effi Entrodo do povooçôo polo lodo do Cobeçõo

E§ImfmlP Urbono, no inlâÍior do molho urbono

oEictrção Muro de divisóo de propriedode

rrlaÍrrÇio ircrAl Muro
lrlLElÇÂo rctuAl Muro

InOtOGtA Muro de divisõo de propriedode

CâETCEhETIE
urDotÉcrloo§
ÍundoçõeE
rnoteílol

n erítêJinr n ifii::írr.-rr

aorrr_t

DOCIfiffiÍA@ FOÍIOCPÁECA

CftÁFCA

.*I

clescÍiÇoo

juntos Yêrticoi§

dm. lml
rrEteíicis

sotenle§

olltro

Pmd..
vÕoc

rraíga
bqÍoles rnodelío
cÍcc§ de ífiro

oírüdllo3
agorÍ§s(l
lüot)

ob.

crÃrhdls

I lrerorçocos

!f,ÂiÊf$âF

t ftoeo dE íriio{!
íftíÍÍi€{tsõê§ .íml

esíl

juntôs horiroÍÍlois

ún.(ml
ÍrElêíiis ,/) o

obc-

ddâ
ffi|cÍr.óe{m)
e6p,

0.15

x p, p. hleít

oll.

0.08

corÍp.
0.28

d€3crl@ ô mero Yeil

Hr. coicsilrçÃO
btrn rnéclo tTtcu ltfE

ots, É provóvcl que o hobitoçôo ossociodo

qo muro seio de odobe 0

x

DArA 0t .l I .04

o

100m Ã



ffiHÀ rE REGr§rO OÂCffiTruçÂO fl IERRA t(, GOilCELTI() OE AV§ Fk:ha rlo 11 dG ALDEIA VELHA

DEClllçIO Hobiloçóo no Ruo do Roposo

Ruo do Roposo, n." 4l , Aldeio Velho

ICEÍ0 Entrodo do povooçóo pelo lodo de Cobeçóo

$aelrADe ITEIIIO Urbono, no intêrior do molho urbono

Hobitoçóo

umEAçÁO mqâL Hobiroçóo

UfUlÀçãO fcluf Hobiioçáo

IIFOIOGIÂ Hobítoçõo Evolutivo de qdobe

crücErir0c§re[rrE
OADOSIÉCNEO§
tundoío€§
rnoteíol

[lsorerras
olh-Ío

DOCUTEJ{ÍA@ FOrOGúflCA

Pomdôo
vóo§
YaÍglcrE

obs

boÍrôtês rrEdeiro
crco§ cle lüdo

ombÍCloo
oÍgprnosso

íldo

cuÍrürob
l.l rerorçoOos

rrEierbts

reboco exleÍbÍ
nq fochodo píircipd
ern lodos os poíorrEntos

cobofuro
rnoteÍlol
Telho Luso

bolcrço
0.50

descíçóo
Cimolho prá-moldodo

MAITR1AI§

bloeo de lolpo
dm€Íl!óes(m)
e§p.

exterioÍl- l p. inlêÍioÍ

corrp.

p.

oll

clêscflçóo t
lunios YêIlboB
dim. (m)

rÍEtdxct§

,unfos hoüonE§
cÍm. (m)

rrEteíols

EcorEfircÃo*mA

ô
ob6.

odoàâ p. exteílo{ 
I
p. lnteioí

dlÍnônso€{m)
êsp.

descriçôo o meio vez(?)

E§Í. CONSEWAçAO

born rrÉclio ITIclU rutno

obe. Foi reolizodo umo intervenç6o que

inlroduziu pilores e vigos de belóo ormodo

nos porqmenlos de odobe

oll.

o.12

cornp.

0.50

\

x

x

x

DATA 0r .l r.04

o

0 0 1O0m



FtcHA DE REcrsro DA coNsrRuÇÃo Eu rERRA ilo coNcELHo DE Avrs Flcha n.o í2 dê ALDEIA VELHA

DESIGNAçÃO Muro no inlerior do povooçóo

fOCAtlZ^ÇÂO Aldeio Velhq (o Norte, no lrqnsiçóo com o óreo rurol), qctuqlmenÍe iunlo oo novo loleomenlo
ACESSO Pelo ruo do lgreio, poro Norle

ENQU,ADRAI\TENIO lJrbono, no lronsiçóo com o porte rurol o Norte do oldeio

DESCHÇÃO Muro que delimito um lerreno rúslico com dimensôo consideúvel
un

nPoroGtA

lNlClAl Muro de divisõo de propricdode

ACIUAL Muro de divisôo de propriedode

Muro de divisõo de propriedode

CANACIERÍSIICAS PANNCUIARE§

DADO§ IÉCNrcO§
tundoçóês
rnqtê ol

solientês

otturo

DOCUMENTAÇÃO rOrOGúFrcâ

poÍ€dos
Vóos

vcÍgo6

I loonotes rrnoelro

Llorcos de fllolo

obs.

olÍ5í€lros
orgoÍ]osscr
liiolo

cunhqls

l]retoçooos
moterlols

rebôco exteíor
no Íochodo pílncipql

em todos os @Íornentos

cob6rfuÍq
motêriol

'-.-t!"e",

bolonço

descrlçóo

MATERIAI§

bloco de toipo
dlmensó€s (ml
êsp.

p. interlorp

olt comp.

descrlÇoo

lunlos veÍlicols

dlm. (m)

rnoteíols

lunios hodzonfols

dlm. {m)

rnoterlois

DOCUMENIAÇÃO eúnCl

obs.
rt

u U

odobe
dlrnênsó6(m)
êsp,

0.1 5

l !o..*r.ro,l ]o. lr,t ,lot

oll.

0.12

comp
0.35

U

1descÍlQóo o odobe é çoloçodo
o mêrq vez

ESr. CONSEXI AçÁO

I l*. [!]..eoo I lo'ou | ]ruino
obs. Íoi porciolmente derrubodo poro o

obeduro de umo ruo ê nos lroseiros da

loles de conslruçôo recente
ó áo roo, I

DATA 0l.l 1.04



FICHA DE REGISTO DA CONSTRUçÃO ET TERRA T{O COT{CELHO OE AVIS Flche n.o í3 de ALDEIA VELHA

OE$GNAÇAO Anexo no Ruq do Fonte

IOCAIJZÀçÃO Ruo do Fonte, n." 9, Aldeio Velho

ÂCIS§O Pelo ruo do Roposo

EN€lt ADnAMEl{tO Uôono, no interior do molho uóono
DESCRçÃO Construçóo de um piso com duos óguos

UIlllZAçÃO Nrcru Arrecodoçôo

ÁClllÁL Arrecodoçóo

T|POLOGIA Anexo náo hobitocionol
cAnAcIE[ft fl CAS PAPnclTUnES

Í»DO6IÍCN|COS
tundoçóo6
rnolêÍiol

l*'l sollentes ,96svppnçÁo ForoGúHcA
otluro

oííürellos
orgorÍrosscr

lilolo

por€dês

VÓos

veÍgsE

bonotes rnodêiro
orco§ de tljolo

ob6

cunholE

flreÍorçodos
rnoteíols

reboco exleíor
no fochodo pÍincipol

em todos os porornentôs

cobeÍfuÍrr
rnolêíol
ielhq lusq

bolonço
0.20

descrlçôo

MAIERIAIS

bloco dê lolpo
dlrnemões (ml

esp,

p p. lnterioÍ

otl comp

descíçÕo

lunios verllcoir
dlm. (m) _
rnotêÍiols

lunios hoítonüol§
dlm, (m)

rnoteíols

DOCU GúHcA

ôb§.

odob€
dlÍflcír5ó€6(m)

esp,

[]0..*,rr[] p. lnleÍloÍ /"
§l Íl

olt comp

dêscÍiçôo

ESI. COI{SEnVAçÃO

bom rr'édio
obs

o

c
0

rl
50 lOOm rl)

x

DAIA 0r.l'1.04

lrnou f ]runo
§



FICHA DE REGTSTO DA CONSTRUçÃO Etl rERRA t{O CONCELHO DE 
^VlS

Ficha n.o 14 dê ALDEIA VELHA

orseiüÇÁo Hobifoçóo do Ruo do Torneiro

rocAr.rzAçAo Ruo do Torneiro, n." 15, Aldeio Vslho

ACE§SO Junto à entrodo do oldeio, à direilo, onles dq esçolo bósicq do 1." ciclo

EI{QU DRAMEI{IO No periferio do mqlho urbqnq, no fim do orruomenlo

DESCRIÇÁO Construçôo de plonlo reclongulor com quotro divisóes e corredor centrql

UI|UZAçÁO lNlClAt Hobitoçáo

UITUTAçÁO ACII'AL Hq biIOçáO

I|POIOGIA Hobitoçõ o Êvolulivo de odobe (com umo omplioçóo recenle com um piso superior)

PARTICUI.âRES Arco sobre porto de gorogem em odobe curvo

DAI}O§ IÉCNrcO§
Íundoçó€s
rnoteíol olluro

POÍ€dCs
VÕOS

vergos ombÍoiÍq§

I lsolientes DOCUMENIAçÁO FOIOGúHCâ

boírotês rnodelro

arcos dê liiolo

orgoÍnosso

lilolo

ofx, orco de odobe no vóo de gorogem

cunhois

I lreÍorçodos
moteriois

Íeboco exlêíor
no fochodo pÍincipol

em todôs os porornentos

coberluro
rrrrlêriol
lelho luso

àácriçao

bolonço
0.30

] o. "*t"nor] 
p. interior

comp

iunlqs hodzontois DOCUM GúFrcA
dim. (m)

rnoteriols

com cimolho recto

ITiAIERIAI§

bloco dê ioipo
dlÍnânsóês (m)

ott

descriçoo

lunlo! veílicois
dim. (m)

rnqterlols

obs

odobe
dimeÍtso€s(ml

esp. ott

descdçoo

ESÍ. CONSER\,AçÂO

L l*nr [1.'eoio t I
obs.

p. exterbrl x lp. lnteíor

comp

tl
n

(::]

L1

x

x

x

DATA 02.04.05

rnou fl.ltno

0 50 100m



FtcHA OE REGTSTO DA COI{STRUçÃO Ef rERRA NO COi{CELHO DE AVIS Ficha ni 15 de ALDEIA VELHA

DESrcr{AçÃO Hobitoçôo do Ruq do Torneiro

Ruo do Torneiro, n.o 17. Aldeio Velho

ACÍ!§C) Junto à enÍrodo do oldeio, ô direilo, ontes do escolo bósico do 'l ." ciclo

ENQUÁDRAME}{TO No periÍerio do molho urbono, no {im do orruomenlo

DESCRçIO Conslruçõo dc plo nlo íeclongulor com quolro divisões e corredor com umo omplioç6o lolerol

lNlClAL Hobitoçóo

ÂCÍllAl- Devoluto

nPOtOGn Hobifoçõo Evolulivo de odobe

CANACXE

DÀ)O§ÉCtillCO§
tuÍrdoçó6E
rnqtêíol

sollentes

ottuío

POÍOdê6

vÔos

v6Ígot
borrotês rnodeiro

orcos de lijolo

ob§

êunhols

f lreÍoçodos
rnotêriois

reboco êxtêíoÍ

x

no Íochodo prlnclpol

êm Íodos os porornêntos

cobeÍhJro
rnolerlol
telho conudo

DOCUMENTÂGÃO FOTOGúTrcA

DOCXJMENTAçÁO GRÁNCA

oÍÍdr6iÍoE
orgorrosso
tiolo

bolorço
0.40

descíÇÕo

MAIERIAS

bloco de loipo
dlínensóas {m)
6Sp.

p. p. interlor

ott comp

descriçôo

lunlos vôÍliêols

dlm. (m) _
rnoteíois

lunios hodzoniois

dlm. (m)

rnôtêÍidls

obs

odobê
dlÍnensõos(m)

esp.

[i-lo. "*t"'io'li l p. lnterlor

comp

ú0
n

oI ó u

descrlçóo o umo vez e mêro

ESr. CONSERI,AçÁO

bom rrédlo
obrs

{:)

I

0
l

50

x

DATA 02.04.05

ÍTIOU rutno

100m



FICHA DE REGISTO DA CONSTRUçÃO EM TERRA NO CONCELHO DE AVIS Ficha n.o 16 do ALDEIA VELHA

DES|GT{ÂçÃO Hobitoçôo do Enxorq Novo

Junlo oo cominho poro Nosso Senhoro do Roboço

ACE§iO Do Aldeio Velho poro o igreio de Nosso Senhoro do Roboço

ENAn ÁDRAMENIO Rurol iunlo o um cominho

DESCHÇÁO EdiÍÍcio isolodo com um forno. Como onexo possui umo Cobono

mUZÁÇÃO lNlClAt Hobiioçôo e oulros

Umr lz§Âo ACruAL Devoluto

IIPOLOCIA Monle simples

CÂNACIERÍSNCA§ PARIICUI.ARES

DADO§ TÉCMCO§

Íundoío€§
rnoteíol
xisto

POr€dêS
Vóos

Yêrgtos ombr€lros

f_ lsollentes
otiJro
0.20m

bonotes rnodeiro
orcos de liiolo

obs. pedro de xislo nos veÍgos

cunlrols

x

orgornc§so

tjolo

x rêÍoÍÇodos

rnoteriois

xislo entrsmeodo com o odobe

Íêbôco exteíoÍ
no fochodo principol

em todos os porornentos

coborlurq
motêÍiol

Telho conudo

descriçÕo

bolonço
0.30

remole com liiolo mociço

MAIERIAIS

bloco dê tolpo
diÍnonsóes (ml

êsp.

I lp. "*t",rorfl
p. inteÍioÍ

compolt

descriÇÕo

lunlus veÍlicoiE

dim. (m)

moledols

obs

luntos hoúoniois DOCUM

dlm. (m)

rnoterlols

[ * ] o, .rt"notfl p. lnlêíior

olt.

0.1I
comp
0_33

odobo
dlrnonsó€s(m)

esp,

0_20{?)

descÍiçoo colocodos o meio v6z

ESr. CONSEnVAçÁo

l_. j*- l-l-.oi" []r',"u [-].ino
ob§. No cobono, o pilor csnlrol é dê

odobe

x

DATA 30.0ó.05 Extíocto do Corto Militor n.o 381 0 Soom

DOCUMEI{TAGÃO FOTOGúFrcA

GúFICA

E

i'.)t

1a.

It,



FICHA DE REGISTO DA CONSIRUçÃO ET TERRA T{O CONCELHO OE AVIS Flcha n.o í7 da ALDEIA VELHA

Monte de Volonguinho

Volonguinho, Aldeio Velho

ÁCE§SO Pelq estrodo nocionol entre Cobeçóo c Aldeio Velho

EilOlr,ADRAMElt{ÍO Rurol junto à eslrqdo nocionol

DESCRçÁO Conlunto de ediÍÍcios que englobo coso de hobitoçõo c dois onexos o{oslodos

UflUZAçAO lNlClAl Hobitoçôo e oulros

l,IlLlZAÇAO ACIUAI Devoluro

IIPOIOGIA Monte Simples com onexos

canaqHúlos PÂRilcuLAnEs

D^DO§ rÉCtt COS

tundoçle§ [l sollentes

rnoteíiol otluro

xisto

poÍ€dos

VôOS

veÍglqE oÍYÜí€lqs

DOCUM FOIOGúFlcA

bonotes rnodêlro

oÍcos dê lijolo

obs.

cunhol§

[]reÍoçooos
rnoteriols

pedro e controÍortes

Íêboco exteíor

nq Íochodo píincipol

em todos os poÍornenios

orgomos§cr

tilolo

x

êobêrluro
rnqtêÍiol
Telho conudo

bolonço
o.30

descrlçoo
remole com odobe

MAIERIiIIS

bloco cre tolpo
diÍÍronsó€q Ím,
esp.

0.50

dêscÍçoo

lunto! veÍllcols

dim. (m) _
rnoterlols

ob§

p exterrorf 
I
p. interloÍ

comp,

r.90

lunlq3 hoÍtsontois

dlm, (m) _
rnoteÍiols

GNÁHCA

x

ott.

o.50

E

odobe
dlm€ÍIróes(m)

esp.

0.20

[ ]o. ",,t",r",[1 
] 
p. lrúêrlor

ott.

0.10

comp
0.,t0

descrlÇóô colocodo o meio vez

ESr. CON§EnvAçÃo

bom rrÉdlo

obs L

(
DATA 30.0ó.05

rnqu [!1ruíno

Extrocto do Corto Miliror n.o 381

l

o 500m



FICHA DE REGISTO DA COI{STRUçÃO EM TERRA NO CONCELHO DE AVIS Ficha n.o í8 de ALDEIA VELHA

DE§IGNAçAO Monte de Vole de Figueiro

LOCAIIZAÇAO Vole de Figueiro, Aldeio Velho

ACESSO Pelo estrodo nocionol enlre Cobeçóo e Aldeiq Velho

ENQUADRAMENTO Rurol, iunto à esirqdo nocionol

DESCRçÃO Coniunto de edifÍcios e englobom coso de hobitoç6o, onexos, muros e dependêncios poro onimois

UIIttzAçÃO NrclA[ Hobitoçôo e ourros

UTlLlZAÇÂo 1ç;1gAt. p"roluro

ÍlPOLOGl Monte Arruomenlo (Só o muro e o onexo sóo de odobe)

CÂNACIERI§fl CÂS PARIICUI.ARES

DADO§ IÉCNICO§

tundoçóes
rnãtêriol

PoÍ§de6
voos

veÍgor

DOCUMEMAçÃO FOTOGúflCÂsoliêntes

olluro

borrotes rncdêiro
ôrcos de liiolo

ombl€lrq§
orgornosso
lijolo

obs

cunhols

I lretoçooos
moteriois

Íêboco êxtêrior

no Íochodo píncipol

em todos os poíornentosx

cobêrhJÍo

rnqteriol
Telho conudo

bolonço
0.30

descrlçoo
remole com liiolo mociço

MAIERIAl§

bloco de ioipo
dimênsões (ml

esp.

i 
" 

lo. "*t"r.i",| 

- 
lp. intêrior

olt comp

dêscriçôo

lunlos veíllcois

dlm. lm) _
rnotêíois

iunlqs hodzontols

dim. (m) _ _
moteÍlols

.,1

obs

odobê
dirn€nsóê(ml
esp.

0.20(o)/0.25(b)

p. eteriorl l p, inlerlor

qlt.

0.r 5

comp
0.50

(o) muro/(b) onexo
com muilo pedro no lerro

EST. CONSEnyAçÃO

E*rn i l-"oi" | ]rrn, [,ino
obs.

T

,^'

r"l

DATA 30. r 0.04 Extrocto do Corto Militor n.o 381 í)0m



FICHA DE REGISTO DA COI{STRUçÃO ET TERRA NO CONCELHO DE AVIS Flcha n.o '19 de ALDEIA VELHA

lgreio de N. 5ro do Roboço

N. Sro do Roboço, Aldeio Vclho

ÁCÍ§lO Do Aldcio em direcçóo às morgens do olbufeiro de Moniorgil

ÊÍ{êIIADRAÂIENIC» Rurol, próximo do olbuíoiro de Montorgil

D,E§CRçÃO Coniunto de ediíícios com igreio e cosos de hobitoçôo

unuzÂÇÁo lNlClAL Relisioso

unuzAçiÁo ÂCIllAL Religiosq (os hobitoçóes eslõo dcvolutos)

IIPOIOGI,A Relisioso

CANACIERbICA§ PARIIO'LâNES

DÂDO6IÉCilrcO§
tundoçóes
rndtêriol

poÍ€d€0

VÕOS

vêígto!

DoCUMEMAçÃO FOrOeúflCâ

DOCUTíENIAÇAO GúRCA

f lsottentes
otturo

borÍotes rnodelro

orcos dê tiolo
obs. pcdros de xislo

ôínbr€lÍos
oígorno§so
li,olo

cunhols

l, ]refoçodos
rnoteÍiols

Íêboco extêrlôr

no fochodo prlrcipol

em todos os porornentos

cobeúJlo
rnotêriol
conudo

bolonÇo

0.30/0.40
dêscrlçóo

lrrAIERlAlS

bloco de lolpo
dlÍnoruóes (ml

esp.

luntqs \rêÍllcoh

dlm. (m)

rnqteÍ10is

obs

p. p. lnierlor

comp.

lurllus hoÍUoírtols

dlm. (m) _
rnoteílois

oll

odobe
dlrÍr€móe.(m,

e§p.

exterbrf ]
p. lnleÍiorp

comp,

descíiçôô

EST. CONSERVÁÇÃO

born rrédk) |rrnu []ruinox

obs. os hobitoçócs nõo posturm coberturos

ott

SOOm

x

x

DATA 30.0ó.05 Eírocto do Corto Militor n.o 381



FICHA DE REGISTO DA CONSTRUçÃO EU TERRA NO CONCELHO DE AVIS Flcha n.o 20 do ALDEIA VELHA

DESGNAçÃO Moinhos dos Frqgos

rocllrrAQÁo Ribeirq de Sonlo Moçorido

ACE§§O Dos moçe ns do olbuíeiro de Monlorgil, iunto à ponte Pêlo moÍgem esquerdo dq ribeiro

ENQIIÁDRAMENIO Rurol iunlo às mqrgens do ribeiro

ÍNSCRIçÃO Coni unlo de eslruluros com moinho, hob

UNIEAçÃO lNlClAL Moinho e hobitoçóo

Devolulo

ÍlPOtOGlA Moinho de óguo

DADOS IÉCNrcOS

Íundoçoes fl sollentes

mqteÍlol oltJro

xislô

Pordss
vóos

vêÍgor
borrotes rnodeiro

orcos de liiolo

obs.

cunhol§

[ ]retoçooos
rnoteriois

reboco extêrior

no fochodo principol

em todos os Porornenios

oÍr,bÍêircs

x

orgornosso

tiiolo

MAIERWS

bloco de iqlpo
diÍnenso$ (m)

esp.

côbêÍluro
rnqteriol
Telho conudo

descrlçÔo

bolonço
0.30

I lo. "*t",.,f lo. tnt 
'io,

comp

iunios hodzonloi§

dlm. (m)

rnoterlols

olt

descriçôo

iunios vêÍllcol"s

dim. (m)

rnotêriois

obs

odobê
dlrnen!õ€s(m)

esp.

0.10

| ]n, .rt"'ro,[1]p. lnterior

oll.

0.20

descÍiçóo o meio vez; oo ollo

E§T. CONSEWAÇÁO

I lo". I l*xi" L l*,
ob§. existe um oporelho com oulro

odobe com col e 0.29x0.'14x0.,I0

num enchimênlo posÍerior

comp.

0.40

x

x

x

DATA 30_03_0ó

ruíno

Exlroclo do Cono Militor n.o 381 5OOm

iloçôo, co nois de conduç6o de óguo e forno

DOCUMENTÂÇÂO FOIOGúFrcA

$#.f*i&.

DOCUMEiÍTAçÃO GúFrcA

\

í1

0



FICHA DE REGISTO DA CONSTRUÇÁO EM TERRA NO COilCELHO DE AVIS FiChA N.O 21 d€ ALDEIA VELHA

DESIGI{AÇÃo Poço nos Courelos dos Borrcgos

rocAuzAçÂo Courelos dos Bonegos, Aldeio Velhq

ACEI§(I A oeste do povooçô o, em direcçóo à Sro do Roboço

El{OllÁDf,AMENTO Rurol, perto do pequeno lomerodo de conslruçóes

Poço dc odobe

unrtrA@ rt{lclAL Poço

ulllrz\ç/ior AcnlAL Poço

nPOLOGlÀ Poço

PAflICUI.ANCS

DADO§ IÉCillcO§
tundoçóes
rndtêrlol

FOIOGúHCA

poÍsd€6
voos

vôÍgÉn oÍÍüÍclrgs

soliêntês

otturo

boírotes rnodelro

orcos de lilolo

oÍgornosscr

flJolo

ob6

cunhols
reÍorçodos

rnoteíiois

x
rêboco êxteíoí

no Íochodo pÍincipol

em todos os porornentos

coboÍturq
rnoteriol bolonÇo

descrlçóo

BttPtt*'

MAIERIAS

bloco de iolpo
dlÍnenstuú (m)

êsp,

!0. "*t,ior[ ]p. tntêrior

ott comp.

descíiÇóo

1-.'

lunlos verllcol§

dim. (m)

rnõlêrlols

lunios hoÍlzonblr
dim. (m) __
rnqteriois

DOCUUENTAçÁo GúF]CA

ôb§.

odobe
dlÍnemó€r{ml
esp. ott. comp,

o.r5 0.08 0.,t3(0.3ó)

dêscriçoo o odobe é curvo e foi colocodo

p exteíorf lp. lnterloÍ

E

o meto vêz

ESr. COi{SERYAçÂO

bom

obs

rrÉdlo

)

x

x

DArA 0l .04.0ó

flrrou flrui.o

Enroclo do Corto Militor n.o 38.I 0 S(xlm



FTCHA DE REGISTO DA CONSTRUçÃO EM TERRA NO CONCELHO OE AVIS Ficha n.o í dê BENAVILA

DE$GTilAçÂO Hobitoçôo do oqueduto

rocAuzÂÇÁo Estrodo Municipol em Benovilo

ACESIIO Pelo inlerior do og lomerqdo, iunlo à estrodo municipol

ENOT ADRAMENIO Rurol, mos no periÍerio do molho urbono mois recenle

DESCRIçÃO Monle simples com duos divisóes e chominé de Íumeiro

UIUZAçÃO lNlCliAL Hobiroçóo

uIlLlZAçÃo ACIlrAt Devoluto

flPOLOGIA Monte simples

CAnAcIERísncA§ PÂfncULÂRES tusociodo o um oqueduto, poço e lqnque; chominé de fumeiro (doto 24.1.1894)

DÂDOSÍÉCNrcOS
tund,oçóes
rnolerlol
pedro

sollente§

otturo

0.90

DOCUMENTAçÃO FOTOGúFICA

poredê§

VÕOS

YêÍgOE

x

bonotes rnodêiro

orcos de liiolo

ombÍêlÍrIs
orgornosso

tliolo

ob6

cunhols

[--]retorçooos
rnotêrlols

Íêboco exterior

no fochodo píincipol

em Íodos os poromentos

cobeÍluro
moteÍlol bolonço

descriçôo

MA|ERliAl§

bloco dê tqipo
dlmensó€§ (m)

esp.

0_50

dêscriçóo

p p. lnlêrior

olt.

0.45

comp.

lunlos vêÍllcols

dim, (m)

rnotêÍiols

lunlqs hoílzoniok

dlm. (m) 0.01

rnoteÍois

orgomosso de lerro

DOCUME GúflcA

ob,s.

odobê
dlrnen6óê6(m)

esp.

l lo..rt no,[- ]p. rntêíioí

comp.

a
/1

ott ) Iú I

descriçÕo

Err. cor{sER|\rÂçÃo

I l*,..
obs.

rrÉcliô

x

x

x

\

x

DATA 03.05.05

rnou nnno



FICHA DE REGISTO DA COI.ISTRUçÃO E[ TERRA NO COT{CELHO DE AVIS Flcha ni 2 ds BENAVILA

DESIGNAÇÁO Muro no Ruo luÍs do Silvo Aço

rocAr-trAÇÁo Ruo Luís do Silvo Aço em Benovilo

ACESSO Pelo inlerior do oglomerodo. no finol do orruomento

Et{OlrÁDRAMEt{ÍO No periícrio do oglomerodo onligo

OESCRçÁO Muro de divisóo de prop riedode de toipo com o topo orredondodo

wuZAçÁO lNlclAr Muro

umlrzlçÁo ACIJIJAI Muro

TIFOLOGIA Muro de divisóo de propriedode

CANACTERÍSTCAS PANfl CUiIRES

DADO§IÉCNrcO§
tundqçó€6
rnoteÍiol
pedro

sollentes

oltuÍo

BOCUM

DOCUI,IENTÂ@ CúHC^

FOTOGúFrcA

poÍ€d€s
Võos

vorEtcr8

ob§.

borÍotês rnodelro

orcos de tüolo

oíYür§lÍ€a
orgornc§so

tilolox

cunhols

flretorçodos
rnõiêíols

rêboco exteíor
no fochodo principol

êm todos os porornenlosx

coboÍfuÍn
rnoterlôl bolonço

descriÇÕo

MAIERIAS

bloco de iolpo
dlrnoruó66 (m)

o§p,

0.46

p.

ott,

o.2owl

p. lnlêrlor

comp

dêscrlçÔo com iunÍo intermédio

dim. (ml

rnoteíols

lunlos veíllêolr

oE§. t"p9 g.."d!!CgCg r9.!9Cgçot
de Íiiolo e orgomosso

[ ]n. u*r.lorf ]p, hteloí

ott comp

descrlçÕo

EST. CO]§ERVAçÁo

bom rÍédlo
obs

luntos hoítoniols
dim. (m) 0.0,U0.05

rnoleíiols

colhou rolodo
( r\-,

odob€
dlÍnensóes(ml

esp.

uo
n

0

x

x

DAIA 03.05_05

l lnnu f lruino

50 0m



FICHA DE REGISTO DA CONSTRUÇÃO ET TERRA I{O COilCELHO DE AVIS Flcha n.o 3 de BEI{AVILA

DSIGI{AÇÃO Muro no ruo 25 ds Abril

Ruo 25 de Abril, em Benovilo

ICEIIO Palo círodo municipol em direcç6o à iunlo de freguesio

H{QUADRAMENIO lnserido no molho uôono mois rocênle do oglomerodo

DESCIçÁO MuÍo, mos drvcró tcr sido construido poís ser umq hobitoçôo (obro inocobodo?)

uÍruzAçÃo INtCtAt ?

umuztÇÍo AcÍuAt muro

IIPOTOGIA ?

CARACIERFTICAS PARIICUIÁff §

Í»DOSrÉCilrcO§
tuÍidoç{.3
rnot€dol

borot6s rnodêlÍo
orcos dê tljolo

oíÍÜÍcÍtts
orgorrEsscr

flPlo

TOTOGNÁFrcA

enÁnce

sollentês

olluro

DOCU

PoÍrdaa
vÕos

vcígtos

x

ob§

cunholr

f-lreÍorçodos
moteío§

rêboco êxtêíor
no Íochodo pílnclpol

êm todos os porornêntos

cobeÍluro
rnoteÍlol bolonço

descriçÕo

MAIERIA§

bloco d,. ialpo
dlÍn€mó€6 (ml
esp.

p. lnteíoÍp.

olt comp

dêscrlçõo

lunlos \reíflccls

dlm. (ml

rnoteílol§

lunlor hoílzoniqls

dlm. (ml _
rnotêÍlols

obs

odobe
dlÍneíisÕ.ú(ml

esp,

0.20

p. exteíorf-l p, htêÍloí

comp
0.35

olt.

0.15

clescÍlçóo com pedms de dimensõo

consideróvel; o meio vez

Eir.cor§Env çâo
bom rn&lo

obs.

x

x

Io
tro

$

e

,|0 50

0
1-t

x

DAIA 03.05.05

flrrou [ 
-lruno



FICHA DE REGTSTO DA COMiIRUçÃO Ef TERRA r{O COÍ{CELHO DE AVIS Flcha n.o 4 do BENAVILA

OlEslOilAÇiO Hobitoçôo no ruo D. Dinis

rooll.t AçÁo Ruo D. Dinis, n." I 7. em Benovilo

ICES§O Pelo estrodo municipol em dirocçóo à Escolo Bósico do 1.o ciclo

EHOIrÂORAiIEMO lnserido no molho urbono mois recenle do oglomerqdo

DCSCnIÇÁO Hobitoçôo de piso léÍÍeo com coberturo de duos óguos

ÍFOIOGIA Hobitoç6o evolutivo de odobe

c^nAcrEffi P RÍtcurrnEs
oADo3IÉCNC!§
tundoç{€o
rnoteÍlol

boÍrotês rnodêko
orcos de ílolo

oínbrÊllt'r
oÍgornosso

fllolo

FOTOCNÁFCA

GRÁfrcA

sollefrtes

otluro

POÍ€dC6
vôos

v€ígrclr

obs

cunholE

I x lreÍoçodos
rnotêíois
com lirontesi obode intercolodo com tiiolo

rêboco extêrlor

no Íochodo pínclpol
em todos os poíornenlos

cobeÍfuíq
mqtêriol
conudo

bolonço
o.40

descrlçóo
cimolho trobolhodo

MAIERIÂTS

bloco dê lqlpo
dlÍnonrõês (ml

e§p.

p p. lntêíoí

olt cornp.

descíçôo

Irmtqs v.íficolr
dm. (ml

rnõtêrlols

lunlos hoÊoíriols

dlm. (m)

Ínotêrloh

ob6

o
odob.
dlrnentó..(m)
e§p,

0.20

p.

c nos cunhois

p. lnteíloí
0

olt.

0.10

cornp
0.30

descÍiçÕo com pedros de colcório
colocodos o maid vêz

E§T. COü{§ERVAçÃO

bom rnédiô

ob6
i f )

x

x

0
I

<)

x

x

DAIA 03.05.05

rnou ruÍno
"9í;-

a0 m



FICHA DE REGTSTO DA CONSTRUçÃO Et TERRA NO CO?{CELHO DE AVIS Flcha n.o 5 do BENAVILA

DESIGI,IAçÃO Anexo no Ruo Solgueiro Moio

LOCALIZAÇAO Ruo Solgueiro Moio, em Benovilo

ACESSO Pelo loteomento do Vinho Velho

ENOUADRAMEMO lnserido no molho urbono do oglomerodo, no periÍerio do oglomerodo onligo

DESCATÇ O Ansxo com um piso e coberluro de duos óguos

UÍlllzÀ9Áo lNlclAL Anexo

lml UAÇÃO ACIUAL DêvoIuIo

IIPOLOGIA Anexo nóo hobitocionol

CARACIERíSTCAS PÂtrNCUllRES

DADO$ IÉCMCIS
íundoçÕêc

rnqteÍlql

FOIOGNÁHCA

POr€d€s
VÕos

vorgtoE oÍÍürreims

sollentês
otturo

DOCUM

boÍroles modêlro

orcos de lilolo

oÍgoÍno.sso

tiJolo

ob6

cunhols
rêÍoçodosx

rnotêriols

com lironles e pedm

reboco extêrior

no fochodo prlnclpol

em lodos os porornentôs

cobortuÍq
rnoteriol
conudo

bolonço
0.15

descíçóo

MÂÍENlÁls

bloco d,E ioipo
dlmensôes Íml
esp.

p. exterl p. lnleÍlor

comp.ott

descricóo É§

DOCU GRÁFrcAluntor \reÍflcols

dlm. (m)

rnotêdols

luntrqE hoíleoniolg

dlm. (m) _
rnolêdois

pcdro l
ob§

odobê
dlÍnêmõ6(m)
êsp.

p. exteriorfl p, lnlerloÍ

comp

E
ott

descíçoo

EST. CONSEnyAçÃO

L- bom irréoio x rrnou 
- 

ruíno

ob6. possui um conkoÍorte .]

_]l.--l

\l lo ioo, Io

x

x

DATA 03.05.05



FICHA DE REGISTO DA CONSTRUçÂO EÍS TERRA NO CONCELHO DE AVIS Ficha n.o 6 de BENAVILA

DESIGI{AçAO Hobiloçóo do Trovesso dos Amoreiros

tOCâtlZAÇÁO Trovesso dos Amoreiros, n." B, em Benovilo

ACESSO lunto oo Lorgo do lgreio

ENOUADRAMENTO lnserido no molho urbono do oglomerodo

DE§CRçÃO Hobitoçõo de um piso com cobeduro de umo óguo

unuAçÃo lNlClA[ Hobitoçao

luto (?)

nPOtOGlq Hobitoçóo Elemenlqr de roiz medievol

CÃcnnÍsnces prirrcuunrs
DADOS IÉCNrcO6

tundoçóês
rnoteriql

DOCUMENÍAçAO ÍOTOGúFrcA

DOCU GúFrcA

i-- lsotientes
olturo

pqrede§

vóos
vêrgKls

i 
-loonotes 

rncoetro

lorcos de iijolo

obs.

cunhols

| 
- - retoçooos
rrntêriois

reboco êxtêÍior

lno Íochodo pdncipol

l i em todos os poÍornentos

oÍnblêilos

f---lorgornosso

[ ]pr"

cobêÍfuÍs
rfloterlol bolonço

descriÇôo

MAIERIAS

bloco do toipo
dlÍnensó$ (ml

esp.

descrlçoo

p. exleriorf ]o. tnt",iot

comp.olt.

0.50

lunlos verlicols

dim. (m)

rndlêriois

obs

luntos hoÍlzonlqis

dlm. (ml

rnoteíiols

odobe
Glirnensóos{m)

esp.

I le..rt ,iotl ]o. tnt",io'
I

oli comp

descriçoo

EST. CONSERVAÇÃO

I l*- f i l*:oro [ ]m", i l,,ino
ob§

::-- :- - /l
/ - .-:::-_ J_ r." ..,. :

lOOm I

x

DAÍA 03.05.05

50



FrCHA DE REGTSTO DA CONSTRUçÃO Et TERRA 1{O CO}ICELHO OE AvlS Flch. n.o 7 de BENAVILA

DEslGilfÇÃO Hobitoçao do Trovesrq do Lqgor

tOrC[llZiçÁO Trovessq do Logor, n." 8, om Benovilo

ÁCÉSSO Pelo lolaomento do Vinho Valho

ÊII|CITADRAÂ|Ei{IO lnserido nq molho uóono do rodo, no periferio do oglomemdo onligo

Hobitoçõo de um piso com cobsrluro de duqs uos

UÍlllz ÇÃO NrcU[ Hobiroçóo

UIII l,âçÁO ACXIIAI DeYoIUIo

IIPOLOGIA Hobitoçõo Elemontor de roiz medievol

PARIICUllNE§

oADO§ rÉCr{rcp§
íundoçó€s
rnoteíol

boÍrotes rnqdelrq
orcos de ílolo

oíÍrbr€lfttr
orgKn'no§so

tiol()

FOIOCNÁHCA

cúFca

sollentês

oltuíq

poirdc8
vÔo§

vaígÉlt

ob§

êunholr
reÍorçocl}s

rnotêÍiols

rêboco êxtêrlor

no tochocb pÍlrclpol

em toclos os poroÍnento§

cobeífurq
rnqteíol
conudo

bolonço
0.40

dêsc

MAIEnlAS

Uoco d. lqlpq
dlÍnen ões Ím)
esp.

p p. htêíoÍ

olt coÍTlf,

d6,scíçôo

lunla. veíflcdt
dlm. (m)

rnoteíols

lunlo! hôdrontolr

dlm. (m) _
rnotêÍlols

ob§

odobe
dlÍn ruó.c(m)

e§p.

p. p. lntêÍloÍ

olt comp

dqscííoo

EgÍ.cot{sE*v ÇÃo
born rnédlo

ob6.

x

x

-+rTo 50 loom ( l

x

D rA 03.05.05

rnou ruíno



FrcHA DE REGtsro DA coilsrRuçÂo Eu rERRA No coNcELHo DE Avts Ficha n.o I de BENAVILA

Dt§IGNAçAO Muro no eslrodq municipol

tCrcilJZÀçAO Estrodo municipol em Benovilo

ACESSO Pelo inlerior do oglomerodo no Eslrodo municipol

EIIICUADRAIIEMO lnserido no molho urbono mois recente do oglomerodo
Muro, mos devcró eslor ossociodo o umo hobitoçóo +ombém de odobe(?)

tm lNlClA[ Muro

UT ACIUAI MuTo

nPOtOG!À Muro de divisõo de propriedode

cânAcrEnFncAs PAmrcuunEi
DADO8 IÉCNlcO§

Íun<loçõe8
rnotêíol

sollentes

olluÍo

cunhols

| ]retoçooos
rnqlerlols

por€d€ü

VÔOs

v€rgos

ob6

bonotês rnodeiro

orcos de 1üolo

oÍÍ{rlrlroE
orgornosscr

fllolo

FOTOGRÁFlGA

enÁnca

reboco exterior

no tochodo princlpol

êm todos os poÍornêntos

cobêIfurq
rnoteílol bolonÇo

dêscriçÕo

ÍVIAIER!Ât§

bloco de loipo
dlm€nsões (m)

esp. olt

descrlçoo

p. êxêrio p. lnterioÍ

comp

luntos veÍtlools
dlm. (m)

rnqteíols

lunlos hoílloniol§
dlm. (m)

rnqteÍlols

DOCU

obs.

odobe
dlÍnensõês(m)

esp.

0.20

[]n. .rr.rr"rf_]p. tnteíoÍ

olt.

0.1 5

comp
0_35

o meto Yez

ô
EST. CON§Em,AçÃO

[ *'n [_]..reoro L ]*, f=]ruÍno
obs.

ú

c
o

io ioo. I

DAIA 03.05.0ó

J-.---. rr 0



FICHA DE REGISTO DA CONSTRUçÃO ET TERRA NO COI{CELHO DE AVIS Flcha n.o I de BENAVILA

DCSIGi{AçÃO Hobitoçôo no Ruo Alves Correio

tOlC/AttrAÇÂO Ruo Alves Correio

ACÍ§§O Pelo inlerior do oglomerodo

El{QllÁDf,ÂMElíIO Urbono

DCSCR|çAO Hobitoçôo com duos divisôes e chomlné de fumciro

unuZAÇÁO Nrcul Hobiroçõo

UmUzrcáO ÂCruiÀt Devoluro

nPOlOGlÂ Hobitoçôo elementor de roiz rurol

PAnIlcl'LARE8

DADOSTÉCl CO§
tun@
rnoteíol
pedro de xislo

POÍ€des
vóos
vêÍgEtr

reboco exlêíor
no fochodo pllrrcipol

em todos os polornentics

FOIOGPJÁNCA

DOCUMEiÍÍAçÁO cúflCÂ

sollêntes

olhjro
I .00

boÍrotes rnodelro
orcos de tjolo

o.rüÍêlrIIs
oígcrnosscr
tplox

obs.

cunhob

f lreforçodos
rnÕtêíols

cob€ÍluÍq
rndtêrlol bolonço

descriçÕo

MAIERIAS

bloêo dê iolpo
dlrneruó.3Ím)
esp.

o.4ó
descÍlçÕo

x p. p. lntedor

olt.

0.53

comp.

r .00(?)

lunto! vêr colg

dlm. (m)

rnotêrioh

lunlq3 hodzonlqk
c,rm. (m) 0.04

rnoteíols
pedro de xisto

ob§.

odobê
dlÍnemóes(ml

e§p.

exteíor[_] p. Interlor

corlrp.

p.

olt

dêscriçôo

ESr. CO]{§Ef;YAçÃO

bom rrÉdio

obs

rrlou o

Foi demolido poro dor lugor o outro

construçóo

x

x

x
ú

DATA 21.0ó.0ó

ruíno

o 50 100m



FICHA DE REGISTO DA COISTRUçÃO EM TERRA NO CONCELHO DE AVIS Flcha n.o 'l de FlG. BARROS

DESIGI{AçAO Monte do Logor

Figueiro e Borros

ACX§tlO Pelo cominho rurol que porte à esquerdo em Írente à f9!te
ENCII ADRAMEI'ITO Rurol, perto do rossio de Borros

DESCRçÂO Edifício ossociodo o um logor e o um oqueduto
tm tNrclAt

ACÍUÁI Devoluto

IIPOLOGIA Logor, ossociodo o um oquedulo
CARACIERí.Ti:A§ PAnIlCUunES

DADO§ ÍÉCNlcO§
tundoío€s
rnoteÍlol
g ron ito

por€dê§

vÔos

YêrgGr

solientês

olluÍo

0.70

DOCUMENTÂçÃO rOrOCúFrcA

x

obs

boírotes rnodelÍo
orcos dê lijolo

ombrCÍrlg
orgorrosso
ti]olox

êunhols

[^_.lreÍoçodos
rnoleriois

reboco exteíor
no Íochodo pÍhclpol
em tôdos os porornêntosx

c-obêÍtuÍo
rnotêÍiol

telhq de conudo

descrlÇóo

bolonço

Remolodo superiormenle com pedro de

grgn!1o

MAIERIAI§

bloco d,ê iolpo
dlmênsóes (m)

esp.

0.4ó
descriçôo

p. p. inierior

ott.

0.50

comp.

0.70(?)

luniqs veÍllcqls
dlm. (m)

rnoterlols

ob§

luntos hodzonlqls

dlm. (m)

rndteíiols

eúHc^

odob€
dlínênsóês{ml

esp,

[ ]p. "*t"ri",f lo. tnt rtot

compolt

descílÇÕo

EST. CONSERVAÇÃO

L l*nr 1__lmooro
obs

t

x

x

DATA 0l . I ',t .04

rnou rutno

Extroclo dq Cortq Militor n." 382 0 500m



FICHA DE REGISTO DA CONSTRUçÃO ET TERRA NO CONCELHO DE AVIS Flcha n.o 2 de FlG. BARROS

Muro de divisóo de propriedodeD[§tcttAÇ o
rocruaaçlõ Junfo à Fontê de Figueiro e Borros

ÁCESSC) Pelo cominho rurol que porle à esquerdo em Írenle à Fonte

ENêIT,ADRAMEiIIO Rurol, perlo do rossio de Borros

DE§CRçÁO Muro com comprimenlo consideróvel, com olgumos óreos ió inêxistenles, enquodróvel num cominho ontigo

lmuI.qçÃo Nrcul Muro
umErçÁoÁcilr^t Muro

nPCrtOGlA Muro de divisõo de propriedode ({oz porte do propried ode do Monte do Logor)

CÂNACIERÍSfl CAS PARIICUI.âNES

DADO6IÉCNlcO§
fundoço€c
rnoteílol
gronilo

rebco extêíor
no tochodo pÍinclpol

em todos os poromentos

TOIOGúFrcA

GRÁHCA

solientes

ottuío

0.50 (vorióvel)

POI€d€§
vÔos

Yêígtor

boÍroies rnodelro
orcos de tiJolo

ombÍslíq!
orgornosso
tiJolo

ob6

cunhol!

f lreÍoçooos
mobriois

cobeÍfuÍs
moteíol bolonço

dêscrlçóo

MAIERIÂIS

blooo de lolpo
dlÍnensóes (m)

êsp.

0.30?

descíçôo

l--.]n. .rt"tr"tf-j p. lntêrioí

olt.

0.50
comp.
0.90 (vorióvel)

lunlqs vcÍlicqls

dlm. (m)

rnolêíols

lunlo. horlzoÍrioE

dlm. (m)

rnotedoi§

obs

odob€
dlÍnensóes(m)

esp.

L ]o. u*r.rror[_ ]p. lnÍeflor

compot

descíÇôo

ESI. COI'§ERVAçâOfl*-
ob§,

rrÉdlo

DATA o',t.1 
',t .04

l_ ]rrou [! ruino

Extrocto do Coío Militor n.o 382 0 500m



FrcHA DE REGTSTO DA CONSÍRUçÃO EU TERRA NO COÍiTCELHO DE AVIS Flcha n.o I dê MAFTANHÃo

Monte do Moronhóo

tOCALEfÇÂO Mqronhôo - Herdqde de Comóes

ACES§C) Pelo esfrodo de ocesso oo Moronhóo

EI{€IIT,ADRAMENIO Rurol. mos conslitui umo sede de uesto

Coniunto de conslruçóes hobilocionois, onexos e um Íorno
UnUZAçÃO lNlClAt Hobiroçóo e ourros

UIll"trAçÂO ACruAL Hobitoçóo e outros

IIPOLOGIA Porte do Herdode de Comões

CARACIERI§NCAS PARIrc1'LâRES

DÂDOS IÉCNlcO§
íundoçóes
rnqleíql
pedro

I Isolrer*es
olluro
o.30

comp.

I .00

Nos poredes ext. o esp.é 0.55
exislem blocos com iunlo intermádio

IunloE hodzonüols

dlm. (m) 0.03/0.01

rnoteílols

pedro xisto/tiiolo cozido

obs. sxistêm iunlos inclinodos

odob€
dlÍilensóoE(ml

esp.

p. lnÍêrloÍ

olt comp

descíçoo

ESI. CO!'§ERI/AÇÁo

L l*,.n
obs.

rrédio

FC'TOGúFrcA

CúFlcA

poÍedes

vooÍi
veElor

ob§

bonotes rnodelrq

orcos de lijolo

oÍYlbrcitÊs
qrgorrosso

fljolo
x

x

cunhols

f l reÍoçodos
rnoteriols

reboco exterlor

no fochodo priÍrcipol

êm todos os pôrornêntôs

cob€ífuÍo
rnf,terlol

conudo/luso

descriçóo

bolonço
o.20

MAIERIAIS

bloco de tolpo
dlrnensóeú (m)

êsp.

0.45l0.55
descÍiçóo

x p p. intêrior

olf.

0.50

luntoE voÍficol§
dlm. (m)

rnqteíols

p

x

x

x

x

DATA I 7.1 I _04

Ll*, f_ lruino

Exlrocto do Corto Militor n-o 395 0 írom



FICHA DE REGTSTO DA CONSTRUçÂO EM TERRA NO COÍiICELHO OE AVI§ Flcha n.o 2 d. MARANHÂO

Monte do Ordem
Herdode do Ordem - Moronhõo

ACÍ§§O Pelo estrodo de Avis poro Cobeçóo do lodo direito

EÍ\EIrÂDRAIITE]{IO Rurol. iunlo à estrodo municipol

Conslruçóo com com ôrêos hobitocionois, onexos e fomo
INEIAI Hobitoçóo e oulros

ÁCTllAL Devoluto

IFOIOGIA MontcAgrupodo
CATrcIENSNCAS PARIrcUllNE§
DADO§ IÊCillcOS
tundoçÕ6
rnotêÍiol
pedro

sollênlês

olluro

0.70

oÍnbr€lrqr
oígomc§n
nFb

FOIOGNAFlcA

erÁncr

porrdos
Vóos

vcrEtoE

x

obs

cunhols
Íefoçodos

rnoterlols

com pedro de gronilo/xisto

rêboco êxtêrior

r|c fochodo pínclpol

em todos os porornentos

ooberluro
rnoteíol
conudo

bolonço

descíçoo
rcmolodo supêriormenle com tijolo cozido

borÍotês rnodêlro

orcos de liiolo

MATERIA§

bloco de iolpo
dlnFmôos(m)
ê§p,

0.50

p, inierlorx p.

qll.

0.25 V2l

comp.

r.00
descÍiçóo cxislc oulro lipo d. toipo

dlm. [m)

rndiêídh

sem pedro nos iunlos horizonlois

luÍrto. veÍtlcoL lunbr hoüoniols
dlm. (m) 0.03,0.01

moteílols

pêdro colcório

ob§

odobê flo. "*t*o,[i]
p. lnteíor

dlÍn nrõê6(ml

olt.

0.íí

descílçôô colocodos o mcio v.z

EST.CONSEIY@
bom rrÉdlo

ob6

(?
ê§p

0.23

co'r'rp

0./t0

,,(

x x

x

x

x

oATA 17.11.04

Ínou rumo

Extrocto do Cortq Militor n.o 395 §o0m



FICHA DE REGISTO DA COIISIRUçÃO Ef TERRA NO COXCELHO DE AVla Fich. n.o 3 d. MARÂNHÃO

D6rcluçÁo Anexo do Monte dos Tcimos

Comócs - Moronháo

ACESSO Pelo cominho que porle nos rroseiros do Copelo ds Comóes

EÍ{Olr,ADMÀlEl{IO Rurol, iunto o um cominho
DBCflÇáO Construçóo ds piso térrco, plonto reclonqulor e orco de voho pêríeito poro ruporte do cobcrluro
mUZÁ@ D{rc1q1 Anexo nóo hobitocionol

ImUZAçÃO ÁCruAi Drvoluro

IIPOIOGIA Anexo nóo hobitocionol

CAnACÍEnFflCáS PAnflClrUnE3 doro (1928) no fochodo principol sobre o poíõo
oADO§ IÉCrtflCO§

fuÍrdoçóoe
rnotsÍlol

xislo e tiiolo cozido

FOTOGNÁHCA60llentê§

olluro
O./í5

por.d..
vóos
veígrcrt

borÍotês rnodêlÍo
orcos dê tlolo

oí?rbí€lÉs

or€orTrc§so

1üolo

ôb8.

cunholr

f-lreÍ,orçoclcs
rnqtêílols

x

íeboco extêÍicr
no Íochodo pÍlnclpol

êm todos os porornentos

cobaíluíq
rnotêÍiol

conudo/qbq e conudo

bobnço
o.20

cl6scrlçôo

MAIERIAIS

bloco de iolpo
dlÍneÍr!ô.. ím)
êsp,

p. p. lnteíloÍ

ol, coÍYtc.

cle§cíçÕo

luÍrEs Yeífiools

dlm. (m)

rnqteíol§

luntot hoÉoírtolr
dlm. (m)

rnotêÍlols

CPÁHCÂ

o

ob§

odobe
cllÍncínó.{m)
ê§p.

0.í 0

p. p. lntêítoí

H it1 -r

olt comp

cbscÍlçoo
9.?0

colocodos o umo vez

com pedricos de xislo nos iuntos verlicois

0.4t1

E§r. coilsERvAçÃo

[J0". Ll*"
obs.

\
I

x x

i1tililtil iliilil1ililtil 1ililllil1il tilil

x

DATA ',t 7.1 1.04

TTIOU runo

Extrocto do Corto Milítor n." 395 0 s(xrm



FICHA DE REGISTO DÀ CONSTRUÇÃO EH TERRA NO CONCELHO DE AVIS Flcha n.o 4 do MARANHÃo

DESIGI{AçÂO Monte do Jordóo

tOCâLl7qçÃO Cqmôes. Moronhóo

ACE§iO Pelo cominho que porte no lroseiro do Copelo de Comóes

ENCIUADRAMENIO Rurol, iunto o um çominho

DESCRIÇAO Conslruçóo de piso lérreo e plonlo rcclongulor com controfortes nos lrosêiros

uIl[lZAÇÁO lNlClAt Hobitoçao

tmurAÇÂto ACIlrAL Devoluro

ÍPOLOGIA Monle de Courelo

PARIICULAREE Coleiro de escoomenlo de óguos nos conlrofortes

DADOS TÉCNrcO§

Íundoçóos
rnoteílol

i ]sotientes
othJío

Íeboco exterior

no tochodo principol

em todos os porornentos

DOCUMENTAçáO FOrOGúFrcA

DOCUM eúrrca

poÍêde§

vóos
Yêígos

ob6

borÍotes rnodêiro
oÍcos de tilolo

ombÍêliaB

oÍgorno§so
liJolo

cunhols
reÍorçoclos

rnotêÍioi3

êobêÍluÍo
rnoleíol
obo e conudo

bolonço
0.20

descriçóo
o loipo é remolo no beirodo com liiolo
cozido

MAIERIAS

blooo d,g lrolpo

diÍnêmÕê6 (m)

esp.

f]o..*r.'ro'[-] p. lnterior

cornp

luniqs hoíizonlqlr

dlm. (m)

rnqteriols

olt

descriçoo

lunlos veíficols
dim. {m)

rnotêrlois
Á

obs

odobê
dlÍnensó€s(m,

esp.

l 

- 
lp. extenorf--] p. tntertor

ott comp

descíÇÕo

EST. CONSER\,AçÁO

I l*- rnállo []mou I I'ino
Ob\t. conlroíortes em olvenorio de xislo

x

x

x

I

-t

x

DATA l7.l1.04 Extroclo do Corto Militor n." 395 0 50om



FrcHA DE REGTSTO DA CONSTRUçÃO Ef rERRA NO CONCELI{O OE AVIS Flcha n.o 5 de MAÍIANHÃO

DESIGIIAçÃO Monte do Esronco Velho

tOCAllZÁÇÁO Comõcs - Moronhõo

ACES§O Pelo cominho que porte nos lroseiros do Copelo de Cqmóos

ENQUADRAMET{IO Rurol, iunto o um cominho

DBCRçÃO Conslruçôo de piso lérreo, chominé de Íumeiro no Íochqdq principol, onexo em ruíno com umo mó de gÍqnilo

UÍltElçÁO NlcIAI Hobiroçóo e ourros

uIluZÂÇÃQ 16nP P"rolr1o

IlPCrtOGlA Monle sim êg

PAffiCUI.IRE§ Chominé com dolo desenhodo am lelro romono

DADO$ IÉCillcO6
Íundoçó€s
rnolerlot
pedro voriodo

flsorentes DOCUMEiTT^çÂO FOTOêúRCâ
othJro

0.80

PoÉd€.
vÔos

vcígqE

ob6,

boÍroiês rnodêko

oíco§ de tliolo

oí?Üllalros
orgoÍTlosso

tlolox

cunhols

[__.]reÍorçodos
rnoterlols

reboco extêÍior

no Íochodo pÍirclpol

em lodos os porornentos

cobôÉuIo
rnotêriol bolorço

descriçÕo

MAIERIAI§

bloco de iolpo
dlÍn€Gó€E Íml
esp.

0.45

P. lntêdo,Íp

oll.

0.40

cotTlp

1 .20

de§cíiçÕo sem iuntos
com lelhos o !oze1 o;!c!os pg19 ]oryo!
Iuniosvcrflcob luÍlto6hortsontolE
dlm. (m) drm. {m}

rnotqlols rnoleíols

ôbs

odobe
dlÍnonrooqml
esp.

p. lnÍeíor

olt coÍTtp.

clescílçÕo

EST. CpI{SERY@
bom rrÉdlo

ôbs.

eúrrca

p

x

x

x

\tl

Extrocto do Corto Militor n.o 395
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FtcHA DE REGTSTO DA CONSTRUçÃO Ef, TERRA ilo COI{CELHO DE AViS Ficha n.o 6 d,e MARANHÃo

DE§|Gi{AçAO Monle dq Courelo do Pqrreiro

tOrCâlJZÀÇAO Comóes - Moronhôo

ACESSO Pelo cominho que por'le no lroseiro do Copelo de Comóes

ENêUADRAMEIIIÍO Rurol, iunlo o um cominho

DESCflçÂO Conslruçõo dê piso léÍrêo, duos óguos e um onêxo poro gorogem com oulro volume

UnUZAÇfg 1g1ç111 Hobiroçóo e ourros

UnLEAçÁO rcn,AL Devoluro

I|POLOGIA Monle de Courelo

CARÁCIERÍ§nCÂS PARflCULâRES doro no chominé (1950)

DADO6 ÉCNlcO6
Íundoçó€c
rnoteriol

DOCUMENTAÇÃO FOTOGúflcAsoliêntês

otturo

Por€d€§
VÔOS

vêÍgt(ls

ob6

bonotes rnodeiÍo
orcos de lilolo

ornbrclros

orgornosso
lilolo

cunhols

f lretorçooos
rnotêriols
com tirônles

Íetloco êíêrior
no Íochodo principol

em lodos os poíornentos

cobcÍluro
rnoterlol
conudo

bolonço
0.20

descriçóo

MAIERIAIS

bloco d6 ioipo
dlÍnensóec Ím)
esp.

0.s0

{ 1lo. .rt rio,.i ,--lp. inlerior

ott.

0.50

cômp.

1 .20{?l
Ç-t

descíiçÕo com desperdícios de moterioi§

tiiolo; ozuleio; pedro

lunl,os veÍllcois
dim. (m)

rnotêrlois

obs.

Iunio! hod&íriole

dlm. (m) 0.03

rnoteíols

com liiolo

DOCUMEiÍÍAçÁO GRÁHCA

i

odobe
dlÍnensóos(m)

esp.

0.15/0.20

descíçóo

I lo. exteror[lo. menor

ott,

0.09/0.10

comp.

0.30

ESÍ. COI{SERVAçÁO

[ ]*rn l-l-ooi" l-l*,
obs.

I

x x

x

)"

DAIA l7.l1.04

tit Íutno

Extrocto do Corto Militor n.o 395 0 sfi)m



FICHA DE REGISTO DA CONSTRUçÂO Eii TERRA NO CONCELHO DE AVIS Ficha n.o 1 dê ALCÓRREGo

DESTGT{AçAO Mônlê êm Côvóes

rocAuzAç49 Covôes - Alcórrego

ACESSO Por cominhos rurois em direcçóo o Sul

ENQIIÁDRÂMENIO Rurol

um piso com Íorno

UI|UZAçÃO lNlClA[ Hobitoçõo e outros

I'IITITAçÃOACruAt Devoluto

IIPOLOGIA Monle Courelo com forno
CÂnACIERíSnCÂSPAHrcUllRES Decoroçóesnospilostros

DADO§ Écxrcos
tundoçóês
mcieÍiol

solienles

otluro

cunhols

I lreÍoçooos
rnoteriois

rêboco exteÍior

no fochodo principol

êm todos os poÍornentos

DOCUMENTAçÁO FOTOGúFrcA

DOCUM GúFrcA

poÍ€dês

velos

veÍg(,s
bonotês rnodêirq

orcos de liJolo

ombrêilEs

x

oígoÍnosso
tijolox

obs.

cobôrluÍo
rnoteriol

conudo

àesôriçoo

bolonço
0.40

com cimolho em liiolo cozido

MATERIAIS

bloco do ioipo
diÍn€nsó€s (m)

p, exteri p. inieíioÍ

compolt

descíÇoo

lunlqs verflcols
dlm. (m)

rnotoíols

luntqs hoílzoniolc

dlm. (m)

rnqlerlols

obs

odobê

dirnênEó€s{m}

esp.

0.06

descrlçÕo o umo vez

p. exterrorf i'-lp. rntenor

otl.

0.1ô

comp
0.30

(.*,/E§T. COI{SERVAçÁO

I *. ]neoio
obs, porciolmentedemolido

rnou l ]ruino

í:'

l'' ,1

x

x

DATA 03.02.0ó Extrocto do Corto Militor n.o 39ó 0 500m



AÍqultectuÍa de Terra no concêlho de AviE' Bases para a 8ua Salvaguarda como Patrlmónlo Cultural

OUESflONÁRIOS A(xi PRODUTORES'CONSTRUTORES DE ADOBE

anexo 3

ANEXO 3



OUEST|ONÁHO AOS PRODUTORES'CONSTRUTORES DE AIX)BE

Nome
Antónlo Bicha
ldàía

Residênclâ
Rua da Escola, n,l 11, Valongo
Só se dedrcou ao fabico do adobe?

Hãá, iãiôn.r,,tor, agriorliór e veleador-da Câmara Municipal de Avis

Durante o ano qúàiifo iempo deaicava ao fabiaT
De Maio a §êtembro
Que mateiais constitulam o adobe?

areia ó cal para oB adobes de areia e cal

Tena pam os adobes de tena
O adobe de tena Pesava í anoba
Onide ia busmr o mateial tem?
A vários iíüos: por exemplo Monte do Hortâo

Ao rio para os adobes de areia e cal
A cal únha de um fomo do Monte da Capela

À tu* prra os adobes de tena ünha que ter uma goma especial'

Cuidados na selecção datena?
Ã-Àã6jã, ô no tipo de tena, as pequenas pedms também enravam na mishira - nâo eram

reüradas.
A tena era ama§§ada com os Pás
E os oufos consfluirlesT
Cal, pedras psquenas
Quantotompo do seugen?
Àõ;ãiâÀ,t"p"iõ timpavam-se as arestas ê empilhavam-se: os de cal e areia ficavam um

ano a Secar
Ondo se dedlcava ao fabico?
Em qualquer Parte
De que tiPo de lnstala@o disPunha?

Nenhuma
Tipo do notdes? (Pan 1 ou 2 adobes?)

Moldes para 2 adobeg
ünensõeseforma?
Paralelepipédicos, 0.3OO'1 6x0' 1 0m

QúanÍaspessoas faziam o seu trabalho?

Êià ràitô em campanh€ para a consúução de uma casa, dependia

Ouantos adoâes m olhva num dlal

722 rrc nnr rr, ;iibico (paredes ertorioros, interlores, nuros, poços?)

Todos ' 
famitiares?En pan q! o Íaoiio, píra a construgão da sua habitaçãq,ou de

Éiiú;a o Étqprió g para tamitlal5--qu Pa.ra construçoes encomendadas'

Os adobes que fabicava eram para venda a terceÍosr

Não
Qiando dgtxou de fãbiíar adobe e porquê?

Começou a util'tzar outso tipo de materigls na construÉo . , .- - -^--.-.-r-a
Na sua-opiniâo quais as vanlagensldesyantagens desÍe tiPo de.mateial para a cànstruFo? 

-
itlâo dâ gÉnde mlor à-consfuçâo; mas nâó deixa de affrmar que se forem mantidas as

consfuções têm uma longa vida-

fVôIÀSl Utiliza um maço pata prensar a tena no interior do molde; Nunca tuz taipa mas o pai e o

avô fizenm. A taipa em Valongo foi substituída pelo adobe'

O motde tem que ser previamÉnte molhado pala que a argamass€t se deeprenda e pap que a

superflcie dos adobes se mantenha lisa.

02.12.M



OUESNONÁRIO AOS PRODUTORES'CONSTRUTORES DE ADOBE

llome
Aiitero FUbeiro AlgaMo
ld.ade
80 anos
Residéncra
Casas Novas - Valongq
Sô sa làdicou aofabiw de adobel

É aoricultor
Duãnte o ano quanto tenpo dedicava ao fahico?

éã-rá'Àrid üfu vez iara fazer umas instrta@es para a seca do pimentão

Que mateiais consütulan o adobe?

Cal e areia
onde ia buscar o nateiat tona?

Areia do rio
Cuidados na selecçâo datena?
Nâo
E os ouÍros consÍdutnÍes ?

Cal
Quanto tomqo de secagon?

Ando se dedicava aofabico?
No local da construção
De quo tipo de inslalaSo disPunha?

Nenhuma
Típo de motdes? (Para 1 ou 2 adobes?)

Já nâo possui
ünensões e forma?

Paralelipipédicos; 0.30x0.1 5x0. 1 1 m

Quartas pessoas fulam o seu tmbalho?

Só ele
Quantos adobes moklava num dia?

Não se lembra
mn iu, nnien o fabloo (paredes ertefiores, inteiores, nuros, pops?)

Paredes exteÍiores
eraii*liiiioin, para a construfio da sua hahitaSo, ou de faniliares?

Para construçâo PróPria
As adobes quefabiiava erun panvenda aterceiros?

Não
Quado deixou de fdblw adobs e Porquê?

irc"ri-ffi,frfr:Ã as úantasenútesvantasens deste tipo da mateiat p_ara a constufio?

Fabricou uma vez à 40 ano§.

19.',12.O4



OUESflONÁRIO AOS PRODUTORE§'CONSTRUTORES DE AT'OBE

Nqmg
José JacobE da Rosa
w9qg,
67 anos
Sesldéncia
Aldeia Velha
'SO' se dedicau ao labico de adobeV

Trabalha no campo
Oirante o aio qprrrrú tempo dedicwa ao fabicol

ffi;]i,]*i",-f*" ads flnsJe-semana mas só na Primavera e verão

Que nateiais constilulam o adobe?

Cal e arela
Onde la buscar o matelalteÍa?
Areia do rlo
Cutdadois na solecfio datena?
Nâo, mas devia ser mais fina que grossa

E os o utro s nn dituinte s?

Cal de obras das Galveias
Mais recentemente, cal martingaça (industriâl)

Quarrtolr;mPo de secagen?
2 e 3 semanas
Onde s,e dedluva aofabfico?

Perto de um local com água
Da quelipo do in§alafio disPunha?

Nenhuma
fipode motdes? (Pam 1 ou 2 adobos?)

Nunca possuiu
Dímens1es eforma?

QuanÍas pessoas fazlam o seu trâbalho?

Duas Dessoas
Quadàs adobes notdava num dia?

Variava com a disPonibilidade
iiÀ7rà iit ," o fabrico (paredets ertenoros, rnÍenbres, muros, poços?)

Pareàes exteriores, interiores, muros, etc'

Era pan si o fahflco, pan a construtpo da sua habitaçáo, .ou.de 
tamiliares?

Éra'"e.ptu para ôs próprios,hão haÚa comercializaçáo

Os aaoleà quà taOicava emn paravenda aterceiros?

Náo
Quando deixou defabicatr adobe e porquê?

Era só ajudante, dqixog-se defaze
irTii oin:Aõ'qiiit-asvaitagei1AesvanÍagens desÍe úpo de mateial pan a construção?

02.08.0s



QUESNONÁruO AOS PRODUTORES'CONSTRUTORES DE ADOBE

Nome
êãorief Maüas Caneiras e Rosário Maria Coelho Caneiras

l4adá
86 e 81 anos
Residêncta
Rua da Raposa, Aldela Velha
Sd se dedicou aofaoico de adone?,

Trabalhavam no camPo
Duranti o ano quanto {eãpo dedicava ao fabricoT

Quando nâo haüa trabalho no Gampo

Que naiieiais constilulam o adobe?

Gal e areia (Íaço 1:4)
onde la biscar o materialtenaT

nrãi"ããriJ-lunto ao pop do Tomeiro, ribeira de Santa Margarida

Culdadas na selecfio da tena?

Não
E os ottttos condrtuintes?

Cal de obra do Monte da Capela, Valongo

Quanto tempo de secagen?

l ano
Qnde se dedicava aofabico?
Perto de um local com água
De que tipo de instalaçào disPunha?

Nenhuma
fipo de notdes? (Para 1 ou 2 adobes?)

1 molde Para dois adobes
Dinensôes a forma?

Paralelepipédicos com dim. 0.36x0. 1 5x0' 1 2

QuanÍas pessoas fazlan o seu tnbalho?

Duas pessoas
QuanÍos adobes Ínoldava num dia?

Nâo se lembram
iin oi, nnt uo o tabt' (paredes erteiores, intoiores, muros, poços?)

Pareàes exteriores, interiores, muros, etc'
tn pira si o faWico, pàra a consnuiçáo da sua habilafio, ou de faniliarcs?

O ÍabÍíco era sempre para ãsirOprios, paraã família, nâo haüa comercializaçâo porque os

lavradores donos das tenas onde iam buscar a areia não o permitiam. Davam a areia com essa

garantia.
ô adobes quefabd@vd eftm pam venda atorceitol?

Não
Quandó deixou de fabicar adoba e porquê?

Deixou de se construir com este materiq! 
.

nãííioin4i aruis aC vantagôníaesva ntagois a6«e Upo de naieial para a .constução?'ü$;íád-q* 
a'taipa dum método consÚutivo melhor que o adobe'

As consúuç6es em taipa O" Lãtg" i."ãã Maio foram mandadas constuir pelo avô e irmáos da

senhora, páto que a pessoa que as constuiu nâo está viva'

NOIÁS;
Náo úílÍzavam maço, mas sim uma pá de pedreiro para aperlar a argamassa na mistura e

nivelar o topo.

08.05.06



AÍqullectura de Terra no concelho dê AviB, Base6 paÍa a sua SalvaguaÍda como Pstrimónio Cultural angxo 4

ANEXO 4

ENSAIOS DE SOLOS

Ensaios realizâdos no lnstifub politécnico ds Tomar
Escola SupoÍior de T6cnologis dê Tomâr - DepanamêÍ o dê EngenhaÍia Civil

LaborâtóÍio de EngenheÍíq Ciül



laboratório de engenharia civi!
serviço de apoio ao exterior

ipt. estt. departamê nto de engenharia civil
quinta do contador . estrada da serÍa . 2300-313 tomar
tel. +351 249 328 172.lat +351249 328 106. lec@ipt.pt

BOLENM DE ENSAIO
N. CXx)+06

Pag. 0í dê 0í
Requerente: lnês Flllpê Perêira Fonsêca

Descriçáo da amosira:
No de regHo da amda:
Boletlm de recêpÉo No:

Dda dê recepÉo da amodra
Dats da conclusáo do ercalo:

AV-TAI í
qxr4-06

2+O+gA

DETERMINÂçÀO DÂ DENSIDÂOE DAS PARTICULÀS
ENSAIO EFECTUATP DE ACORI'O COM A NORMÂ FORTUGUESÂ NP 83

Slmbologla e
Íormulário Grandea

Picnómetro No

30 85 2
Íh1 Massa do picnómetro

(g) 51 ,84 43,72 59,40

fll2 Massa do plcnómetro chêlo da águe à temp€ratuE
t1 (s) 154,08 14€,79 1§,n

t1 Temperatura da água
fc) 20,0 n,o 20,0

dlt D6nsidade da água à tomperalura t1

G) 0,99823 0,99823 0,99E23

Ír'r Massa da cripÊula de secagem
(s) 10,m 10,@ 10,@

ftl'z Massa da cápsuh + provete se@
(s) 39,52 §,72 35,89

lYll= lll'ztll'r Massa do provete geco
(s) 8,52 n,72 25,@

ms
Massa do picnómelro + provele + água à
temperatura t G) 173,2 í 66,e2 175,05

b( Temperalura do provete + {gua
(oc) 20,0 20,0 20,0

d! DenÊidadê da água à tsmperdtura L

Massa do plcnómêtro cheio de fuua à temperatura
t (s)

0,99823 0,s88 0,9s23
m:= ( )'(mr

lÍ11 +mí 't54,66 148,79 1fi,n
k

Razâo entÍe as dênsldade§ da água à temperatura
doercaloeaZFC í,qx) í,qx, í ,000

dl26 c (my'(m3-
(ms-mo)))'k

Dsnsidads das Frtlculas
2,@ 2,69 2,@

Valor médlo da dênsldads dss partlcutag 2,@

Obsêrvâçôês

Ensaiou: VertÍicou:

Modelo LECí3.3.3NP
OB aêôultâdc apÍsGonHos íoÍôrom-sê âpânsB à afltogüs GÍrssisdg
A Íoproduçâo parclal d€Éts hútotim nâo ó subÍizada Folo LEC
Esl6 bolstim Bo é yáliô dêpolB do assinado o oáímbado.

Responúvel



laboratório de engenharia civil
serviço de apoio ao exterior

ipt. estt. departamento de engenharia civil
quinta do contador. estrada da serra . 2300-313 tomar
rel. +351 249 328 172 . fax +35í 249 328 106 . lêc@ ipt.pt

BOLETIM DE ENSAIO

N. 0009{6

PaS. 0í de 06

Requerente

DêscÍiçâo da amosfra:

No do rêgido da dnoÉfa:
Bdeüm de recopÉo No'

Dah de recspçâo da amúa
Data da conclusâo do ensaio:

lnês Filipo PereFa Fonseca

AV.TAI 1

oüM-(E

244+gE

ANÁUSE GRÂNULOM ÉTRGA DE solos
ENSA| o EFEcruarx, oE AcoRDo coM A EspEctFtcAcÃo oo LNEC E í98

I - Material grGso (rêtido no peneiro'no 10)

2 - Material lino (Fssado no ponelro no10)

Massa total do provete saco ao ar:

Massa tolal da ftacÉo ratida no ponairo no 10:

Massa toEl da Íraoçâo passada no peneiro lf í 0
Percentagem ds material re,tldo no penelro no10:

lTlrO =

lÍ|"1s = dl;ÍIlle :

1352,& g

7â,92 g
626,,18 S

46,3 %Nio= 1(X)'mio/
Material acumulado que

passa (%)
Malsrial rêtido acumuhdo

(%)
Pênelros Materlal reüdo

G)

Material retido

(%)
í00,00,00 0,(rc 0,02 (50.0)
1m,00,m 0,011íz (37.51 0,00

16,62 16,6 83,4r" (25.0) 24,§
8,14 24,8 75,23/.r (í S.0) 1í0,05

37,5 d2,53/s (9.50) 172,fi 12,76
45,5 t4,5í 07,85 7 ,97N" 4 (4.70

8,18 53,7 4,3No 10 (2.@) 110,65

Massa do provdo seco ao ar:

Teor em água do prorste aêco ao ar
Massa do provde B€co:

10s,73 g

í0,0 %

94,30 gÍrL ou mà = ma'l 0O/(í ff)+ta1 =
Material reÍsrenls ao

total (%)

MdÊÍial rslido
acumulado (%)

Mat.acumulado que

pasa (%)
PonelrG Mateíal retdo

(s)
Material rstido

(%)'
õ2,75 37,áNo 20 (0.850) í 8,48 í9,59 9,08

n,§No zto (0.425) 15,4',1 't 6,34 7,57 70,32

10,8 4,77 75,(B 24,91No 60 (0.250) 9,70
N,2. í9,78No í40 (0.106) 10,4 11,O7 5,í3

3,39 1,57 81,79 18,2',1NozD (0.tr/5) 3,20

Obsêrvaçôes:

Ensoiou VêÍiffcou:

Modslo LEC/3.3.3E íSnro
OB rêaul'lado3 apÍoaGntadÉ lEÍ6lEn.66 aponaa à ameltrE IrEaiads
A íBprsdu@ paÍcbl d4ds bôlslim nao é autorizada polo LEC.

EBIê bolstm Bó é yáldo dêpoh dô eÀslnâdo ê carirnbâdo

Respomável:



laboratório de engenharla civil
serviço de apoio ao exterior

ipt. estt. d epartam ento de engenharia civil
quinta do contador. estrada da serÍa .2300-313 tomar

rE'JglrEqN§iffic{ tel. +351 249 328 172. Íax +351 249 328 l0ô.lec@ipt.pt

BOLENM DE ENSÂIO

N' (xxxxE

Pag. 02 de fil
Requerente lnês Fillpê Perelra Fonseca

DescÍiçào da amosira:

N' da regis(o da dnoffa:
Boletim de recepdo N1

Oata de rec€pÉo da amGtra:

Data da conclusâo do enealo:

AV.TAI í
(xxH{6

24-0+08

ANÂUSE GRANULOMÉTRICA DE SOLOS

ENSAIO EFEGTUAIX) DE acoRDo coM A EsPEclFlcÂÇÂo Do LNEC E í08

3 - SedimsntaÉo

Valorês e
reÍerânciasSimbologh s grandeza

FProreta
6Denslmêúo
10Tempo em aqueclÍnento (min)

í5(mln)AgitaÉo
0oxigenada
0(cloridrico

í@AÍ ifloculaÍrte
0,0005C!r

o,w272Conecçâo do anliÍlocuhÍüê
corÍeoçâo do meniEco

2,@Densidade das FíÍcul8sG
18,1('c)n nÉdla do eneaioTT

0,0138EValor do roll (daE 1K
103,73Provste soco ao armi

't0,0(%)Teor em água
94,30PÍoveúe seco 6)Itl5

(s)Provde eeco apósÍÍ1"
0,00Perda por prêffiameÍIto (s)10ü((m" (l Cx»w)/ma))

1687,93lníêÍior6 a 2,0O mmFacior da (%deG'1A-- 10o000/mb) ' (

I
Tempo
(mln)

T
TemperElurE

("c)

C1

con€cçeo à
temperâtura

Ls

Lelturas no
dênstmetro

l-"+C,
€"+Cr

z
(cm)

zlt D=
K(ZJq'n

B=
(t= -1)

Ílo E

A'B
(%)

Matedal
acum. que
pqssa(%)

I í8 {,(xm í,0í 90 I,0165 12,§ 12,§ 0,ü9 0,0í65 n,8 12,9

2 18 {,mq, I ,0í 80 í ,0155 12,fi 6,ã 0,035 0,0í55 Â,1 12,1

5 í8 4,(xm 1,01@ í,0Í35 í 3,3t) 2,66 0,023 0,0í35 2.,5 í0,5

15 í8 {,mtr} í ,0150 í,0í 25 13,r1{) 0,89 0,013 0,0125 21,1 9,8

30 í8 -0,0{m 1,0130 1,0105 í4,m 0,47 o,üB 0,0105 17,7 4,2

60 18 -0,(E03 1,01í0 I,(xEs 14,í) o,24 0,m7 0,m85 r43 6,6

m Í9 4,üXr2 I,C[xq) I,m68 í 4,85 0,(E 0,00:r 0,m66 1í,í 5,í

14 í8 {),(xm í ,0070 í,m45 í 5,60 0,0í 0,mí 0,(x)45 7,6 3,5

2880 í8 {),üm Í,(x)60 1,(U!5 15,85 0,01 0,00í 0,0035 5,9 2,7

ObsêÍvações:

Ensalou

Modêlo 198/íO
Os ÍEsulhd6 epÍss€flfu rÊtúEm-sâ eÉna3 à am&a ensalãdg

A rÊprduçâo pâElrl dêât6 bol6tm não é auEizBda polo LEC

EBto bol€'üm só ó válido dopob dê Ésinado ê câÍimbâdo.

VêÍiflcou: ReÊponsávol:



laboratório de engenharia civil
serviço de apoio ao exterior

ipt. estt. departame nto de engenharia civil
quinta do contador . estrada da serra . 2300-313 tomar
tel. +351 249 328 Í72. Íax +351 249 328 106 . lec@ipt.pt

BOLETIM DE ENSA|O

No (809{E

Pag. (E dê 03

Requerente: ln& Fllipê Perelra Fonseoa

DêsêÍlÉo da amoffa:
No ds regls(o da amo€tra:

Bdeüm de rêcêpÉo No:

Dats de Íêcêpçâo da amoslra:

Dda da conclusêo do ansalo:

AV. TAI í
cxn4{r

244+8

ANAUSE GRANULOMÉTRICA DE SOL(E
ENSAIO EFECTUÂDO DE ACORÍ'O coM A EsPEclFtcAçÃo tx) LNEC E í98

À- §uô

Cur'/a granulomátÍica
PenêlrG A. S. T. M.

c, cr
iJ b,

Abêúra (mm)
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úFII{' II/ED!À oRo§sa rólo GROSSO mrr) àtÊDro GTROSSO

Obsên açÕ€s:

Ensalou: Vedficou:

Modêlo
oB ÍEsulHls âpúcsonHc ÍelsÍstn-sê aFanáa à âmda 6n8gidâ.
Â rsprdu@ parclai dÉiÉ bolêüm não ó aubrúEdá pelo LEC.

EBtê bol6ürn ó ó vdlido depoÉ do €ssinsdo s caÍimHo

ResponsávÉl:



Iaboratório de engenharia civil
serviço de apoio ao exterior

ipt.estt.d epa rtamento de engenharia civil
quinta do contador. esÍada da serra . 2300-313 tomar
tel. +351 249 328 172.lax +351 249 328 106 . lec@ ipt.pt

g)LENM DE EÍiISA|O

N" Cpí4{E

Pag. 0í de (I2

Requerente: lnês Flllpe PereFa FoÍrsêca

DescriÉo da amosa:
No de reglê(o da amostra:

Bol€tim dê reúepÉo N":

Data dê reêepçâo ú amda:
Date da conclusâo do ensalo:

AV. TAI í
(u)4{F

M

DETERMINÂçÃO D(xt UMITES DE coNsrsÍÊNcl,a
ENSATO EFECTUATE DE ACORÍ,O COM A NORIHA PORTUGUESA NP íitll

í - Llmlte de plasücidade

2 - Llmlte de llquldez

Slmbologia e
íormulário

Grandsza

cápsula N"

ÍÍ11 Massa da cápsula
(s)

lIl2 Massa da épeula + provste húmido
G)

lll3 Massa da cápsula + provete seco

lTls=ÍIle-lTl.r Massa do provete s€oo
G)

lÍ16=lll7lI13 Masss da água (s)

w=m,/m"'1@ Teor em água
(%)

Valor m&lo dc teores em _oh

Slmbôlogle e
ÍormuÉrio

Grandeza

cápsula No

lÍ11 Massa da Gipsula
(s)

lTl2 MasÊa da cápÊula + pÍovets húmido
(s)

m3 Maesa da cáFuh + provête seco
(s)

ÍÍrr=llt:-lllr Massa do provete Beco
(s)

1116=ÍIl2-lll3 Massa da água (s)

W=MJíflã'lM Teor em água
(%)

Número de pncadas

Responsável:

observaçõe§: o solo é não pládco.

Ensaiou

OB r€cult8d(,a EPtêtônbdos reÍBlBm-s€ apqn€s à sÍnda orEaiada

A Íoprodu@ psÍcial dtÉao bololim nãô é aútoúbada Polô LEC.

E6ro bôlstim eó é yálido d6pol8 dê a38lnâdo 6 carimbedo.

Vermcou



laboratório de engenharia civi!
serviço de apoio ao exterior

ipt. estt. departamento de engenharia civil
quinla do contador. estrada da serra.2300-313 tomaÍ

tel. +351 249 328 172. íax +351 249 328 106.lec@ipt.pt

BOLETIM DE ENSAIO

N. (p14{X}

Pag. 02 de m

Requerente: lnês FlllF Perelra Fonseca

DescÍiÉo da amosira:

No d9 regi8üo da amosüa:

Boleüm de recspçâo No:

Dú dê ÍecepÉo da amostra:

oâb cla conclu8ão do emalo:

AV. TAI í
(xx)4-06

2Ê0/L(tr

DETERM ürsuMmsoE
ENSAO EFEGTUÂIrc DE ACORDO COM A NORMA í'CTRTIIGUESA NP í{II

21

n

3 - Diagrama teor em água / No de pancadâ§

Número de pancadas

t
B

't9

18

17

16

Umlte dê Plasficldade:

Umite dê Llquldez:

lndioe de Pladicidadê:

LP

LL

lP'LL-LP

-%
-%
-%

obseÍvaçÕes: o solo é não Plásüco.

Ensalou: Vêrlícou

Modelo 3/NP í43r1Âl

Os rE€ulH@ 8FÍ@€tld8 rêlbÍom'sâ eponâs à amo#s snsqiâda'

A ÍBproduç& pârcial dd bol€liÍn ngo ê Eútodzsdâ Fb LEC.

Ectê bolêtm ó é rdlido dêlob ds 6sinado ê csriÍnbado.

Responúvd:



laboratório de engenharla civll
serviço de apoio ao exterior

ipt.êstt.dêpartamento de engenharia civil
quinta do contador . estrada da sena . 2300-313 lomar
tel. +35i 249 328 172 . Íax +351 249 328 106 . lêc@ipt.pt

BOLETIM DE EI\ISAIO

No ütffi

Pag. 0í de 0í

Requêrente: lnês Flllpe Perelra Fons€ca

DeÉcÍlçào da amúa:
N' dê regis[o da amosüa:

Bol€üm d8 ÍecePÉo No:

Dats de Íecapçâo da amda
Dah da conclu8âo do eÍEio:

VAL. TAI 2
(XX)5,05

Íí{7{E

DEIERMINAçÀO DÂ DENSIDÂDE DAS PARTICULAS

ENSA|OEFBCruAÍX) DE ACORÍX) COM A Í{ORMA FORTT'OI'ESÂ NP &I

Plcnómetro N"

E53037
GÍendêaSlmbôloola e

íormulário

4,725í,8447,',tSllll Ma8sa do picnómeüo
(s)

154,58 14É,74151,34
Massa do picnómofo chêlo de água à temperatuÍa

tr
lTl2

%,o%,oÉ,otl Têmpratura da água fc)

0,997080.997080,s708Densldade da água à temperaura tl
(s)dt1

10,m10,00í 0,00m1 Massa da Gipsula de secagem
6)

43,7542,5335,2sMas6a da cápsula + provete seco
(s)tn'z

Íi.7532,53á,áMassa do provete seco (s)lllr= 1t'z-lll'.t

1@,57174,@167,01(s)
Massa do pionóme1Ío + pÍovde + água à

lemperâtura tr
lng

26,026,0n,oTemperafura do provete + água
ec)

u

0.99@1o,9m10.*,6E1Densidade da água à temPêratura Ld!

14É,71í51,31 154,5s
Massa do picnóm&o chêlo da agua à tempêratura

L
mr= ( )'(mr

0,999 0,9990,9s9k
Raáo enfB as dslEidades da água à temperdura
doensaloeaZroC

2õ2 2 61u(my'(mr
k

Densldade das parlÍoulas

Valor mfiio da densldade das particulas 2,t2

Oberrraçüê8

Ensaiou

3NP gln
Os rButtâdos aptês6nH@ rgÍBÍBm-se apon€s à âída 6Í!Bâiâdá.

A ÍBproduçâo psÍci8l d€6ca bolglim nb é aúúizrd.a Pêlo LEC.

E# bolslim só ó dlido dêpob do alslnado 6 csrimb€dt.

Responsável:VeÍmcou



laboratórlo de engenharla civil
serviço de apoio ao exterior

ipt.estt.departamento de engenharia civil
qulntra do contador . esrada da sena . 2300-3 !3 tomaÍ

EÉ@6EffirE@ tet. +i151 249 328 12'íax+351 249 328 106 ' lêc@lptpl

BOLETIM DE ENSAIO

No mí3-05

Pag. 01 de ül

RequêÍente lnê6 Fllipe Perôlra FonseÉa

DescnÉo da amo€üa:

N" de Íegido da amo6üE:

Boteüm de reoe@ No:

Data de íecepçâo da amo$a:
Oats da conclusáo do ensaio:

VAL. TAI 2
m0+05

1247ü

ANÁusE ÍrE soLo§
ENSAIO EFECTUÂI'O DE ACORI'O coM Â EsPÉctFtcAÇÃo Do LilEG E í88

í - Material grooso (reüdo no Pêneiro no í0)

2 - Materhl fino (passado no p€neiÍo noÍ 0)

Mas€a lotal do pÍovete aêco ao an

Massa totat da ÍraoÉo retida no peneiro no 10:

Massa tolal da Ílecção passada no p€nsiro No 10

íl=
lllro =

lrl'ro = lrt-lÍlro =

1020,00 g

260,89 g

759,11 g

74,4 %N' =í(D'm'ds malerhl refrdo no noí0
Material acumuhdo que

passa (%)
Material rôtido acumuledo

(%)
Matêrial retido

(%)
Material Íetido

(s)
PenêirG

1m,00,00,000,@z (50.0)
Í(p0,00,m1 1rZ (37.51 0,m

85,015,015,m153,35í' (25.0)
85,015,03/4' (í 9.0) 0,m
fitl,017 ,O

0.m
1,93í9,643A (9.50)

79,2rc,83,8238,99No 4 (4.
74,425,64,794,91No 10

Massa do provele seco ao ar
Teor em água do provete seoo ao at1

1o7,c27 I
0,24%

m. ou 107,A7Massa do sêco:

a=

Mat.acumulado que

pas€a (%)
MateÍial rstido

acumulado (%)
Material reÍeÍente ao

total (%)
Matsrial retido

(%)
Material retido

G)
PensirG

66,9633,047,610,03í 0,80Noã
216,8í53,1927,O7 20,15No z() (0.425) 8,15
s2,676/,3314,í519,01n,47No 60 (0.250)
n,s276,(E8,7511,75í2,65No í40 (0.í

74,12 21,fi2,U2,742,%N'200

ObseÍvaçôes:

Ensalou

3.3E ,D

os rs6utdats apÍêtôndG r€íbÍêm-6ê aP6ns! â amosfa orEaiada.

A Íêprodútáô paÍdEl dêdo bol6üm não ó autotirEdâ polo LEC.

Eab bot€üm Eó é vslido dopois ds Esirado e carimbdo.

Responsável



laboratório de engenharla clvll
serviço de aPoio ao exterior

ipt.estt.departamênto de engenharia civil
quinta do conlador . eslrada da sena . 2300'313 tomar

EffiEtreaa'alEg tel. +351 249 328 172. íax +35.l 249 328 106'lec@iplpt

No @í3-(5

EOLEÍM DE ENSAIO
fieg 02 de (B

RequeÍente: lnês Flllpe PeÍeira Fonseca

Descri@ da amodla:
No de reglslo da amoslra:

Boleüm de recepÉo No:

Data de rec€pÉo da amo€fa
Dats da conclusão do ensalo:

VAL . TAI 2
(msos

1247{E,

ÂNÁUSE GRÀNULO MÉÍRtcA DE soLG§

ENSA|O EFECTUÂIX) DE AGORIX) ooM A EsPEcrFtcAcÃo Do LNEC E í88

3 - Sêdlmentação

Valoree e
rêÍsrênciasSimbologh ê grandeza

FProveE
1Denslrnefuo
í0(min)em aquecimedoT
í5(min)AgÍtâçào
0

ua o)dgêDada
0(clorlüico

100Antifleulanto
conecÉo do mêniscoCí 0,m05

0,0ü272CorÍecÉo do artmÉulantêcA
2,tzDensidade dao patticulas (dcmG
x,1médh do ensaio cc)TT

0.01288Valor do uadro ll (da E Í98)K
107,527Provgte seco ao erm.

0,24(%)Íeor em ágtla
107,67Provde seco G)llls
107Prorele seco apósÍt

0,mPeÍda poÍ pÍêhaEmento G)N =1 os((m" (í 00+w)/mJ)
1fi2,O7lnÍerloÍes a 2,(x) mmFâclor da (%deí000OO/mr)' 1A

t
Tempo
(min)

T
Temperôtura

("c)

C1

coÍreoçâo à
temperduÍa

Ls

Leituras no
dênslmêho

L=
l-"+G,
{"+Cr

z
(cm)

zll D=
K(ufn

B=
(Lí) A'B

(%)

Máerlal
acum. qug

@(%)
1 É 0,mí0 í,01lo 1 ,0124 13,80 í3,80 0,ora 0,0Íã 19,2 14,3

2 25 0,00í0 í,0130 1,0í 18 14,m 7,00 0,034 0,0í í8 17,7 13,2

5 É 0,0010 1,O1zJ 1,0108 14,§ 2,ffi o,o2 0,0108 16,2 12,1

í5 x 0,m10 í,0íffi I,(xxB í4,«) 0,97 0,013 0,üEi í3,9 10,4

30 % 0,m10 I,(xlgs í,m8Ei 14SO 0,í) 0,m9 0,m8Í! 12,4 9,3

@ % 0,q)í0 í,m80 1,(x88 15,9) 0,m 0,m7 0,m68 10,2 7,6

250 8 0,mí3 í,0(E0 Í ,0051 15,80 0,G 0,m3 0,m5í 7,6 5,7

1@ % 0,m10 I,q)45 í,OGB 16,30 0,0í 0,00í 0,003a 4,9 3,7

28q) x 0,0010 í,ü!t0 1,0028 í6,rt{) 0,0í 0,001 0,(x)28 4,2 3,í

obsênaçõ€s

Ensalou:

Írlodêlo LECi3.
06 r€aulEd@ apre6sÍHaÉ r€ísÍsm-so sFnaô à aírdâ onasisda

A roprodu@ paÍciald€siê bol6im náo é autorizads pelo LEC.

Edê bohdm 8ó á tdlldo dopois dê a6ginado e csriínbado.

Responsável:VeÍificou



laboratório de engenharla civll
serviço de apoio ao exterior

ipt.estt.departamênto de engenharia civil
quinla do contador . eslÍada da sena . 2300'313 tomar

tgl. +35í 249 328 172 .lax +351 249 328 106 ' lêc@ipt.pt

BOLENMDEENSAO

N" mí104

Pag. 00 d€ 03

RegueÍeÍüe lnês Flllpe PeÍeira Fonseca

DesoÍtÉo da arÍE$a:
No de reglsto da amoúa:
Boldim de recêpÉo N':
Dab dê recopgâo da amosfa
Dah da conclusâo do emalo:

VAL. TAI 2
fin+04

1247+5

aNÁusE GRANULo nitÉrmclorsoto
EÍiISAIO EFECTUÀÍP Í'E ACORDO GoM A E§PECIFICAçÀO DO LNEC E í98

§- ts»BÊ ttEà I ê â

N'

CurvE granulométrlca

PeneirB A. S. T. M.

Abertura (mm)
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ObseÍvaçõ6:

Ensaiou

Modalo ÍvE tmfi
os lGsufladc apÍesorHos lsÍEÍÊm€o aPÊna6 à anÚâ ênaalada.

A ÍepÍoduçâo paÍciri &e bláim nâo á âulotizada polo LEC

E& bl€tirn só ó yálÉo d6Poi8 dg sssinádo g c€rimbadt

Responsável:Verificou:



laboratório de engenharia clvll
serviço de apoio ao exterior

ipt.estt.departamento de engenharia civil
quinta do contador . estrada da seÍra . 23m-313 tomar

TESE4EEFE'*T@1E tsl. +351 249 328 172. Íax +351 249 328 1C,6.lgc@ipt.pl

No (n2í{E

BOLETIM DE ENSAIO
Fag. 01 de g2

RequereÍ o: lnês Flllpe PeÍelra Foírseúa

OeÊcÍlçâo da amosfÍa:

No dê reolslo da amosfra:

Bolstim do ÍecêPÉo N':
Dú de Ísc€PÉo da amosÚa

Dah da conclu8ão do êÍrsalo:

VAL - TAI 2
006.05

't2{7{E

OEIERM INAçÃO tXE UÍü]TES DE

ÂcoRlx)coM Â NORMA PORTI'GT'ESÂ NP í.í}EN§AIO EFECTUADO DE

1 - Llmtte ds plastcldade

2 - Llmlte de lquidêz

cáp6uh N"

GÍandêzaSimbologh ê
íormulário

ldassa da cipsuh
G)

Í11

Massa da cáp6uh + provots húmido
(s)1Ílz

Massa da cáp,sula + Provele 8€co
G)

m3

Massa do provêle seco
G)

ÍÍh=ms-mr

Massa da água (s)m.=ínrms

Teor em águaw=m"/rn"'í m

-%ValoÍ m&io dG teor6 em

Slmbologh e
íormulário

crandeza

Cápsuh N"

Í11 Massa da cápsula

lll2 Massa da Gipsula + Provete húmldo (s)

ílr Massa da cápsuh + PÍovdo seao
(s)

lÍIo=ÍIlrlltr Masse do provete Ê€co

ms=ln2-ÍÍ13 Ma6sa da água (s)

w=mJmn'1ü) Teor em água

Número ds

Observaçôes: o solo é não Plá§üco.

Ensaiou

Modalo 3NP 1

Oa rêaulH@ spÍ€€ond6 rofoíEm'so âFônas à ânroÚE eneaiadâ

Â ÍRpÍodwáo FÍcial d€ds !ot6üm ngo é aubtizads Pelo LEc
E6is botdm êó á válido dêpois de assrtrado ê carlmbado.

Verlffcou: Reoponúvel:



ffi-gãffiIrci!,ffiF5{Em

laboratório de engenharla civil
serviço de aPoio ao exterior

ipt. estt.dêpartamento de engenharia civil
quinla do contador . êstrada da so,Ta ' 2300-313 tomar

tel. +351 249 328 í72 . íax +351 249 328 106 ' lec@ipl.pt

BOLETIM DE ENSÂIO

No 002í{4

W.o2deÍ2
Requerente: lnês Flltp€ Perolra Fonseca

DÉoíÉo da amoúa:
No dB reglsto da amo&a:
Bd€dm de recepção No:

Data do recepção da aÍnosüa:

Data da conclusb do ensalo:

VAL. TAI 2
0009

12A7-É

DEIERMINÂçÃO DOS UM]TES DE

ENSAIO EFECTUÂÍP DE ÂCORIX) COM Â NORMA FORTUSI'ESA NP 1€

n

21

19

í8

17

í6

3 - DlsgrarÍia teor em água / N" dê Pancad6

Númeío de Fncadas

I
,

Umne de Pladicidade:

Umnê de Uquld€z:

Índba ds Plâsdcldede:

LP

LL

lP-LL-LP

-%
-%
-%

Obseffaçôe8: O solo ê não PláSco.

EÍrsalou

Mod6lo n
Os resulhdc apr€6end6 ÍêtâÍem-sô aÍronra à amda on§siâda

A raDrsdução paÍcial dêdo bol6üm nôo ó suttÍzad, pêlo LEC

Écb bolsdm só ó Élido dopois dê Gsinâdo e cadÍnbado

Respon*ávelVerificou



laboratórlo de engenharia clvil
serviço de apoio ao exterior

ipt.estt.departamento de engenharia civil
quinta do contador . estrada da sena . 2300-313 tomar

BEÉ-ffiEEwaE tê|. +351 249 UB 172.íax +351 249 328 1Cr8.lsc@ipt.pl

BOLETIM DE ENSAIO

No 0ü)so5

Pag. 0í de 0í

RequereÍüe: lnês Fllipê Perelra Fonseca

Descrlção da amda:
No d€ rêgl$o da amúa:
Bol€ im de recepÉo No:

Data ds recspçâo da amo6fra

Dab da conclusáo do ensalo:

VAL. TAI 3
üx)8{E

í1{7{5

DÂ DENSIDÂDE DAS PARÍCut-Âs
ENSÂ|O EFECTUÂTX) DE ACORI'O COM Â NORMA FORruGUESÂ NP 8:I

Picnóm€tro N'

D.n712
GrandêzaSlmbologh e

íormuláíio

58,5543,74 46,8íÍ11 Massa do picnómetro
G)

1í,S!r 53,52't 48,85ÍÍ12
Masss do picnómeüo chelo de água à temperatura

t1 )

25,0s,025,0Temperatura da água fc)tl

0,997080,s7080,99708Densldade da água à temperatura trdt,,

10,m10.@ 10,00Massa da cápsulÉ ds secagem
6)

m'1

39,83 38,3835,53Massa da cripsula + pÍovête sêcotn'z

28,3829,8325,53flL= ÍI'rlÍl't MaÊsa do provete seoo (s)

175,416l',t2 Í 71 ,96
Massa do picúmetÍo + pÍovste + água à

tsmpeEtuÍa L
ms

8,O 26,0â,ob( TempeEtura do provete + água fc
0,ffi8r 0,9968í0,s681Densidade da água à lempentura tdl

15/,90í 53,í)1/€.,42
m3 = (dVdrí )'(m7

mr)+ltrr

ülassa do picnómetro cheio de água à temperatura

t )

0,sp0,9990,s,9k
Razâo enfe e3 dsnsldadeê da água à tempêÍatura

doensaloeaA,oC

2õ22,t22,62
d!2e = (ma(m3

(Íns-m1)))'k
Dênêldade das partÍcuhg

valor mfflo da dercldadê da8 culss 2,t2

obserraçôes:

Ensaiou:

M6dêlo LEC,3.3.3NP &/í
Os r€sulH€ aprs66nH6 reíBÍom-Gê spon6 à amda or6aiadá

A Íoprodu@ Frcial d€.io loEúim nÀo é auto.Eeda Polo LEC.

EEiê bol€'üm Bó á váiíro dgpoia do sssinado e ceÍimbado.

Responsavel:Verificou



laboratórlo de engenharla clvll
serviço de apoio ao exterior

ipt. estt.departamento de engenharia civil
quinta do contador. estrada da sena . 2300-3í 3 tomar

reE@ffi@68 tel. +351 249 328 172.Íax+351 249 328 106.leo@ipt.pt

BOLETIM DE ENSA|O

N" mt6{E

Pag. 0í de (xl

Requerente:

Descrlção da amodra:
No de reglsto da amostra:

Boleüm dê íecêpÉo Nt
Dah de recepçáo da amda:
Dab da conclusão do eneaio:

lnês Filipê Perelra Fonseca

VAL - TAI 3
000845

í 247{5

AltlÁUSE GRANULOMÉTRICA DE SOL(E

"*" 
o gpgçtuÂDo I'E ACORDO COM A ESPECTFICACÃO ÍX) LNEC E í80

í - iratêrial grosso (r€{ido no pnelro no í0)

2 - Material fino (passado no p€neiro no10)

Massa tolal do provels seco ao ar
Massa tohl da íracçáo rslidâ no peneiro no 10:

Massa lobl ds ftacçâo @sada no p€nêiro No 10

Percenhgem de rÍEteÍial Íetido no p€neiro noí 0:

lllro=
ÍIl"ro = mr-lllro =

N\6= íÍD'6"10/ 71r =

10Í3,50 g
174,74 g

w,72 g

ü2,A %

Matsrial retido acumuhdo
(%)

Material acumulado que

pa&sa (%)
Penelro8 Material retido

G)

Material retido
(%)

1@,00,00 0,0z (5o.0) 0,m
0,0 ím,011tt (37.51 0,m 0,m
0,0 Ím,01" (25.0) 0,m 0,(n
0,0 100,00.m 0,mlyrr (19.0)

2,5 97,52,503y8r (9 s0) 25,33
92,64,86 7,4No 4 (4.75) 49,n

17,2 o2,8No 10 (2.m) 1@,í6 9.88

Massa do provÊlê seco ao ar
Teor em água do provete.aeco ao ar:

Maôsa do provele seco:

rla = í03,4í4 g
0,6 %

í 02,80 gm!ou mb = mâ'lOJ/(l m+w) =
MatÊrial retido

aqmulado (%)
Mat.acumulado que

pasa (%)
Penelros MateÍial retido

(s)
Mateíal retido

(%)
Material retereÍtte ao

total (%)

@,4No 20 (0.850) í 6,55 16,í0 13,92 «),56
14,§ 4,87 s5,í3No 40 (0.425) 17,77 17,%

s,6/ 4,§No 60 (0.250) 13,42 í3,m í0,8í
32,42íí,q) 6"/,58No í40 (0.106) 14,79 14,§

73,08 %,s2N" Zx) (0.075) 6,84 6,65 5,50

ObsêÍr,ações

Ensaiou:

Mddo LECJ3.3.3rE I

Verlflcou:

OB r68!ltado3 aprssantada lEIElBm-Bo aponaa à amda on6siada
Â rBpÍodl,{ão paícisl de$ bolglim náo ó autoíizEds p€lo LEC.

EBIâ boláim có é vá]do dâpol6 do ârsinado 6 cedmbado.



Iaboratórlo de engenharla clvil
serviço de apoio ao exterior

ipt.estt.departamento de engenharia civil
quinta do contador . estrada da sena . 2300-313 tomar

ffiç ffi@ffi tel. +351 249 328 172.lax+§1249 328 106.lec@ipt.pl

BOLETIM DE ENSAIO

No 00í6{E

Pag. 02 de m
Requerente

DescÍlçâo da amostra:

No d€ regldo da amda:
Bolelim do recopÉo No:

Oata de recepÉo da smda
Dab da oonclusâo do ensaio:

lnês Fllipe PeÍeiÍa FoÍiseca

VAL. TAI 3
ün8{E

124745

ÂNÁusE GRANULoM ÉTrucÂ DE soLos
ENsAto EFEcruAIp tE AcoRm coM A EsPEcmcAcÂo Do Lí{Ec E í98

3 - Sêdlm€ntaçâo

Simbologia e gÍandêza
Valorea g

refêrênclas

Proveta H

Denslm€üo 6
Tempô em aqueclÍneÍüo (min) í0
ASltaÉo (min) í5
Água oxigenada (cm') 0

(cm1Âcido clorldrico 0

(cm1Arúiflculante ím
Cn conecçâo do menisco 0,m(E
cÁ Conec@ do antnGuhnte 0,w272
G Densidade das partlculas (dcm1 2,62

T Temperature mfila do ensalo fc) 27,3

K valor do quadm ll (da E 198) 0,0í263

ÍÍ1" Provste s€co ao ar (s) 103,414

w Teor em água (%) 0.6

lll5 PÍovde aeco G) í 92,80

ÍIlr Provde seoo após pr&maÍnerÍo (s) 1m,80

Np=l(xx(Ín (í m+wym")) Perde poÍ prêtrdamento (s) 0,m
A=(1mm/m)'(G/(G'í)) Fac-tor da pêrcêntagêm dê paÍtlculG lnÍerlor6 a 2,00 mm (%) 1573,n

t
Tempo
(mln)

T
Temperatura

ec)

C7

corecção à
tBmpêrÉtura

Le

Leifuras no
den8ÍmÊtro

L=
l=+C,
€"+Cr

z
(cm)

zn D=
K(?Âfn

B=
(L-1)

llo =
A'B
(%)

t\4aterbl

acum. que
pessa(%)

I 27 0,mí5 í ,0í 05 'l,(xp8 14,70 14,70 0,048 0,0098 15,4 12,7

2 27 0,m1s í,OGE í,0088 15,m 7,50 0,035 0,cx)88 í3,8 11,4

5 z7 0,mí5 't,m85 í,m78 15,30 3,(E o,ü2 0,m78 12,2 í0,í
í5 27 0,00í5 í,m75 I,m€8 15,4 ,,03 0,0í3 0,(x88 10,7 8,8

30 z7 0,(x)í5 í,m70 't,00G! r5,60 0,52 0,ms 0,üHr 9,9 8,2

60 27 0,mí5 í,0(E5 í,(xEB 15,70 o,m 0,006 0,c[88 9,í 7,5

ffi n 0,mí8 í,(x80 í,(x86 15,90 0,06 0,ocEt 0,(x88 8,8 7,3

1440 Á 0,m10 I,(xro í,(x86 15,q) 0,0í 0,mí 0,0056 8,8 7,3

m 2A 0,mí8 í,00ff) í ,0056 15,q) 0,0í 0,00í 0,ü86 8,8 7,3

Observaçõea:

En8alou
-t/

Verificou: R6sponsável

Modelo LECE.3.3/E 100/1Â,
Os r€oulHG apÍ€r€oírHG ÍsÍcrgm-$ apúre à aÍÍda sttaaiada
A rêprcduÉó parcisl d€8to bô!6üÍn nâô á 6uiodzeda pêlo LEC.

E& bolstim Eó é válidô depoig d€ sssiÉdo o carimbado.



laboratórlo de engenharia clvll
serviço de apoio ao exterior

ipt.estt.departamento de engenharia civil
quinla do contador . sstrada da sErÍa . 230&313 lomal
tel. +351 24e 328 172. íax +351 249 328 lCÉ . lec@iptpl

BOLETIM DE ENSÀO

No 00í&04

Pag, 03 de Gl

Requêrente

Dê€oÍlção da amosüa:

No de reglsúo da amoetra:

Bol€üm de ÍecêpÉo N1
Data de recepçâo da amda:
Dãb da conclusâo do ensaio:

lngs Filipê Pereira Fottsêca

VAL - TAI 3
(ur8-04

'124746

ANÁUSE GRANULOMÉÍRICA DE SOLOS

ENSAIO EFECTUÂIX) DE acoRlx, coÍit A EspEctFtcAcÃo ) LNEG E í88

§-' üx§
ol
0g

N (r,

Cuna gÍanuloméüica

PênetrG A. S. T. M.
Nr8à .,'ÀNJcrooo

-o -oNO)

Aberture (mm)

1m 0

í0

m

q)

s80
(Dc
8. zo
oc
s60
(L
o50
JIt
Eaog
oc
;30
l,{-x

10

0

aoE
8.

loP
0
!,
=50E
E

m€
E

zoBI
@

90

00
ctô

otal-oÕ(D
ÀJ
<)-octN

-oe,I
o
o
tJl\,

.-l
ll

II ti

I

,

ll

1

/ lr

I I

I

I II

lllltllIItl

(,
§LÍE AREIA §Etxo

úFltú, tÍED!À ORGÂ rÉDo @ossa, FIID i6ro €ROSSO

Obsenlaçües

Ensaiou:

Modslo 33EíÉII'D

ResponsávelVeÍmcou

06 r6ulHG epÍêcântedc reíBrem-Bê âpanâa â emo6tla onaglrda.
A roprodu@ paÍDial d€ô boleiim não ó aubriada polo LEC.
fu bololim só é váldo d€OoB de aseinado e carimbaó.

L/'



laboratórlo de engenharia civil
serviço de apoio ao exterior

ipt.estt.departamento de engenharia civil
quinta do contador . eslrada da sena . 230$313 tomar
tel. +351 249 328 172 . íax +351 249 328 106 . l@@ipt.pt

BOLETIM DE ENSA|O

No m24{5

Peg. 01 do 02

Requerenle lnêe Filipe Perelra Fonseca

DeÉcriÉo da amosfa:
No da regl$o da arÍrúa:
Boleüm de ÍecapÉo No:

Dah dE ÍecopÉo da amda:
Dah da conclusâo do ensaio:

VAL - TAI 3
0008{5

1247§

DETERM DOS UMITES DE CONSIS TÉNcn
ENSAIO EFECTUÂÍP DE ACORTX) COM A NORMÂ PORruGUESÂ NP í/lil

í - Limile dê pladcidade

2 - Limite de liquidez

Simbologh ê
íormulário

Grandeza

cápsula No

ÍÍ11 Massa da cáp6ula
G)

lnz Mae.sa da cápsula + provête húmldo
(s)

m3 Massa da Gípeula + provete sêco
(s)

m.=m3-ml Massa do provete sêco
6)

1116=lÍ12-ÍÍ13 M@a da água
(s)

w=mJm"'1m Teor em água
(%)

Valor médio dos teores em água -%

Slmbologia e
formuláio

GÍandeza

cápsuh N"

í11 Massa da cápeuh
(s)

lÍ12 Masse dâ cáp6ula + provete húmldo
G)

llt3 lrassa da ápsula + pÍovEte sêco
G)

l&=lllrlnr Massa do provete seco
(s)

Ílg=ln2-m3 Massa da água
G)

w=mJm6'1m Teor em água
(%)

Número de pancadas

OB rEdulhdos apr€sfibdc ÍsíÉrgm-so âponas à sÍrúa onsaiada
A rspÍoduçâo Fíaial d€s lolclim náD á aütoÍizáda Cob LEc.
E6io bolstm ó é Élido dâpob do sssinado o caÍimHo.

ob6êrvaçÕes: o solo é não pláíico.

Ensalou:

À,lodêlô LECB.3

Verilicou ReeponstiYd:



laboratórlo de engenharla clvll
serviço de apoio ao exterior

ipt. estt.departamento de engenharia civil
quintr do conlador . eslmda da sEna . 230G313 tomar
tel. +351 249 328 í72 . Íax +351 249 328 106. loc@ipt.pl

BOLETIÍII t'E ENSÀO

No 002444

Pag. ú2 ds g2

Requereríe: lnêe Filipe Perelra Fonseca

Descrição da amoêüa:

No de Í€lsto da amda:
BolEtim dê íecÊpÉo No:

Data do recÊpÉo da amda:
Dah da conclusâo do cnsaio:

VAL . TAI 3
m0&o4

124746

DETERMINÂçÁO Dq§ UMITES DE CONSTSTÊNCIÂ

ENSÀIO EFECTUAÍ'O DE ACORDO OOM A NORIiA FORTUGT ESÂ ]{P í/|ll

21

n

3 - Disgrarna teor êm água / No dê pancedas

Número de pancadas

I
3

í9

18

17

t6

Llmlte dê Pla$lclrhdê:
Llmile de Llquldêz:

lndice de Pla$cidade:

LP

LL

lP=LL-LP

-%
-%
-%

Ob§€rvaçÕes: O solo é não plátüco,

Ensalou: \.

Môdêlô tEcl3.3.gNP /0
Oa r€aufrados aprBsênM@ rsbrom.a€ apnss à amda snasiads
A ÍepÍod!çáo paÍcisl dEde boletirn íÉo ó autdizda Fdo LEC.

ÉstÊ boldln ó á válido dêpola dê dslnâdo o carlmbado

Verlflcou ResporEável:



laboratórlo de engenharia civi!
serviço de apoio ao exterior

ipt.estt.departamento de engenharia civil
quinta do contador. estrada da sena . 230ü313 tomar

EEmffiE@ tel.+35í 249328 172'hx+351 249 328 106'lec@ipl.pt

BOLETIM OE ENSÀO

N" (x)01{5

Pag. 01 de 0í

RequeÍento: ln€s FlllPe Perelra Fonseca

Descrição & amoffa:
No ds r€Ko da aÍrE6fra:

Bolêtim d€ recêpÉo No:

Data de recapçâo da amo6tra

Data da conclusáo do snsalo:

ALDV. TAI 1

(xtoí45

11{7+5

DETERMIIUÂçÃO DÂ DEiISIDÂIIE DÂ§ PÂRTICI'LAS

ENSAIO EFECTUATX' DE ACORÍX' COM A NORMA FORTUGUESÂ ÍÚP 8iI

PicnómetÍo No

E5303'lGrandezaSlmbologh e
íormuHdo

43,725í,8447,14Massa do picnómetÍo (s)lTll

148.,71151,U 1t4,58lTlz
Massa do picÍ!ómêtro oHo d€ água à t€mpêratura

t1

25,0x,o%,oTêmperdura (la água fc)t1

0,8708 0,997080,99708DeÉldade da água à temPêrdura ti
(s)d,

10,00í 0,00't0,@MaE€a da cápsula de secagsm
G)

lí'r

N,1439,02 39,47Massa da câFuh + pÍovete secorí2

§,148,478,ü2Masse do provete Beco (s)n\= m rm!

167,30172,N1@,27(s)
Massa do picnómtüo + provêtê + água à

tempeEtuÍa ç
rn5

z7,o27,O 27,OTempsratura do Provete + fuEb(

0,9963t0,€6310,9w1d! Densidade da água à têmpêrfrra L

1U,52 í 48,65151,n
Massa do picnómeüo chelo de água à temp€rdlura

t (s)
m3=(dvdí).(mr

mr)+mr

0,9980,9980,9s8
Râáo entrê as densldadE da água à tempêrâtura
doênsaloea2(fCk

2,622,Gt2,@Densldade das padÍcubsdl26 = (my'(my
(rn3-ml)))'k

valor mfiio da derBidade das culas E}

ob€orvaçôê8:

Ensalou:

/0
Os rosulbdgs dpÍosonHE íeíêÍsm_so aFêÍrá6 à aÍnocfa oEsiada.
A ÍBpÍodu{úo FÍEial dê6tê bokiln nâo é autotizada Felo LEC

E616 bolGlim só é válldo dgpois do aÉginsdo s aatimbdo

ReeponsávelVêÍiÍicou:



laboratórlo de engenharla clvil
serviço de apoio ao exterior

ipt. estt. departamento de engenharia civil
quinta do contiador . esrada da sena . 2900-313 tomar

E Enry q EssÍFr tel. +351 249 328 112. tax +35.|249 gZB íOS.lec@ipl.pt

BOLENM DE ENSÂIO
No (xn905

Pag. 0í ds m
Requêrente:

De§cÍlÉo da amosfoa:

No de registo da amda:
Boleüm de recep$o Nt
Dab de recapÉo da amodra
Datr da conclusâo do ensalo:

lnês Flllpe Perelra Fons€ca

ALDV-TAI 1

(mí{}5

07-07-{E

ANÁUSE GRANULoMÉTRCA DE soLos
ENSATO EFECTUAIX) DE AOORm COM A ESPECIF|CA9ÃO DO LI{EC E í98

I - Ma!$hl grosso (r€üdo no pêneiro n" l0)

2 - Mâteíial fino (Fs€ado no pêneiro no10)

ÍVhssa total do trovelo aêco ao ar:
Massa total da Íracçâo rêtida no penslÍo no í 0:
Massa tolal da @o passada no penelro N' í0
Percênhg€m de ÍrElerial retldo no peÍrelro noí 0:

ÍIlro =
Itl"1s = mrmls =

Ni6 = 1fi) ' 6"10 / 11, =

1689,30 g

7í3,8Í g

975,49 g

ít,7 %
PenslrG Materhl reddo

(s)
Matorial Íelldo

(%)
Material r€üdo acumulado

(%)
Material acumuhdo quo

passa(%)

z (s0.0) 0,m 0,m 0,0 1m,0
1 1E @7.51 0,00 0,m 0,0 í 00,0

1' (25.0) 6Í,31 3,Gt 3,6 96,4
?4'(í9.0) 5,68 9,3 n,7
3/E (9.50)

95,S
í25,í5 7,41 16,7 m,3

No 4 (4.75) í 39,39 8,ã 25,0 75,0
ND 10 (2.@) N2,ú 17,n 42,3 57,7

MÃsa do proyEíB seco ao an
Teor em água do provde.seco ao ar
Massa do provete s€co:

í í 0,466 g

1,8%
t09,Í2 smcou Ínb = ms'í m/(í m+vr) .

Itru =

PeÍrelrG Matêrial relido
(s)

MatBrial rêtido

(%)
Material reÍererü€ ao

total (%)
Mat.acumulado que

p6sa (%)
No 20 (0.850) B,t3 21,8 12,6 g,g2

tlilatsrial relido
acumulado (%)

45,08
No 40 (0.425) í9,«l 17,71 í0,23 65,15 34,85
No 60 (0.ão) 9,52 9,(p 5,25 70,& ã,60

No í z1{, (0.1(E) 11,52 í 0,56 6,í0 76,8 23,51
N" 2(r (0.07s) 4,8 3,97 2,D 78,79 21,21

ObseÍvações:

Ensaiou VêÍmcou:

Mod.b IEC/3.3.
08 reoulbdc apÍêsânHos íElêÍ€m-6ê aporEs à ards eftsatada
A Íetroduçáo parod d€e bolstiin nâo ó subrizada polo LEC.
E!(g bolsüm Bó é rák o dsFob do a$siriado s oaÍúllHo.

Responsáve,



labomtório de engenharia clvi!
serviço de apoio ao exterior

ipt,estt.departamento de engenharia civil
quinta do contador . estÍada da serÍa . 2300-31 3 tomar
tel. +351 249 328 172 . Íax +35.l 249 @8 106 . lsc@lpl.pt

BOLETIM DE EiISAIO

No cxxx){s

Pag. @ de 03

Requsrentê:

DescÍiçâo da arda:
N' de regldo da amo$a:
Boleüm de recê@ No:

Data de recapçâo da amosfua:

Dda da conclusâo do enselo:

lnês Flllpe Perelra Fonseca

ALDV - TAI í
(x)0í{E

07-07-05

ANFSE onaruulouÉrmcÀ DE soL(§
ENsÃo EFEcruADo ÍrE AcoRDo ooM A EspEcFtcAçÃo Do LNEG E ísG

3 - SedlmentaÉo

Slmbologh e grandeza
Valor€s e

ÍêÍêrências

Provda A

Denslmstro 14

Tsmpo êm aquecim€rüo (min) í0
ASrtaÉo (mln) 15

Água oxigenada (cm1 0

ÁoHo olorldrloo (cm' 0

Antfloculante (cm1 ím
cu Con€cçâo do ÍÍEnlsco 0,0005

cÂ CoríecÉo do anffl@uhr e o,w272

G DeÍrsldadê das paÍtlcul6 (dcm') 2,63

T Tempêratura m#h do ensalo fc) á,1
K Valoí do quadro ll (da E í98) 0,01?92

rL Prcvele seco ao ar G) 1 10,466

Teor em fuua (%) 1,n
lllg Provde seco (s) 1É,12
ÍÍlr PÍovele seco após prêffiamento G) 1Ê,12

Np=1(x}((m" (í m+wyrn )) Perda por prêAatamerúo G) 0,m
A=(íocxm/q)'(G(G,1)) Factor da percentagem dê partÍculas inÍeriores a 2,00 mm (%) fi74,U

t
Tempo
(ínin)

T
Temperatura

fc)

C1

CorÍe@o à
tempêrafura

Le

Lelturas no
densimetÍo

l"+C-
{"+Cr

z
(cm)

zn DÉ

K(Zr[tt2
B=

(L-1)

llo =
A'B
(%)

Mdêrbl
acum. que
pa8sa(%)

1 É 0,mí0 1,0185 í ,0í 73 12,@ 't2,@ 0,(]46 0,0í73 ã,6 14,9

2 É 0,00í 0 í,0í80 í,0í68 12,70 6,35 0,ÍEo 0,0í68 24,8 14,3

5 É 0,00í0 í,0íí) í,0í38 13,40 2,68 0,021 0,0í38 m,4 11,8

í5 É 0,mí0 't,0í 30 1,0í í8 13,90 0,gt 0,012 0,0í í8 17,4 í0,í
3() % 0,mí0 í ,0í 20 í,0í08 M,m o,47 0,üI9 0,0í08 15,9 9,2

60 É 0,00í0 í,0í t0 í,(xm 14,50 o,24 0,006 0,(xI98 í4,5 8,4

2so 26 0,mí3 I ,0080 1,m71 15,30 0,6 0,(m 0,m7í Í0,5 6,0

1ffi zt 0,0010 1 ,0060 í,mza í 5,90 0,0í 0,m1 0,(xx8 7,1 4,1

uao á 0,m10 Í,o(Eo 1,0038 í6,10 0,0í 0,m1 0,(xx}8 5,5 3,2

ObseÍvaçõês

Ensalou Verlllcou:

Os ÍêsulHos apÍeaerÍHc lgblgm-Éo aponas à amda sn€alada
A roprodwão pârcial d€de boknim não á aubrtsadâ Folo Lrc.
Edê bolstim só é válido dopo,is do assinsdo s carimbado.

Responsável:



laboratórlo de engenharla clvll
serviço de apoio ao exterior

ipt.estt.departamênto de engenharia civil
qulnta do contador. estrada da sena. 2300-313 tomar

BrIr.5FçstrElqE!@Es=EEr tel. +35.| 249 328 í72. íar +351 249 328 106.lEc@iptÉ

BOLETIM DE ENSÂIO
NO (XXI${X

Pag. Í}3 dê (E
Requer€nte:

D€scriÉo da amosta:
No ds regido da amos ra:

Boldim de reoepÇão No:

Dda de recep@ da amGba:
Data da conclusáo do aÍraaio:

lnês Filipo PeÍeira Fonseca

ALDV. TAI í
mí{4

07{7{F

ÂNÁUSE GRANULOMÉTRICA DE SOLOS
ENSAIO EFECTUAIX) DE AOORTX) COM À EsPEctFrcÂçÂo m LNEC E tsú

§- §t.l(rÀoc,

Curva granulom&Íica
Penelr6 A. S. T. M.

Eà ts ô .* H

N o)

Abenum (mm)
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E
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-80'õ
c
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oÉ
3ooo
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clo50
=C'

Eaog
IEc
;30!,szo
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o ü,
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6,o_oo
c,'i§ No

o_o
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-ooN
_ooó
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II
ÀJ
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),
/l

4

1

I

I
õ

§LTE AÂEI,A sErto
!

íFhb MEDTA (nosstA 1610 ORGO FBO ríÉDro GRosso

Obserua@:

RespoÍrsávêl:Ensalou VeÍificou:

Modob LEC/3.3.CE
Oa Í€§ultadog sptBsordog igtolg n-gê ep6nâs à amciE ênsoiâda.
A Íêptodu@ paÍcrald€6is bolelim Í€o ó auffia polo LEC_
Este bolstim só ó lrálido dêpols dâ aagiÍiádo 6 carimdo.

L.



laboratórlo de engenharia clvll
serviço de apoio ao exterior

ipt. estt.departamento de engenharia civil
quinta do contador. estada da sena .2300-313 tomar

@:éGEEFT.ETFã§.=@ tel. +351 249 328 172 . tax +351 249 328 106 . lgc@ipt.pl

BOLETIM DE ENSÂ|O

No (x)17{E

Pag. 0í da @
RequereÍüe:

DescÍiÉo ds amo*a:
No de regido da amo6tra:

Boletlm de ÍecepÉo No:

Data de recepçâo da amoÊfra

Data da conclusâo do ensaio:

lnês FlllF Perelra Fonsêce

ALDV - TAI 1

000í {)5

124746

DETERITíINÂçÂo Íxxt uMms DE coNstsrÊNcrA
ENSAIO EFECTUADO DE ACORÍ'O COM A NORMA PORTT'GI'ESA Í\IP í/|il

1 - Llmite de plâsücidade

2 - Llmne de lhlddez

Simbologia e
íoÍmulário

Grandeza

Cápeuh No

65 75 72 6í

ÍIl1 Ívlassa da cápsuh
(s) n,42 27,U 27,fi 27,q

lll2 Massa da cápêula + provde húmldo
G) 31 ,72 32.55 32,35 u,c2

tÍt: Masa da cápsula + provet€ seco
G) 31,14 31,U 31 ,66 33,89

lll"=lllr-ÍIlr Masaa do ptovatê sêco
(s) 3,73 4,í) 4,§ 6,219

lTl'=Ínrllls Massa da á'gua
G) 0,58 0,71 0,69 í ,03

vY=mJm3'ím Teor em água
(%) í5,6 15,9 í5,0 15,9

Valor mêlio dos teores em água í6%

Simbologla e
íoÍmulário

GÍEndeza
Cápsula No

@ 7A di 60

Itll Massa da GápBula
G) 27,6 zt,fi 27,43 26,35

íÍ12 Massa da qipsula + proretê húmido
G) 39,25 37,51 Q,21 35,59

ÍÍ13 Massa da cápeuh + provde sêó{,
G) 37,Xt 35,86 38,1 1 3rai,9o

ÍÍlr=lÍlrlllr Massa do provete sêco
(s) 9,80 8,36 10,68 7,55

llta=lrtrrtr Ma6sa da á,gua
G) 1,99 1,65 2,10 1,70

w=mJr!'lm Teor em água
(%) ã,3 í9,8 19,7 2.,5

Número de Fncadas n 27 23 í0

Responeivel:

Ohe'vaçõeB:

Enseiou VeÍficou:

Mod€b LECÍ3-3-3,NP 1Á3íIt)
Oa iêsültâdos âprGÊêntâdo6 ÍEíoÍêrn-so âpsiás à orÍda ensaiada.
A reFodugâo p€rslal &8to bobüm nlo ó auto&ada pêlo LEC.
Esie bolatim só ó válido dapob ds sssin€do o oarimbado.



laboratório de engenharla civlt
serviço de apoio ao exterior

ipt.estt.departamento de engênharia civil
quinta do conlador . estrada da sona . 230G31 3 tomaÍ

FlErçkEFrEffi@ tel. +351 249 328 172.Íax +351 249 328 106.!êc@ipt.pt

BOLENM DE ENSÂIO
rf or7{4

W.@t,tg2
RequêrêIfr:

DeecrlÉodag!da:
No ds regl o da amo*a:
8d*n do noepf,o i,l1
Data dB Íeosp@ da amGra:
Íhle ah cdÉ[rsb do ênrab:

lr*s Fmpe PêrEha FoÍr8êoa

ALOV-TAI 1

(mí{)4

12.0745

DETERllltlÂ9ÃO D()8 UMms IrE ooNaETÊllclÂ
maÂE cFEcn Â!o r Aoom ooís a ffitA PmruqrEsA lF fls

B

8zr
i

n

ts

2.

3 - DbgÍarna leor €ín água / No ds FrEdas

15 n Éc)

Nülgo&pencetu

5 í0 4 50 60

t

Ltrn[o de PlaEücHade:

LlmltB dê Uguldez
lndce de Platffctoaoe:

LP

LL
lP=LL-LP

í6%
n%
4%

Obonr4b:

Ensaiou: VeÍif,oou:

l,Erb IECÊ.3.3nP
Oa Ítítrlgab tÍrEú rlbtmaá eraíaa a aída aíra@"
A rBproduçào pcrdd r!.r. loldi Í& ó.utoÍtsade p.lo lEC.
Ee bd!üÍtt sô ó cáÍdo drpob ds @insdo 6 oarimbado.



laboratório de engenharla clvll
serviço de apoio ao exterior

ipt.estt.departamento de engenharia civil
quinta do contador . êstíada da sorÍa . 2300-313 tomaÍ

Effi!@mffire tel.+35í 249328 172'Íar +35.l 249 328 106 ' lec@lptpl

BOLEN DE EiISÀO
No 0ü)405

Pag. 01 de 0í

Requêrede: lnêG Filip€ Pereira FotÉeca

DsscÍiçào da arda:
No de regido da amos ra:

Bol€ffm de recêpÉo N":

Data de reospÉo da amda
Data da conclusâo do ensaio:

ALD. TAI 2
(m+os

1í{7{E

DA DENSIDADE DAS

EtrtsAto EFECruAIP Í'E ÂCORI'O COM A NORMÂ FORTT'GI'ESÂ NP 83

Picnómetro No

2712
GrandêzaSimbologb o

íormuláío

58,554,4143,78Mas do plcnómdro
G)

lltl

157,S'153,52í 48,85Í12
Massa do dcnóm€úo ctreio de água à temperatura

tl (s)

25,0ã,025,0TemperatuÍa da ágtE ('c)t1

0,s708 0,997080,99708dti Deneidade da água à temporatura ll

í0,mí 0,0010,mm'1 Massa da cápsula de aecagem (s)

36,2536,2539,53m2 Massa da cápsuh + provele seco
G)

%,ám,x29,53Massa do provete seco (s)

174,61@,6616ô,94

llll= lTl'rtrl'r

lÍls
G)

Massa do picnómeüo + provete + água à

tempêrâtura tr

27,O27,O27,Ob( Temp€raturê do ptovete + água ('c)

0,9s40,gwt o,s654d! Densidads da água à temperatura tr

153,47 157,87Í118,80
m3=(dvdlxmz

Írlr)+mr

MEsa do plcnómelrc chelo de fuua à temperatum

t G)

0,9980,9980,998
Raáo enae as densldades da água à temPeratura

doen8aioea2(PC
k

2,@z@2,59
dl2o = (my'(mr

(m6-m!)))'k
Densidads das panÍculas

Valor mftio da dansidads das 2,@culas

obsêÍ\raçô€s:

Ensalou:

Modolo LECE.3.3,NP
o9 í€6uldc apÍ€66nbdG Ístorêm-sê apêns! à amoÚa ensBiada.

A rapoduçâô parcLl d€riô bol€tirn não é áútorizads pelo LEC.

E& bolotim có á úlido tlopoig do asaindo e câÍimbado.

Verificou: Rêsponsável:



laboratório de engenharla clvll
serviço de apoio ao exterior

ipt.estt.departamento de engenharia civil
quinta do contador . estrada da sena . 2300-31 3 tomar

TffiEEEmGwETmME tel. +351 249 328 172 . Íax +35í 249 328 í06'lec@ipt.pt

BOLETIM DE ENSAIO

No mí2{E

Pag. 0í dê 03

Requerenle: lnês Flip€ Perelra Fonseca

D€cÍiÉo da amo€tra:

No de regi$o da atrGta:
Bol€üm de recopÉo Nl
oata de recepçâo da amda
Data da conclusâo do eÍrsalo:

ALD - TAI 2
(xD4{E

07-0745

ANAUSE GRANULOM ÉrRrcA DE soLos
ENSAIO EFECTUADO DE ACOROO coM Â EsPEclFlcAçÃo Do LNEC E 198

í - Material grosso (rstido Íto pênêlro no í0)

2 - Materhl fino (passado no penelro noí 0)

MasGa total do pÍovste seco ao an

Ma8sa total da hacÉo retida no pêÍrelro no 10:

MaÊsa tofd da Írd@o passada no penêiro No'10

lllro =
m"1o= Íq-mro =

046,lo S

98,53 g

tà47,87 I
$,6 %N' =l(D'm"de mateÍial Ídido no noí 0:

MateÍial acumulado que

passa (%)
MateÍial reüdo acumulado

(%)
Material relido

(%)
Mãterial retido

G)

PeneirG

1m,00,00,@0,00z (so.o)
í00,00,00,000,m1 1t7 (37.5'
100,00,00,q)0,00í"(ã.0)
95,64,44,436,323W (19
çr4.,45,61 ,141í ,9í3/r (9.50)
8,26,81,n13,34N" 4 (4.75)
90,69,42,*%,97No 10 (2.00)

Massa do provete seco ao at:

Teot em fuua do provets seco ao ar

't(8,16í g
í,04 %

m.oumb= 1m,í0Massa do seco:

tTla =

Material retido

acumuhdo (%)
líãt.acumulado que

Fssa (%)
Materhl rêÍsrsnte aú

total (%)
Material r€üdo

(%)
Material retido

G)

Penelrc

8íí8,969,54'10,5310,78No 20 (0.850)
68,7í31,D12,§13,6í13,89No rto 4%')
El,í038,C)5,6í6,196,381No 60
u15,8754,í317,2419,O3í g,rlÍiN. ízO (0.1(r)
37,59g2,41a,n9,149,33No ãD (0

Obsênlaçô€s

En8aiou Vermcü:

Modslo LECJ3.3

OB í€6utlad(r6 apÍüânlad(,a í6ÍErom-8o aPenss à aÍrda êfi6aiada

A roproduçâo parsid d€# lobtim rg. ó autoíizada Pâlo LEC.

ES boletim ú ó vilido depois dâ &slnado ê caímbado.

i)v Responsável:



laboratórlo de engenharia clvil
serviço de apoio ao exterior

ipt.estt.departamento de engenharia civil
qulnta do contador . sstrada da sêna . 2300-31 3 tomar

tsreremffi tel.+351249 328 172. íax +351 249 328 106'lec@ipt.pt

BOLETIM DE ENSAIO

No 001245

h.g2de(E
Requererúe: lnês Flllpe Perêha Fon8eca

DescriÉo da amoúa:
No de reglsto da arno$a:
Bol€ffm de recepÉo N':
Dah de Íecêpçâo da amosúa:

Data da conclusáo do ensalo:

ALD . TAI 2
(Ixr4{E

07{7{}5

ANÁUSE GRAIÚULOMÉTRIGADESoLG
ENSÂIO EFECTUATP ÍE ACORDO coM a EsPEcrFtcAcÂo Do LNEC E í98

3 - Sedlmêntação

Valorês e
reÍeÍência§SimbologÉ e grandeza

DPÍovêta
6Denslm€úo
10(min)Tempo em aqueclÍnento
Í5(min)
0(digsÍEda
0clorldrico (

ím(AntflGulanle
0,0üEGr

o,w2l2ConeoÉo do arüifl culantE
do menisco

cÂ
2,6Densldade das prtÍculasG

25,1Tempêratura rÍála do en8aio ecT
0,ü3mll (da E ís)Valot doK
1m,í6.|PÍov€úe aêco ao ar G)rn

,l(%)Teor em áglalrÍ
1ü2,10ÍTlr Provde s€co (s)

1V2,10(s)Provete s€co após pré-lÍatamGÍüoÍÍ1.
0,q)Perda por prêtrdbmer o 6)í(xl((m. (Í(x}twYmJ)

159í ,58iríeÍioÍes a 2,m mmFac'tor da deA=(í cr)

t
Tempo
(min)

T
Temperatura

("c)

C1

conecção à
temperaturE

Ls

Leituras no

deÍislmeüo

lrcE

l-+C,n
4n+Cr

z
(cm)

zn DE
Ke.ftl1t2

BE
(Lí)

ho=
A'B
(%)

Matefial

acum. quE

passa(%)

1 É 0,mí0 í,0175 1,0í 6Ét í2,C) 12,9 o,M7 0,0í 63 â,9 8,5
2 x 0,m10 í,0Í65 1,0í 53 13,n 6,60 0,ffB 0,0153 24,3 2,O

5 % 0,mí0 1,0155 í ,0í 4Íi í3,lo 2,fi o,t21 0,0í4Íi 2.,7 20,6

í5 % 0,0010 1,0150 1,0í 38 í3,50 0,90 0,0í2 0,0í 38 21,9 í9,9

30 0,m10 í ,0140 1,O12a 13,70 0,u16 0,009 0,0128 m,3 18,4

q) % 0,(x)í0 1,0130 1,0Í 18 í4,m o,n 0,0m 0,0118 18,7 17,O

N m 0,mí3 í,0110 I,0101 í 4,50 0,m 0,003 0,0í0Í í6,0 14,5

1m É 0,00í0 I,(xxE í,(xE:, 14,S0 0,01 0,00í 0,m8Í! 13,2 íí,9
288Í) É 0,m10 r,(xlq) I,m78 í 5,00 0,01 0,00í 0,m78 12,4 11,2

OheÍvaçôês:

Ensalou: VeÍificou:

Modôlô LEc/3.3.gE l9g1lo
Os resutHtÉ apÍcE€Írd6 reí6Ígln-6o aPÊna8 à atÍffia êngálâda

A Íoproduçe Frciâl d€rio bolEiim nâo á âuloÍbads Polo LEC.

Estê bol€dm só ó váüdo dgpoig da saginrdo o ç€rimbdo.

Responuivel:



laboratórlo de engenharla clvil
serviço de apoio ao exterior

ipt.estt.departamênto de engenharia civil
qulnta do contador t estrada da §orÍa . 2300'313 tomar

lel. +351 249 328 172 . Íax +351 249 328 16' lec@iptpt

BOLETIM DE EhISAIO

No 00í244

Pag. Gi dê ff
RequsreÍüê lnês Flttpe Pereha Fonseca

DesoiÉo da amosüra:

No de ÍeglGio da 6mda:
Boleüm (le reoepÉo No:

ma do recêpçâo da amotra
m da conclusb do ensalo:

ALD . TAI 2
0004{4

07{7{E

ANÂUSE DE SOLOS

ENSÂ|O EFECTUÂÍ'O DE ÀCORTX) coM A E§PECIFICAçÃO M LNEC E í80

§-' §»

Curva granuloméüica

PêneirG A. S. T. M.

§É Eà 8 É 5 o9

N o,

AbêÍtura (mm)
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stlÍE ÂREIA sEtxo í
óFlro riEDl GROSS^ lrÉgo GROGSO FII.D 16ro 6RGO

O@Ívaçõo8:

Ensiou: Verilicou:

LECJS-3.3/E í
Os r€suiH@ apresonlad6 rsÍsrem_6s apêÍtâs à amctsa orisaisds.

A Eproduçáo FÍcial d€do bol6üm n& é subrizads polo LEC.

E& boMm 8ó ó Élid! depois ds arsnado o o€nmhado.

Responsável:



laboratórlo de engenharla clvll
serviço de aPoio ao exterior

ipt.estt.departamento de engenharia civil
quinta do contador . esfada da seÍra ' 230ü313 tomar

@wBEEEEú*-g@ tsl. +351 249 328 Í72.Íax +351 249 328 106'lêc@iptpt

BOLETIM DE ENSÂIO

No m20{5

Pag. 0í de ü
Requerente lnês Filipe PêrelÍa Fonseca

DescÍiÉo da atrEstra:

No de regido da anrda:
Boleüm de ÍecêpÉo No:

Dah (b recepção da amda:
cHa da conclusâo do ensaio:

ALD - TAI 2
0m4{E

12.o7.6

Íx)s uMms DE coNslsTÊNcIA

ENSÂIO EFECruAÍP DE ACORIX) coM Â NORrul PORTUGITESÂ NP í'lil

í - Llmlte de pladicidadã

2 - Limitc d€ llqddez

Cáp6uh No

GraÍrdezaslmbologh e
formuládo

Massa da cap'sula
G

Ítl1

Jfl2 Massa da cápsula + pÍovete húmldo

m3 Massa da cápGula + pÍovôlê seco

Massa do provele seco

G)

G)
íL=llla-lllt

Ma8sa da água (s)ÍIh'lnzma

Teor em águaw=mJrÍh'ím

-%Valor mfilo dcteorcs em

Simbologla e
ÍormuláIio

Grandea

cáFuh N"

llll MffidaéFula
G)

lÍ12 Massa da cápsula + provete hÚmido
(s)

m3 Massa da cápsula + ProYstê seco
(s)

rL=tnrmt MaÍI$ do pÍovde Eeoo

maEm2-m3 Massa dã futE G)

w=mJÍÍL'100 Teor em iígua (%)

NúÍnêro de pancedas

Re§ponúvel:

Observaçôês: O solo é não Plásüco

Ensalou

3NP 1 /tl
Oa r€É{rM@ aprê6ontada aêlêtêm-sô aPene à aÍda 6issiada.
Â EDroduçáo pâtchl destB bolstim hão é autoÍ2ada Pêlo LEc.

EstE bolstim có é dlido dêFb ds 6§3lnádo o cadtnHo

Vednoüt:



laboratórlo de engenharia civll
serviço de apoio ao exterior

ipt.estt.departamento de engenharia civil
qulnta do contador . estrada da sena . 23m-313 tomar

E-rqmEEE tel. +351 249 328 172. Íax +351 249 328 106.lec@iplpt

BOLENM DE ENSAIO

No m2o{4

W.ü2dev2
Requêreúe lnês Flllpe Per6h" Fonseca

Descri$o da arnda:
No de regisÊo da amoúa:
Boleüm de recepçâo No:

Dah de reoepção da amo$a:
Data da conclusâo do ensalo:

ALD . TAI 2
D444

1247§

DEIERMINAçÀo ÍtG UMITES DE CONSISTÊilGIA

EN§AIO EFECruAIx) I'E ACORIX) COM Â M)RMA PORTT'GUESA NP Íi|il

3 - DlagraÍna teoÍ em água / N' do Fncad6
21

2i

n
,

í9

18

17

16

Número do paÍEeda

Limtto de Plasücidads:

Llmite de Uguid€u
Ínaba oa Plasüctdade:

LP

LL
lP=LL-LP

-%
-%
-%

Obsêneçü€s: O solo é não plásüco.

Ensaiou: Responsável:VeriÍicou

Modolo [EC,3.3.3/NP 143/110

Os re6uM6 apr€c€nladG Íêrglam-6ê apêna6 à amostsÁ ênaâlâdâ.

A .6produção parclâld€ô bol€dm nâo é sutorizsda pob LEC.

Éds bolstÍÍí Éó é !álido dspois ds sG§inado o aaímbadg.



laboratório de engenharla civit
serviço de apoio ao exterior

ipt. êstt. dêpartamento de engenharia civil
quintra do contador . estÍada da sena . 2300-313 tomar
rel. +35Í 249 328 í72 . Íax +351 249 U8 106 . lsc@ipt.pt

BOLETIM DE ENSAIO

No (n02{r5

Pag. 01 do 0í

RegueÍente

Descrlçâo da amosüa:

No do regiso da amoúa:
Boldm ds recepÉo N':
DaE de recepçâo da am@a:
Data da conclusâo do ensalo:

lnês FIIlpe Pereha Fonseca

TAI . BEN ,I

üxz{E

1í{7{E

og1pp111p1AÇÃo DA DENSiDADE DAs pARTlclJl-Als

EN§AO EFECTUAIP DE ACORIP COM A NORMA FORTUGI'ESA IUP 83

Simbologb s
íormulário

Grandêza

Plcnómeúo No

í6P 5í 16

llll Mâssa do picnómelro
(s) 53,79 216,65 42,14

Íh2
Massa do plcnómetÍo cfleb de água à temperatura
tr (s) í 55,00 Í50,&) 148.,â

t1 Temperatura da água
fc) 2€,O 25,0 25,0

d, Densidade da água à tempêratura tl
(s) 0,99708 0.99708 0,99708

h'r MÊÊsa da qipsuh de aecagem
(s) 10,00 í0,(n í0,m

Itl'z Massa da oipsula + provetê sêco
(s) 36,38 37,86 210,09

mr= m'z-mi Massa do provete seco
(s) m,38 27,ü 30,09

mg
Massa do picúm€tÍo + prolgle + água à
temperatuE L G) 171 ,19 1A7,92 186,76

h Tsmperafura do provêto + água
(oc) 27,O 27,0 27,O

d! Densidade da água à temp€Ídura ç
0,99881 0,gwt 0,996

ms= (dYdí )'(mr
lllr)+ttlr

Ài6a do picnomcüo chslo de ágtE à lsmperatuÍE
t, G) 154,95 150,78 148.,n

k
Rszão entrê as densldades da água à tempêrdura
doensaioea2trC 0,998 0,88 0,9s8

dl, = (my'(m.-
(mrm.)))'k Densidade das parlÍculag

2,@ 2,@ 2,@
Valor médio da deÍrgidadê .las partÍculas 2,@

Ob6ervaç6€s:

Ensaiou:

M.dolo LECJ3.3.ENP 83r1/O

Oa rêsutd6 epÍÊasntad@ ÍoíàÍsm-Éê apên6 à amocü-ê ên8qiedâ.

A rBpÍodução paÍcisldê& bolstm não é autorizada pob LEC.
E6ie bdelim eó ó válido d€Fb d€ assinado s carimbado.

Verificou Responsável



laboratório de engenharla clvll
serviço de apoio ao exterior

ipt.estt.departamento de engenharia civil
quinta do contrador . esfada da sena . 2300-313 tomar

ffi.=ã6e@w#=s tel. +351 249 328 172.hx+351 249 328 106.lec@ipt.pt

BOLETIM DE ENSÀO
No 00í0{E

Pag. 0í dê 03

Requererúe:

Descíçáo da amosfa:
No de Íegls'to da amoÉtra:

Bd€üm de recepÉo No:

Dáa de recep@ da amostm:
Data da conclusáo do snsaio:

lnêo Fillpê Peroira Fonseca

TAI - BEN 1

üx,245

0747{E

ANi[UsE GR/UIIULoMÉTRIGA DE golo§
ENSÀIO EFECTUAD DE ACORT'O COilI A E§PECIFICAçÂO DO LNEC E í98

í - MateÍial gÍNo (íElido no pênêlro no í0)

2 - Mderial fino (pGsado no peneiro noí 0)

Massa total do píovslê seco ao ar
Mass total da ÍracÉo relida no p€nêiÍo no í 0:

Massa total dE fiacÉo passada no pensiro N" í0
PercenEgem de rnaterial retido no penelro noí0:

1Ílro =
m"ro' lq-mro =

N'ío= 100'm"íol rq =

1í05,rc g
3115,84 S
759,36 g

8Í %
Penelrc Material retido

(s)
Materhl reüdo

(%)
MateÍial reüdo acumulado

(%)
Matedal acumuhdo quo

passa (%)

z(í).0) 0,m 0,m 0,0 1m,0
1 1t7 (37.s| 13,3 ü,7í 46,56 13,%

Í"(2s0) 0,00 0,m 13,3 86,7

í4 (íe.0) 0,@ 0,m 13,3 86,7

3/r (9.50) 36,58 3,31 16,6 8,4
No 4 (4.75) 4,72 21,3 78,752,2.
N" í0 (2.m) I 10,48 10,@ 3í,3 68,7

Massa do provdÊ s€co ao ar
Teor em água do provete sêco ao ar:

Ma6sa do pÍovde seco:

ha= 107,012 g
0,78 %

í06,í8 grÍlc {!u m6 = 6"1641m+w) =
PenelÍc Material refrdo

(s)
Mderlal reüdo

(%)
Mderlal reÍereÍüe ao

tobl (%)
MateÍlal Íêtido
acumulado (%)

ldat.aoumulado que
passa (%)

No 20 (0.8$) t 4,86 í 3,9É) 9,6í lo,S 59,í0
No lo (0.425) 12,74 í 1,99 4,24 49,'t 5 50,85

No 60 (0.ão) 10,71 Í 0,08 6,93 56,07 43,*l
No í rro (0.10Ít) 18,@ 17.61 12,10 8,17 3í,80
N. z)0 (0.075) 7,8 6,86 4,71 72,8 27,12

Obseruaçõês:

Ensaiou

o3 ÍBsutEdos apr63ênH6 r6laÍom-8ê apon6 à amo6 rà ênaalsda
A ÍoFdu{ãô FÍcisldrdo bolatiÍn nâo 6 autoÍizgda polo LEC.
E6tê bolôirn Bó ó yáIdo dâpois dê a66lnâdo e cadmbado.

Verificou: Responsável:



Iaboratório de engenharla clvll
serviço de apoio ao exterior

ipt.estt.departamento de engenharia civil
quinta do contador . eslrada ds sena . 2300-3 Í 3 lomar
tgl. +35í 249 328 172.Íax +351 249 328 106.16@ipl.pt

BOLETIM DE ENSAIO

No mí(Nts

Pag. 02 de Gi

Reguerenle:

Desorição da amo€tra:

No de reglsilo da amda:
Boleüm de recepÉo No:

Oah de rêc€pçâo da amdra
Data da conclusâo do ensaio:

lnês Filip€ Perelra Fons€ca

TAI . BEN í
(xxr2-{E

074745

É sot-os
ENsAo EFEcruAIx) t E ÂcoRDo coM A EspEctFtcAcÃo Do LÍ{Ec E í08

3 - SedimsntaÉo

Simbologh e gÍandeza
Valor6 e

reÍergncias

PÍoveta B

DeÍlslm€úro 6
Tempo em aqueclrnento (min) Í0
Agl@o (min) í5
Água odgemda (om1 0

Ácido clorldrico (cm1 0
AriilloculaÍ e (cm1 ím

Cu Correcçáo do menisco 0,mo5
C1 ConecÉo do an[Ílculante o,w272
G Densidade das partloulas (dcm1 2,6

T Tempêratura mfila do ensaio (oc) É,1
K Valor do quadro ll (da E 1S) 0,01300

rÍL Provgte seco ao ar G) 107,012

w Teor em água (%) o,7g

]Ilg PÍovelE aeco (s) í6,18
lÍ1. Provete Eeco apô prêffiamento G) 106,í8

Ne=í (D((ÍG (1 0GlwyrÍh)) PeÍda poÍ pr&tratamento (s) 0,m
A=(1 0q,00/mD)' (G(Gl )) Fador da percentagem de paÍtlculas InÍeriores a 2,00 mm (%) 15§,42

t
Têmpo
(mln)

T
Têmperahra

("c)

cr
ConecÉo à
temperatura

Ls

Leituras no
donslrÍúo

L=
l*+C.
4"+Cr

z
(cm)

zn D=
K(7Âl'D

BE
(L-1)

Í1o =
A'B
(%)

lídeÍhl
acum. que
pÊssa(%)

I x5 0,m10 1,0íq) í,0ízl8 Í 3,30 í 3,30 o,u7 0,01lE 2.,6 15,5

2 É 0,m10 í,0í50 í,0í 38 Í 3,q, 6,EO 0,034 0,0í 38 ?1,1 14,5

5 É 0,mí0 í ,0í 30 í,0í í8 í4,í0 2,42 o,gz 0,0í 18 18,0 12,4

í5 É 0,mí0 1,O1zJ í,0í08 M,N 0,95 0,0í3 0,0í(E í6,s 11,3

30 % 0,00í 0 í,01 í0 í,0G8 14,5() 0,48 0,009 0,om Í5,0 Í0,3
60 x 0,0010 í,0í 05 í,(xlqt í 4,fl) o,24 0,06 0,(E) 14,2 9,8

ru 0,(Dí3 I,(xH) í,(m1 15,(x' 0,(E 0,(x,0 0,0081 12,4 8,5

1N É 0,mí0 í,m70 í,cD58 í5d) 0,0í 0,mí 0,(x88 8,8 6,í
n& % 0,mí0 í ,0070 í,m58 í5,60 0,0í 0,00í 0,m58 8,8 6,í

Obeoruaçõee:

Ensaiou Verificou:

Mdeb Lrc,3.3.gE 1g8ÍÍ/(,
Oo rê3utlâdo3 sprêâIrdc r€íaÍRm-sô epêna8 à âÍno&â ônaaiâda
A ropÍodugâo párciãl d€& boHim nâo é subtda polo LEC.
EEiê bolsüm 6ó é rál'do dopi6 da dsirado o carimdo.

'l' Responsável:



laboratório de engenharia clvll
serviço de apoio ao exterior

ipt,estt.departamenlo de engenharia civil
qulnta do contrador. estrada da sena . 23fi)-313lomar
lel. +351 249 328 172 . íax +35í 249 328 tm . lec@ipr.pt

BOLETIM DE EN§A|O
No m1044

Pag. (E de (xl

RêquerêIüe:

Descriçâo da arÉa:
N" de reglsto da amosüa:
Boleüm de Íecep@ Nt
DaÉ dê reaêpção da amosFa:

Ilata da conclusáo do ênaaio:

lnê8 F lpe Pêreha Fonseca

TAI . BEN í
ffi}2{/.

07{7{E

Í,E §OLOS
ENsAro EFEcruAIp ÍrE AcoRIro ooM A EspEcrFrcAçÀo Írc LNEC E ígs

À- i rrr

cuÍva granuloméúloa
PênêirG A. S. T. M.

ct -ÀTJô CDÀNIoo(ro à o9

't0

n
.s

soPoo-

&P
a,!,550e
6Eofi
E

zo€*
80

q)

m

100
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sEoõÉ
&70
oÉ

fr@r!
ÊL
o50a(t

Eao
.9Ec
:30
!,szo

10

o

0

c,
a5

(,t(,.c,o
ó,

N (D I-o -oNOr

Abertura (mm)

-oo
N

o'o
(a

-oIo,

rl I
il

rl ) +
rl

il

I

t.
I I

rl

rl

rl

I tl

rl

rl

I I

I I

I

I
6

SILÍE AREIA AEIIO ,
t
ÍFÍ\D arÊÍr ORNA sÉDro GROSS) F!'D rrÉDro GFOSSO

Ohêruações:

Ensaiou

À4odôlo LECB.3.:YE í

Varilicou RespoÍrsi,vel:

Oc Íeau[€dos spÍêaonbdG ístêr€n-sô opa,laa à atirÉEa onsalgdâ
Â râPlodu'âo párcist dÉio àolotirn rtu ó autdizads pelo LEC.
E8b bolstim só é 'rálido dopols ô aÀelnãó 6 carimbado.



laboratório de engenharia civil
serviço de apoio ao exterior

ipt.estt.departamento de engenharia civil
qulnta do contador. eslrada da sena.230G3í3 tomar

.- :affi e€rci tel. +35Í 249 328 172,lax +§1249 328 106.lec@lpt.pt

BOLETIM DE ENSA|O

No 001&(E

Pag. 01 de (}2

RequeÍente

DescÍiÉo da aÍnoúa:
No do regido dE amoúa:
Bol€üm d€ recêpçâo No:

Data de Íecspçáo da amosira:
Dab da conclusâo do ênsalo:

lnês FlIpe Perelra Fonseoa

TAI - BEN í
0002{}5

12-107§

DETERMTNAçÃO TXE UMITES DE CONSISTÊNCIA

ENSA|O EECruATx) DE ACORIP COM A I{ORMA PORTI'GI'ESA í{P í'l:l

I - Llmitê dê pladcidade

2 - Llmile de llqukl€z

Simbologia e
ÍonnuláÍio

Grandeza

CáFula No

Itll Massa da Gipsula
(s)

l1l2 Massa da cápsula + provete húmido
(g)

ÍIl3 Massa da cápêula + pÍovele sêco
G)

rrh=firtTlr MasÊa do proYêtê sêco
(s)

lís=lfldÍ|3 Massa da água
G)

w=mÊtfh'1m Teor em água
(%)

Valor rnédio dc teores em água -%

Slmbologla e
Íormulário

Grandeza
ciâpsuh No

lÍ11 Mas da cáp€ula
G)

Ill2 Massa da eáFula + provête húmido
6)

lll3 Ma8sa da cápsula + provete seco
G)

r&=rndnr Massa do provête seoo
(s)

ÍIl9=tÍlrtI!: Mas€a da á$!a
G)

w=mJ]IrÊ'1m Teor em água
(%)

Número de pancada§

Os íEsuhad.,a apÍêoên âd.tg ÉíêlôÍn'so apônaa á 6lnda 6nBaiÂda.
A ÍBFoduçâo palEial d€ab boblim nâo é aubttada Folo LEC-
EEiE bolc'lm 6ó é yálido dapob de sÉsinado o carimho.

Observações: O solo é nâo pláetico.

Ensaiou

Mdêlô LECJ3 3 3NP

Verificou: Resporsável:



laboratórlo de engenharla clvll
serviço de apoio ao exterior

ipt. êstt. departamento de engenharia civil
quintra do conhdor. êstrada da sêna . 2300-313 tomaÍ

Ew lel. +35í 249 328 172. íax +351 249 328 í06.lec@iptpt

BOLENM DE ENSAIO

N.001844

Pà9.ü2íleüZ
Requsrento: lnês Fllipe Pêreira Fonseca

DescÍiÉo da arnoúa:
No de reglsto da amda:
Bol€üm de recepção No:

Oata de reoêpçáo de aÍnosha:
Dab da conclLrsâo do eÍEaio:

TAI . BEN ,l

gJJz{/.

1247§

DETERM tpsuM]IEsDE
ENSAIO EFECruAIX' DE ÂCORIX' COf,I A !tl('RMA PORTUGI'ESA NP íI|:l

21

n

3 - Dhgrama teoÍ 6m água / N" de pancadG

Núrcro de pancadag

a

=

't9

18

'17

í6

Llmite de Ph8üsidade:

Umite de Liquldez
ÍnOlce Oe Ptastcldade:

LP

LL

lP=LL-LP

-%
-%
-%

ObseffEçôes: O Bolo é não ptáSco.

Ensaiou: VeÍificou:

Modolo !ECJ3.3.:YNP I 43íiD
Os rosulH6 BpÍeÉentad6 Í€ísÍBm-s€ sperus á amoúa 6ns€lada.
A GpÍoduÉo parciál d€de bktim nâo é adoÍizads peto LEC.
Edo bolsüm Eó é lélido dapob do asalnâdo ê carimbadó.

Responsávêl



laboratórlo de engenharia civil
serviço de apoio ao exterior

ipt.estt.departamento de engenharia civil
qulnta do contador . eslrada da sena . 2300-313 tomar
tel. +35í 249 328 í72 . íax +35í 249 328 106 . lec@lpt.pt

BOLENM DE ENSÂIO

No 0ü}}05

P4. 0í de 0Í
Requer€nte:

DescÍiçáo da amo6üa:

No de reglsto da amo€tra:

Boleüm dê recêpÉo No:

Datr de recopçâo da amda:
Data da concllrsâo do ênsaio:

lnê8 Filipê PeÍeira Fonseca

FB-TAIl
(xxIS{E

íí{)7{5

DETERMTNÂçÂo DA DENSTDÂDE DÂs pARTlcuLAs

ENSAIO EFECTUAIX' DE ACORIX) COM A NORMA FORruGUESÂ IUP &I

§tmbologla o
ÍoÍmuÉrio

Grandezâ
Plcnóm€tro No

214 í9

lTll Ma8sa do plcnómeEo
(s) 42,O1 4,§ 45,8

Ín2
Massa do picnome{Ío cheio de água à temperatuÍa
tr G) 146,78 í 219,54 1fi,42

t1 TêmperatuÍa da água
fc) 25,0 25,0 25,0

dli Densldade da água à temperdura tt
(s) 0,99708 0,99708 0,997@

h'r Ma8sa da cápaula de Becagem
G) í0,00 10,00 10,m

Ít'z Massa da cápouh + provele seco
G) t2,93 38,@ 35,08

rU= m'rm'í Massa do provele Êeco
(s) 2.,Ca 28,@ 25,08

IG Massa do plcnômetro + provete + águe à

tempeÍatura t (s) 1f,),94 167.fr í66,02

t( Temperatura do provete + águâ
fc) 28,O 27,0 27,O

d! Densldade da água à temperatura L 0,s626 0,99631 0,99681
m3=(ó/dt).(mr

lDr)+mr

lrlassa do ploúmetÍo ohelo de água à temperatura

t (s) '146,@ 149,4 í í),37

k
Raáo entrs as densidades da água à temperôtura
doensaloêa2()oC 0,998 0,998 0,998

dl2e = (my'(m3-

(mrmn)))'k Oensldede das paÍtlculas
2,8 2,92 2,ffi

Valor mfilo da densldade das FrtÍculas 2,U

Observações:

Ensalou

Mldelo LEC!3.3.9NP &í/Í)
Oa Ícsuftâdc apÍe6ondos rêísÍom-sê apênas É smda gnssisda

A rêpÍoduçgo pârciai d€dté blslim nb é autoÍizada pêb LEC
Eltê boletirí so é válido dopob do asslnsdo o csrlmbado.

Verilicou Responsável:



laboratórlo de engenharla civil
serviço de apoio ao exterior

ipt.estt.departamento de engenharia civil
qulnta do contadoÍ . estÍada da sena . 2300-3í 3 tomar

EemEE!*mE.EEt n tel. +351 249 328 í72.lax+351 249 328 1Clô.loc@ipl.pt

BOLENM DE ENSAIO

No 00íí45

Pag. 0í de G!

Requerente: lnês Fllipe Poreira Fonseca

D€ÊcriÉo da amostra:

No de regis o da amda:
Bolefim ds rêcêpÉo No:

Data ds recêpÉo da amosa
Data da conclusâo do eneaio:

FB.TAI í
qxxH5

0747{E

ANÁUsE GRANULOMÉTRICA DE SOLOS

ENsÀo EFEcruAIro DE AcoRDo coM A EsPEctFIcAgÂo Do LIUEC E í88

í - Malerhl grcso (retido no p€neiío no í0)

2 - Material fino (Fssado no pêneiro no10)

Massa total do pÍovde aêoo ao ar
wlassa toEl da hacfro íelida no peneiro no í 0:

Massa total da @o passada no penairo No 10

Percfftagem de materhl reffdo no peneho not 0:

ml=
lllro =

lll'ro = lllrtYtro =
Ni6= 'l(f,)' 6"tol q =

10í9,60 g

1fl,47 g

8{tí,73 g
84,5 %

Mateíal acumulado qus

fesa (%)
Material retido acumuhdo

(%)
Penelros Material retido

G)

Material retido
(%)

1m,00,00,@ 0,00z (50.0)

0,0 1m,00,m1 1t7 137.51 0,m
1(D,00,00 0,01" (2s 0) 0,00
í00,00,03/zr (19.0) 0.00 0,m
1m,00,00,m 0,m3iü (9.50)

2,3 97 ,72,DNo 4 (4.75) 2i,33
E4,5í5,5No 10 (2.m) í 34,54 13,n

fúassa do provets sêco ao ar:

Teor em água do provõte s€co ao ar
Massa do provele seco:

mo = 10E'925 g

w= OA2 %

0(1@+w; = 1@,47 gmc OU mà = ÍÍ|â'í
MateÍial rêffdo
acumuHo (%)

Md.aoumulado que

passa (%)
!úateíal íef€rsÍúê ao

total (%)
PeÍlelÍos Materlal retdo

(s)
MateÍial relido

(%)
6E,zl816,04 31,52No ã) (0.850) 20,58 í 8,97

46,00 54,m17,13 14,4No lo (0.425) í 8,58
42,9811,12 57,12No 60 (0.ã0) 14,27 í3,í6

í 3,8í 70,91 D,O7í 6,34No1lo(0.í(b) 17 ,72
%,373,70 74,8N'2tD (0.075) 4,75 4,38

Observaç6€s

Ensaiou

Mdêls LEC,3.S gE ÍE í/0

Vermcou

a-

Responsllt/el

Os ÍGalrfádG sprÊc€Íltsdo6 ísíbrcn-ao apon6 à Emogls 6Éalads.
A ÍRprDdução p€rcid d€e bobtim fião ó autorizads peb LEc.
E6tê bo,atim ó é váldo dsÉi6 do aôsinâdo 6 caÍimbedo.



rEFffil
I lr={ê

laboratórlo de engenharia clvll
serviço de aPoio ao exterior

lpt.eslt.departamento de engenharia civil
quinta do contador. estrada da sona '2300-3Í3 tomar

tel. +35í 249 328 172 . Íax +351 249 328 106'lec@iptpl

EOLENM DE ENSAIO

No 0011{5

Pag. m de (E

Requerente: ln€Ê Fllipê Perelra Fonseca

DÉcÍiçâo da amo€fra:

No de Íegido ds amoÉtra:

Bol€üm de recepÉo No:

DaE de recepçáo da amo§üa:

Dâta da conclusâo do ensaio:

FB-TAI 1

Íux}{5

0747{5

GRANULOMÉrRlcÂ DE solos
ÂCORDOGOMA EsPEctFICAçÀO DO LNEC E í98ENSÂ|O EFECTUAIP T'E

3 - SedimentaÉo

Valor€8 ê

reÍerênola§Simbologia s grandêza

c
Proveta

14
Oensímeüo

í0(min)Tempo em ÍÍ)ento
15(mln)
0(cm

oxigenada
0clorldrico

100
Anüílocularte

0,0005Cr
0,w272

Corecção do menisco
do anliÍlaularÍ€

2,UDensldade daa particulag
C1

G
%,1Têmperatura ínédh do enaaio ec)T

0,0í296
Valor do $radro ll (ü E í 98)K

t 08,925
PÍovele seco ao aÍ G)tÍt

o,42(%)Teor em ágt.law
10F.,47

Provete Eeco1116

10€.,47
Provete sêco após prêtralamerltomc

0,00Perda por (s)
1(D((m" (Ím+w)ims)) 1e,6Ículas inferlore§ a 2,m mmFas{or da %deG-110m0o/mb)'(A

t
Tempo
(mln)

T
Temperetura

fc)

C1

Conecção à
temporatura

Le

Lelturâs no

denshÍffio

L=
La+Cm

-c"+Cr

z
(om)

ztl oE
K?Jtfn

Btr
(Lí)

ho=
A'B
(%)

Materirl
acum. que
pasa(%)

1 á 0,mi0 í,0íll() 1,O1â 13,80 13,80 0,Ozl8 0,0128 19,0 16,0

2 x 0,mí0 I,OíC) 1,0í 18 '14,10 7,(E 0,034 0,0í í8 17,5 í48

5 % 0,00í0 í,0íã í,0113 M,N 2,U o,ú2 0,0í í3 16,7 14,1

15 É 0,00í0 1,0120 1,0í 08 14,n 0,s 0,0í3 0,0r08 16,0 í3,5

30 x 0,00í0 1,0110 í,ms í4,50 0,€ O,CXB 0,0(m 14,s 12,3

60 Á 0,mí0 í,016 1,0093 í 4,60 o,24 0,(m 0,mc! 13,8 í1,6

m % 0,m13 í,(xDo 1,@71 15,30 0,06 0,ÍxI3 0,m7í í0,5 8,9

't4 % 0,00í0 í,0s5 í,oütÍl Í5,70 0,01 0,mí 0,(ErÍ, 7,4 6,6

nü Z' 0,mí0 I,(xr0 I,O{N8 15,90 0,0í 0,001 0,(xx8 7,1 6,0

Ob€€Ívaçõe8:

Ensaid,

Modeb IEC/3.3.?E 1

Os a€6ulbdo3 apr6ârdo3 Í€tor€n_Eo aponaÉ à aíi@a êrÉalâdâ

A íopÍoduçáo parcial d€& bot€ im nâo é aúlorizedâ pêlo LEC.

ÉslB bok im 6ó é válido dêpotrs dô 6sinado o oarimbado.

Responsáwl:Verificou:

L--



laboratórlo de êngenharla civll
serviço de apoio ao exterior

ipt. estt.departamento de engenharia civil
qulnta do contador . estrada da sena . 2300-313 tomar

@E@ tel. +351 249 328 í2.íax+351 249 328 106.lec@iplpt

BOLETIM T}E EITISAIO

No 00Í1{4

Pag. (E d€ G!

Requer€Ííe

tlesorlÉo da amúa:
No de Íeglsto da amostra:

Bdeüm de Íecep@ No:

Oab dê Íecêpçáo da amosfoa:

ch dâ conclusâo do ênsaio:

lnês Fllpe PerslÍa Fonseca

FB-TAI í
0(n3{4

07{7{5

AiIÁUSEGRANULOM ÉÍRlcA DE soLos
ENSAo EFEcruÂÍx, DE ÂcoRm ooM a EsPEctFtcAçÂo Do LNEG E í88

i- ütr

Curva granulomértrica

Pênelros A. S. T. M.
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ALTE
^nEl

§EüO :,
\ÍFÀÍI MEDIA GROSS rrÊDro GROSSiO FIltI 1610 caosso

Ohenações:

Ensalou:

(

)' Verlflcou Responsável

Modêlo LECi3.3. gE 
1 mfi /0

Os r€Gultâdog EpÍ€selÍEdos lefurBm-se apsnsa à amdE €naaiada.
Â rBpÍoduçâ, FÍlial d€6to bolstim íúo ó a!úoÍizsda Flo LEC.
Elio bol€üm Bó ó úIdo dôFol8 d6 .3sinado ê carimbado.

L



laboratório de engenharla clvll
serviço de apoio ao exterior

ipt.estt.departamento de engenharia civil
quinta do contador. estrada da sena . 2300-313 lomar

reffi@ tsl. +351 249 928 172,lax +351249 328 10ô.lec@ipt.pt

BOLETIM DE ENSAiO

No m19{E

Pas. 0í dê 02

RequereÍüe:

Descriçâo da aÍÍÉa:
No de regido da arnoeüa:

Bol€üm dê recspÉo No:

Data de recêpçáo da amoÊtra
Data de conclusáo do ensalo:

lnês Flllpe Pgrelra Fonseoa

FB.TAI 1

(XXB{E

12-07{E

DETERmNAçÃo rx)s uMtrEs DE coNstsTÊNcra

EN§AO EFECTUADO TE ACORTP OO}I A N()RI/!A PORTI'GI'ESA Í{P í/|l,

1 - Llmlte dê pla€ücldade

2 - Limitê de lquidêz

Slmbologla e
Íormulário

Grandeza

Gp6ula No

iÍ|1 Massa da oáp6ula
(s)

ÍÍ12 Massa da cápsula + provete húmldo
G)

Í13 Mma da cápsula + provste sêco
G)

Fl"=lllrlllr Massa do prolrêtê saco
G)

Itla=1llrÍlr Massa da água
G)

w=mâ/ÍÍrs''l0O Teor em água
(%)

Valor Ínédlo dc teor6 em água -%

Slmbologia €
Íormulário

Grândê2a

cápsula No

llll irassa da cáFuh
(s)

lÍ12 Massa da cápeuh + pÍováe húmido
(s)

m3 Massa da cáp6ula + provete 6eco
G)

IIL=lllrlllr Massa do provote seco
(s)

Íng=ml-ms Mas€a da iágrE
G)

w=mJÍÍh'í 0O Teor em água
(%)

Número de panaádas

R€§ponsável:

ObseÍvações: O solo ó nâo pláúico.

Ensalou Vedfcou:

Modolo LECtr3. l,llvtrO
OG ,€6rlltadc apÍ€cenfu aoíorom-so aFn6 à a'notra Grt6aiada.

A ÍêpÍodução pârdal drcú. bolêim náo ó aübrtada polo LEC.

E* bolstirn Bó ó \dlido dspois do sssinsdo € caÍimbado.



laboratórlo dê êngenharla clvll
serviço de apoio ao exterior

lpt.estt.departamento de engenharia civil
quinta do contador . êslrada da sena . 2300-313 tomar

re tel. +351 249 3m 172. íax +351 249 328 106.lec@ipl.pt

BOLENM DE ENSAIO

No m19{4

PaÉ.üzcteoz

Requerents:

DescriÉo da arÍEÚa:
No de regHo da amostra:

Boleüm de reoepÉo N1
Data de recapçâo da amosfa
Elata da conclusâo do enselo:

lnês Flllpe PgÍelra Fons€oa

FB. TAI í
m(}x

12.O7§

Í}ETERMÜ{AçÃoDGUMmSDE coNstsÉilclA

=na o 5ç5çtUÂD DE Aconxx) coll A M)RMA FORn GUE§Â NP í/l:t

3 - Dhgrama teoÍ em água / N" de pancada8

21

n

I
=

í9

í8

17

í6

Número de pancadao

Limlte dê Plasicidade:
Llmite de Llqulda
Ínarce oe PtastcEaae:

LP

LL
-%
-%
-%IPELL-LP

Obonrações: O Bolo á náo plásdco,

Ensalqr Vêdficou:

Modelo LEC,3.3.3r'NP í491l0
Os ,€§uld6 epreG€írfu rotsÍom4s apêr6 à âÍúsa erÉâládâ.
A roPtoduçâo párcial d66i6 bôldm nâo é autorLada polo LEC.

E& bolstirn Êó ó !d.tdó dgpob dg assinsdo e caÍimbâdo

Responsável:



laboratório de engenharia civil
serviço de apoio ao exterior

ipt. estt. depâ rtamento de engenharia civil
quinta do contador. estrada da seía .2300-313 tomar

lirffi i:-Eq@iÀEs tel. +351 249 328 172,lax +351249 328 106.lec@ipt.pt

BOLENM DE ENSAIO

N" 0003{6

Pag. 01 de 01

RequeÍerÍê

Desorigão da amo6íra:

No de regls{o da amosfra:

Bolelim ds recêpÉo N':
Dda de recepÉo de amGtra
Data ds conclusâo do ênsaio:

lnês Fillpê PeÍêlrâ FoÍEêca

MAR - TAI 1

0m3-06

2+0+98

DEIERMINÂçÃO DA DENSIDÂDE DAS PARTICUtárs

ENSAIO EFECTUAIP DE ÂCORIX) COM A NORMA FORII'GUESÂ NP EI

Slmbologh e
íormulário

GraBdêza

Pichomsbo No

1 51 5

illl Massa do dcnómetro
G) 42,O1 46,65 55,S2

ln2
Massa do picnómetío cheio de água à têmperalura
t,t (s) 14É,,A7 150,95 155, í 9

t1 Tompêratura da águ8
ec) 20,0 20.0 20,o

dl, Dsnsidsdê da águâ à tsmpêratura tj
(s) 0,s823 0,99823 0.99823

lÍt'1 Maeca da cápsula de secagem
(e) í0,00 't 0,00 10,@

nÍt Massa da cápsula + provête s€co
G) 38,70 36,54 38,49

mc= m'rmi Massa do provets s€co
(s) 4,70 6,9 24,49

Ín5
Massa do plcnómetro + provête + água à
temp€rEtura t! G) 1U,76 167,il 172,91

b( Temperatura do provete + água
ec) 20,0 20,0 n,0

d! Den6idade da água à temperatura L 0_908ã 0.99ü23 o,9*23
m, = (dVdtí )'(m7

ltlr)+mr
Massa do plcnómetío cfleb de água à temperdtuÍa

t (s) 14€,87 150,95 í55,í9

k
RaÉo entrê as densldades da água à temperâtura
doensalooa2()oC í,(m 1,c[n I,qlo

dl2 = (ma/(m3-

(m5.m.)))'k
Donsldado das paÍllcuhs 2,6 2,67 2.6

Valor médlo da densldade das paÍtÍculas 2,ffi

ObeÍ\,aÉ€s:

Enselou

Mod6lo LEC/3.3.3NP 8 ím

VeÍifcúu

Oa rêBultados apÍ€sorHos rsÍ€EÍn.8o sp6náB à aÍnGka €rÉsiadâ
Â lBprod!çáo Frcid de bolgtim n8o é aubÍi"ed8 polo LEC
Eliê bolstm sô ó t/álido dôpois ds âsslnâdo ê cadmbado.

Responsivel



laboratório de engenharia civit
serviço de apoio ao exterior

ipt. estt. depa rtam ento de engenharia civil
quinla do contador. estrada da serra.2300-313 tomar

r4E*arErBErE!,rlE@€B tel. +351 249 328 í72 .lax +351 249 328 106 . lêc@ipl.pt

BOLETIM DE ENSAIO

No fix)8-{E

Pag. 01 dê 03

Requerento:

DescriÉo da amosira:

No de regiE(o da anoúa:
Bde[m de recep@o N":

Dala de reoepçâo da amosfra

Data da conclusáo do ensalo:

lnês Fllpê Perelra Fons€oa

MAR . TAI 1

(xx}3{6

2+W

ÂI\IiÂUSE GRANULOM ÉÍRtcÂ DE soLos
ENSÂIO EFECTUÂOO DE ACORDO COM A ESPECIFICAÇÀO T'O LNEC E í98

1 - MatêÍlal grGso (reüdo no penelro no í0)

2 - Máerhl fino (paBsado no peneiro noÍ 0)

Massa total do provete Be6o ao ar
Massa total da ÍÍaoção reBda no penelÍo no 10:

Massa total da fiBcçáo pessada no pênelro No Í 0
Percentagsm do matsrlal relldo no p€nelro noí 0:

lÍlto =
m"16 = nçmro =

Nio = ífl)' m"ro/ nt =

1?,4$ g

82,49 g

S2,3í g

76,1 %

Material relido acumulado
(%)

Material acumulado que

passa (%)
Penêirog Material rêtdo

(s)
Material Íetido

(%)

0,0 100,00,00z (50.0) 0,00
'100.00,00 0,0I 1t7 (37.51 0,00

5,4 94,61" (25.0) 66,32 5,42
11,8 u,23/4" (19.0) n,76 6,35

43,23iü (9.50) 61,2 5,00 16,6

8Í,Íx5,13 2,13 18,9No 4 (4.70
23,9 76,1No í0 (2.@) 61 ,05 4,98

Mas€a do provete s€co ao ar
Teor em água do provete seco ao an
Massa do provete sêco:

109,0Í g

2,4 %

106,i,6 gmçou m5 = m6'1@(í 00+w) =

lllu =

Malerlal retldo
(%)

Matêrial reÍsrêúo ao

total (%)

Material reüdo

acumulado (%)
Mat.acumulado que

psssa (%)
PenêirG Matêrial rêddo

(s)

9,42 33,30 06,70No 20 (0.850) 13,í8 12,§
52,1220,38 19,14 14,57 47,8No 40 (0.425)

1í,09 58,S 41,UN" 60 (0.ã0) 15,5í 14,57

29,68No í40 (0.'t(E) 15,89 't4,92 11 ,36 70,t2
3,218 73,60 %,nNo zn (0.075) 4,47 4,57

OhêrEçÕês:

En8alou

Modalo LECr3.3.3/E 1SrírO

VeÍiÍicou

O6 íÉaulÍEdoa âpÍêaêÍrHc ÍEilÊrÊm-e ap6iâE à emostsá êÍraaleírâ.

A reprodução paÍEGlde$ boletirn não é EubrizádÉ pelo LEC.
E6ne bknim Bó é válido dêFis da Gsin€do e cadmbdo

Reêponsável



laboratório de engenharia eivil
serviço de apoio ao exterior

lpt. estt. departamento de engenharia civil
quinta do contador. estrada da serra . 2300-313 tomar
tel. +351 249 328 172. Íax +3S1 249 g2B 106. têc@ipt.pl

BOLETIM DE ENSAIO

N. (xx)&fi,

Pag. (I2 de (E

Requerente:

Descrição da amoEüa:

No de regHo da amo€tra:

Bolêtm de reaepÉo No:

Datia dê reúepção da amostra:
Data da clnclusáo do êÍrsaio:

lnês Filipê Pereira Fonseca

MAR - TÂI í
(xx)s{E

24{dJÉ

GRÂNULO DE SOLO§
ENSAO EFECTUÂIrc DE ACORIX) COM À ESPECIFICÂCÀO DO LNEC E í96

3 - Sêdlmentaçâo

Simbologia e grandêza
Valorês ê

reÍerênciaa

Proveta c
Oênslmetro I
Tempo em aqueclmento (mln) 10

AgltaÉo (mln) 15

Água oxlgenada (cm1 0
Ácldo clorldrico (cm1 0
Aíúiflaulento (cm") 1m

cu Con@o do menisco 0.0006
cÂ Conêcçâo do aÍ iÍloculanto o,w272
G Dênsidade da8 partlculag (s/cm1 2,ffi
Í Íemperatura média do ensalo (oc) 18,1

K Valor do quadro ll (da E í98) 0,01375
mâ Provete seco ao ar (s) 1o§),0í't

Teor em água (%) 2,4
ÍIlp PÍovete s€co (s) í 06,i16

mc Provdo s€co após prêfelamerío (s) 106,216

Np=1(D((rn (100+wyÍ&» Perda por prêffiamento G) 0,@
A=(1000cp/mà) . (e(G.í » Fastor da percentagem de paÊlculas lníerioÍ6 a 2,@ mm (%) 1505,18

t
Tempo
(mln)

T
TsmperstuÍa

ec)

C1

Con€êçáo à
temperatura

Ls

LeiluÍas no
den3lmeüo

Ir=
l-r+C.
-C.+Cr

z
(cm)

zn D=
KVJII,,

B=
(t- -í)

ÍlO 3

A'B
(%)

Material
acum. que

pa8sa(%)

í 18 4,@Cl:! í,0ím 1,0í55 í2,65 í2,65 0,049 0,0í55 n,3 17,7
2 í8 {,0üB í,0íg) 1,0í25 13,50 6,75 0,m6 0,0í25 18,8 14,3
5 18 -0,mfit í ,013[' í,0í05 14,10 2,ü2 0,023 0,0íÍE í5,8 12,O

í5 í8 .0,(xm í ,01í 0 í,ür85 14,60 0,97 0,014 0,0085 12,8 9,7
3() í8 {,txm í,01m Í,m75 14,75 0,i[9 0,0í0 0,m75 Í 1,3 8,ô
60 18 4,üx)3 í,0@0 í,0065 14,S 0,25 0,007 0,(xE e,8 7,4
50 í9 {,ün2 í,@70 1,0046 15,50 0,6 0,ooil 0,(xx6 6,9 5,2
1m í8 {),0003 í,0060 í,0035 í5,9) 0,0í 0,mÍ 0,(x)35 5,2 4,0
2N 18 4,(xm í,(x80 í,0025 Í6,í5 0,0í 0,mí 0,(xIã 3,7 2,4

Ob€ertâçôes:

Eneaiou VerlÍlcou

LEC,3.3.3rE ÍSôr1
08 G3ultado3 âprEsênHs mí6Íeú-ss apsnss à smo&a onsabds.
A ÍEproduçào parclâld€ste bolêüm náo á âutorizad€ Fêlo LEC.
EÉi6 blsfifi ú ó úldo dopoi8 d€ asslnado € cadmbsdo.

R€sponsável



laboratório de engenharia civil
serviço de apoio ao exterior

ipt. estt. departame nto de engenharia civil
quinta do contador. eslrada da sêrra .2300-313 tomar
tsf. +351 249 328 172,1ü< +SS1 249 928 10ô . têc@ipt.pt

BOLENM DE ENSAIO
No 0ü)8.oô

Pag. Gt de 6
Requerente:

DescriÉo da amosüa:

No de Íeglsto da amo6tra:

Bolêtm de ÍecêpÉo Nt
Dab de recepçâo da amda:
Dab dâ conclusâo do ênselo:

lnês Filipe Perelra Fonseca

MAR - TAI 1

(xn3{)6

244446

À\ÚÁUSE oR/II\IULOMÉTRICA DE §OL(B
ENsAro EFEGTADo DE ÂcoRÍx) coM A EspEctFtcAÇÃo Do LNEC E lgs

ÀI NN
À).(, -Àd5ô

cuna granulométricá

Pen€lrG A. S, T. M.
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Ío &tÍE TREIA 6EIXO

\
úFIM' UEDIÂ C}RNA trÉDto gRosso FIÀD lá|o oRo6so

Ob6eníaçÕe3:

VêÍlfcou:Ensalou:

LECE,3.EE íSOfi
OB íêBútedc aprês6nda r€deÍsm-sê gpons! à amoskE 6nrqiad,
A íapÍldução pa,cisl dêBto boldm não é aubrHs Flo LEC
Ertê blâtÍn só ó válido dsFols d€ aesinado ê carlmbedo.

Reaponsável:



laboratório de engenharia civi!
serviço de apoio ao exterior

ipt. estt. depa rtame nto de engenharia civil
quinta do contador. eslrada da sena . 2300-313 tomar
tsl. +35í 249 328 172 . íax +351 249 328 í06 . lec@ipt.pt

BOLENM OE ENSAO

No mí&06

Pag. 0í dê m
Requererte:

DeÊorlção da amo€üa:
No de reglsito da amoatra:

Boldim dê recêpÉo No:

Dala de recepçáo da amostra:

Dete da conclusâo do ensalo:

lnês Filipe PeÍeire Fonseca

MAR . TAIí
qxxHto

2êO4{ts

oETERMINÂçÃO Í)Oti UMmS DE CONSISTÉNCIA

ENSÀO EFECTUADO DE ÂCORI'O COM A NORMA FORTIJGUESÂ NP í'A

1 - Umltê dê plasdcldadê

2 - Llmite dê liquidêz

Slmbologla e
foÍmuláío

Grandeza

Cápsula N'

lÍ11 Massa da cáp6ula
(s)

lÍ12 Mas.§a da cápsula + provêtê húmido
G)

lll3 Massa da cápsula + provete Beco
(s)

lTls=ÍIlg-lll r Maasa do provele seco
(s)

mg=m2-m3 Mass€ da água
(s)

rv=m./rb'1@ Teor em água
(%)

Valor médlo d6 teoÍes em água -%

Simbologia e
Íormulário

Grandsza

Cápsula No

lTll Ívlassa da cápsuh
(e)

lll2 Massa da qápsuh + provete húmldo
(s)

lll3 Massa da cápsula + provele seco
G)

fi'=lllrlllt Massa do provete s@o
G)

Íns=m7Ín3 Ma6sa da água
(s)

w=mJm.'1(x) Teor em água
(%)

NúÍnero dê pancadG

06 r€6lttadc oÊÍGonHG ÍaÍEÍ€ír-§s ap€ns à amda gaEgradâ.

A íoproduçáo paÍcl.el dêô6 botêírn não ó eubÍtad.a p6lo LEC-
E& bolstift ú é !áliô dapois d€ 6sinado e oaÍim@.

Obenra@: O solo é nâo plásüco.

Ensaiou:

Modolo tE .3.3NP 1i(Yln

Verllioou R6ponsávBl



laboratório de engenharia civil
serviço de apoio ao exterior

ipt. estt. departamento de engenharia civil
quinta do contador. estrada da serra.2300-313 tomar

BOI ET|H DEENSÀO

N. (xrí &m

Pag. 02 dê m
Requerente:

De8criçâo da amo6fa:
N" de regls{o da amo6fa:

Bolêüm de recêpÉo No:

Data de recepção da amostra

m da conclusâo do eÍrsâlo:

lnês Fllipê PerêiÍa Fonsecâ

MAR . TAIí
(uF06

26{X{6

DETERMINÂçÃO DCi UMmS DE CONSISTÊi|CIA
ENSÀO EFECruAIx) OE ACORÍX) COM A NORMÂ FORTT,GUESA NP í'I3

n

21

í9

18

17

16

3 - Diãgrama teor em água / No dê pancadâÊ

NúmeÍo dê Fncadas

a

Llmlte dê Plasücidade:

Umlto do Uquldez:
lndbe de Plasüoldade:

LP

LL

lP=LL-LP

-%
-%
-%

ObseÍvagões: O solo é não plástlco.

Ensaiou

3'NP 143JíiT)
Oo rêaulÍBd6 eprêc6trHr li êÍêm-rê sFan€s à amo6üã 6Írsahdâ.
A EpÍDdúçãô p€reÉld€sb bolstim nâo é aubrbsda p6lo LEC.
E6ts bl€tim 6ó é váldo doFÉ dê Glnado s.aÍimbsdo.

Veriílcou Responsável:



laboratórlo de engenharia clvil
serviço de apoio ao exterior

ipt. estt.departamenlo de engenharia civil
quinta do conlador . EstÍada da sêna . 2300-313 tomar

EE@EFEMiryEEú$E tel. +351 249 328 172.Íax+35Í 249 328 106.lec@iptpl

BOLETIM DE EÍIISA|O
No (xn6{E

Pag. 0í de 0í
Requerente

DescÍiçáo da amostra:

No de reglso da amoÉtra:

Boleüm de recepçâo No:

Data dê recopçáo da amoúa
Data da conclusâo do snaaio:

lnês Fllipe Pereira FoÍrseca

MAR . TAI 2
(xm{E

Í1{7-{E

DEIERMTNAçÃo DA DENSIDADE DAs PARTIGULAS
EN§AIO EFECruAÍX' DE ACORIX' COM A ITIORMA FORTI'GI'ESA NP &I

Simbologla e
ÍormuláÍio

GÍandeza
Picnóme Ío No

í6P 5í í6

42,18
ÍIl1 Massa do dcnômêüo (s) 53,79 46,65

lll2 Massa do picnomertro chelo de água à temperatura
tr (s) í55,m í 50,&! 14É.,m

t1 T€mpêrEtura da água
cc) á,o 25,0 %,0

dt1 Donsidadê da água à temp€ràtuÍa tl
G) 0,99708 0,99708 0,99708

trt'r Massa da cápsuh de secagem
G) 10,m í0.00 10,m

M'a Massa da cáipsuh + provête saco
(s) 42,47 36,90 38,8t

tÍlr= lTl'rÍÍl'r Masse do provele Êeco
(s) 32,47 26,q) x.a4

tÍt5
Massa do pcúmertro + provate + água à
temperafura L (s) 175,m í67,6í 1ü,12

b( Tempêratura do pÍovête + água
fc) 26,0 26,0 n,0

d! Densldade da água à t€mpeÍEtura L 0,9 í 0,99681 0,99681
m3= (dvd1).(mr

ltlt)+mt
Massa do picnómetro chelo ds água à temperdura

t G) 154,98 150,80 14É,8

k
Raáo entre as densldades da água à tempêratura
doensaloea2[)oC 0,99S 0,999 0,999

d!2e = (ma(m3
(mrmJ))'k DênsidadÊ das FrtÍcuhg

2,66 2,ffi 2,6
Valor mtrlo da densidade das prticulas 2,6

ObeelaçÕ€8:

Ensalou:

Môdêlô LEC,:}. to
OE rssuÍbdos spr€aontsdos a€ÍBrom-6ê âpônás à arndà ên6aiadâ.
A repÍ.duçâo paÍcisl d€EiB bolotiÍn úo ó subÍizada pglo LEC.
Eeto bokdm ú ó yáliÍro dápols dâ aEsindo s caÍimhâdô

Verilicou Respon&á,vel:



taboratório de engenharia clvll
serviço de apoio ao exterior

ipt.estt.departamento de engenharia civil
quinta do contadoÍ . êstÍada da sona . 2300-313 tomar
tel. +351 249 328 172 . Íax +351 249 S28 í06 . lec@iplpt

BOLENM DE ENSÂIO

NO (X}IIHE

PaS. 01 de ÍE

Requerente: lnês Filipo PErelE Fonseoa

DesaílÉo da amffia:
N" de regis0o da amda:
Bol€üm de íecepÉo Nq

Dah de recepÉo da aÍnostra:

Data da oonclusâo do ensaio:

MAR . TAI 2
000ô(E

1247§

ANÁUSEGRÂNI'LOMÉTR|CÂ ÍrE SOLOS

ENSAO EFECTUÂItO t'E AOORI'O COÍII l especlRclcÀo Do LI{EC E í88

I - Material gÍGo (Ístdo no PenelÍo no 10)

2 - MatsÍbl nno bassado no pênêiro no'!0)

Mas€a total do provEte sêco ao ar
Massa t&l da ÍacÉo Íetida no Peneiro no 10:

Ma§€a t@l da lta€@ passada no pênelÍo No í 0

lllro =

m"ío = íl-mro '

1013,70 g

94,35 s
9Í 9,35 g

q),7 %N\o=í00'm'de mdeÍial r€üdo no ro noí 0
MateÍial acumulado que

passa (%)
MateÍial retido acumulado

(%)
Material r€üdo

(%)
Materhl rslido

(g)
PeneiÍG

1m,00,00,(x)0,mz (50 o)
1m,00,00,000,0011tZ s)

97,62,42,4224,81' (2s 0)
97 ,62,40,000,@3Ê 19
%,73,30,@3lv (9.50) 9,05
%,95,11,nNo 4 (4.75) 17,95
90,79,34,n42,78No í0 (2.@)

Massa do pÍovde seco ao ar
Teor em água do provde aeco ao ar:

Massa do pÍovde seoo:

106,í55 g

0,67 %
Í6,45 gm. ou mh = m"'100/(í m+w) =

Mat.acumulado quc

pessa (%)
Material reüdo

acumulado (%)
Malerial referente ao

tül (%)
Msterbl retdo

(%)
MateÍial retido

G)
PenelrG

42,538,16 17,479,49 9,mNo 20 (0.850)
72,24n:7610,2911,Utí,96N"rO(0.4ã)

33,m 68,405,846,46,79N.60 (0.50)
52,U47,§13,7515,17No í40 (0.t6) 15,9Í)

52,98 47,t25,636,206,54No zx) (0.075)

ObsêÍvaçôes:

EnsaidJ VeÍlÍlcou

irsd€lo
Oô r€autHc spÍ66ond6 rsÍgr6m-so aponss à aÍioúa efissiâda.

A EDrodução parsisld€& bolstim nâo ó aúloÍizada Flo LEC.

Edo bololim 6ó é !álido dspob dê assinedo s cadmbado.

Responsável:



laboratórlo de engenharla clvll
serviço de apoio ao exterior

ipt.estt.depsrtamento de engenharia civil
quinta do contador . estrada da sena . 23{lO-313 tomar

ffiEreE@ tel. +351 249 328 172.íax+35í 249 328 106'lec@ipt.pl

BOLETIM DE ENSAIO

N. 00í445

Pag. gZ dê 03

R€quoreúo: lnês Flllpe PôÍeira Fonôecâ

DescÍiÉo da amo6üa:

No de regido da amodra:

BolÉüm de Íeoe@ N':
Data dê re.€pçào da amosira

Data da conclusâo do €Íisalo:

MAR . TAI 2
(u,ilE

1247+5

ANÁUSEGRANULOM ÉÍRICA DE §oLoS
ENSAO EFECTUAI'O IE ÂCORDO coM A ESPECIFICAÇÃO DO LNEC E í98

3 - SedlmentaÉo

simbologia ê grandeza
Valorga e

ÍeÍêrênclas

Proveta H

Dênslm€fro 6
T em aqueclmento (min) 10

AgitaÉo (min Í5
0oxigenada (

clorídrico (om 0

Antiílocularis 100

Cil coÍÍecçâo do manisco 0,0005

C1 Conecção do antirleulerüê 0,w272

G Denstdade da6 partlculas 2,ú
T Tempêreturâ mtria do ensaio fc) %,1

K ValoÍ do guadÍo ll da E 196) 0,0126

m! Provdo aêco ao ar G) 106,155

w T€oÍ em ua (%) o,67

lnb Provde sêco (s) í 05,45

'It
Provde seco após pr&ffiamerío G) 1(E,215

Np=í (xL((m" (1o(»wym")) Perda prêtatamer o 0,m

A=(í000m/q)'(G(ê1) Factor da de lnfêriores a 2,00 mm 1519,59

t
Tempo
(min)

T
Te rperaturE

fc)

C1

conecçáo à
tempêratura

L8

Leituraa no

deÍrsÍmeüo

l-c =

Lrc.n
4"+Gr

z
(cm)

zn D=
K(Aftz

B=
(t-í)

Í1o =
A'B
(%)

whterlal
acum. quê
passa(%)

1 Á 0,mí0 1,V210 1,0í 98 1í,q) Íí,s) o,w 0,0í98 30,1 27,3

2 B 0,00í0 1,0í B0 Í,0í 68 12,70 6,35 o,B2 0,0í68 %,5 n,1
5 % 0,0010 í,0í70 í,0158 í 3,00 2,@ 0,020 0,0158 24,0 21 ,7

í5 25 0,m10 1,0í60 í,0í/l8 13,n 0,88 o,o12 0,0íla 2,5 m,4

30 % 0,(x)10 í,0í45 í,01f) í 3,60 0,45 0,@ 0,0íÍ} n,2 Í8,3

60 % 0,mí0 í,0135 1,012'3 13,80 o,x 0,0(r 0,0123 18,7 í6,9

ffi I 0,mí3 1,O1zJ í,0í1í 14,20 0,ffi 0,(m 0,0í1í Í6,8 15,3

1W É 0,m10 í,01m í,(x88 u,7a 0,01 0,ml 0,cxE8 13,3 12,1

2880 É 0,m10 í,c090 í,(x)78 15,(x) 0,0Í 0,00í 0,m78 1í,8 10,7

ObÊenlações

EnÉalou:

/t
OE ÍEsúttados apÍecafitadc ístoÍsm-8o aFêÍras à ar,to*á 6ÍEaiâda-
A rspÍoduçào paíchl dee bo,â!m nâo ô autotLads pôlo LEC.

Est! bol€dm 8ó ó válido dgpob d€ aEsinado o caíimbado.

ReêponúvelVerificou:



laboratório de engenharla clvil
serviço de apoio ao exterior

ipt.êstt.dêpartamênto de engenharia civil
quinta do contador . estrada da serÍa . 2300-313 tomaÍ

@EEEffiEr tel. +351 249 328 í72.Íax+35í 249 S28 106.loc@tptpt

BOLENM DE ENSÂIO

No 00í4-04

Pag. 6 de G|

Requerêríe lnês Flllpe Perelrd FonÊeca

DescriÉodsamúa:
N" de regi$o da arnoúa:
Boleüm de íecepçâo N':
Data de recêpçâo da amosfa:
m ds conclusão do ensalo:

MAR - TAI 2
üTE{4

1247§

AÍUÂUSE GRAiIULOMÉTRICA DE SOLOS

ENSAIO EFEcruÂm DE AcoRDo coM Â EsPEctFlcÂçÃo Do LNEG E Í88

i- B r.r

Curl/a granulomÉüica
Peneirm A- S. T. M.
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ObsêÍ\.açôes

Ensalou:

.3.3/E lggí/t

Velficou Responsável

06 Í€6ulH6 spr€GsnHG rersÍorn-6e aFn6 à arúa otEaiadâ
A @produÉo pardsi dêElo bol€lim nâo ó autôÉadâ pêlo LEc.
Egtg bolstm eó ó váiido dspoB de Elginado o caítnbodo.



laboratórto de engenharia civil
serviço de apoio ao exterior

ipt.estt.departamento de engenharia civil
quinta do contador . eslÍada da sêna . 2300'313 tomar

E ,ffi iE*.':F.q!E tel. +351 249 328 172.lax +351249 328 í0ô'lec@lpt.pt

No c[)22{5

BOLENM DE ENSAO
Pag 01 ds C2

Requerent€: lnês Fllpe Perelra Fonseca

Desarlção (la amosüa:

No de reglslo da amoÉtra:

Boleüm de rec€p@ N":

Dah do recêpçáo da amoÉffa:

Dü da conclueáo do ensalo:

MAR - TAI 2

üxre-(b

124,7ü

DETERM]NÂçÃO ÍXXi UMITES DE CONSISTÉNCIA

ENSAIO EFECTUATP DE ÂCORDO GOM A NORHA FORTI'GI'ESA NP í/|it

I - Llmite dê plasücldade

2 - Limite de liqüdez

Cápsula N"

GrandezaSimbologh e
íormulário

lTll Massa da cíápsula
G)

Massa da cápsuh + provete húmido
)

lÍ12

Massa da crápsuh + provete seco
6)

El3

Massa do provetê seco
G)

fno=mS-mr

lll5=lÍl/Tl3 Massa da ágt a
G)

w=mJm"'í@ Teor em água (%)

Valor málio dc teores em -%ua

Slmbologia e
íormuláÍio

Grândeza

Cripsula No

ÍÍ11 Massa da qipaula
G)

lll2 Massa da qápsuh + Provets húmido
(s)

lfl3 Ma§sa da cápaula + prolrete eeco
G)

íÍl9=lllr-lnr Massa do provete seco
G)

lll5=lTl/Il3 Massa da água
G)

w=mâ/Ín"'í (x) Teor em água
(%)

Número de pancadas

ObseruaçÕes: O solo é nâo Pláíico.

Ensaiou Verficou:

LECB,3,JNP
Oa íoauldos spÍesêntadog ÍeÍ€Íotn-so aPêIla6 à aírocfâ orlsâirda.

A ÍopÍodu@ parcisldscb !ot!,tm náo é autottzada Pelo LEC.

Ests bol€trn 8ó é vâido depob ds Ecsinado o oaímbdo.

R€sponsável:



laboratórlo de engenharia clvil
serviço de apoio ao exterior

ipt.estt.departamonto de engenharia civil
quinta do contador . estrada da sgna . 2300-3 1 3 tomar

EEEffigrcEEEmt tel. +351 249 328 172'lax +351 249 328 106 ' lec@ipt.pt

BOLEIIM DE ENSAO

No m2244

W.ü2daü2
Requsronts lnês Flllpe Pereira Foneeca

Descíçâo da amúa:
No de Íegts o da arfiostra:

Bolêtm dê recepÉo No:

Dde de recêpção da amosfa

m da conclusáD do emalo:

MAR . TAI 2
(u)6.04

1247+5

TXXTUM]TESDE
ENSA|O EFECruAÍ'O DE ÂCORDO COM A NORMA FORTI'GT'ESA NP íIllt

3 - DlagrarÉ teor êm água / No de pancadag

21

í9

1E

17

16

Número ds pancadas

Llmlte de Ph$icidade:
Umlte de Llquldez:

lndlca de Plasffcldade:

LP

LL

lP=LL-LP

-%
-%
-%

n

t
t

Obsenraçõ€s: O solo é não plásffco.

Ensalou

LEC,3,3,3/NP 1 /D

09 resultadG áprêt€iH8 r€íêrom-6ê apsn!3 â emoatsa otrssisdg.

A íêpÍod!ção pârclal dostô bolstm nâo ó autoriada peb Lrc.
Estg bol€tim só ó vÁüdo d€poi6 ds sssinado 6 carimbádo.

ReaponsávelVeÍiÍicou:



laboratório de engenharia civil
serviço de apoio ao exterior

ipt.estt. d êpa rtamento de engenharia civil
quinta do contador. eslrada da sena.2300-313 tomar

e,EEEErE6§?!rsEG!, tel. +351 249 328 172 . fax +351 249 328 106 . lêc@ipt.pt

BOLENM DE ENSÂIO

No cxx)l-(E

Pag. 01 de 0í
Rêquêrêntê:

DescíÉo da amo$a:
No de regi$o da amda:
Boleüm de reoepçeo N":

Dab de ÍecepÉo da amostra
Dala da conclusáo do ênsâlo:

lnês Fllipê Pereira Fonseca

VAL. AOO2 CASAS NOVAS
moí-{}6

2M

DETERMINAçÃO DA DEN§IDADE DAS PARTICUI.,,AS

ENSÀO EFECIUAIP DE ACORDO COM A NORMA FORTI'GUESÂ NP 83

Simbologia o
íormulário

Picnómstro No

GÍandeza
12 %7 37

Massa do plcnómotro
G) rK),78 zl€.80 47 j6

Massa do plcnómetro cheio de água à tempêratura
t1 (s) '14,9,01 í 53,68 151 ,47

ÍÍ11

Ír't2

t1 T6mporatura da água
fc) - 2o,o

0,9s823

20,0

0,99823
Dsnsidade da água à lemporatura ll

G)

20,0

0.99823
d,

mi Massa da cápÊuh dê secagêm
(s) 10.o0 10,@ Í0,00

ltrt'z Massa da cápsula + provsle sêco
(s) 35,87 36,20 36,91

t1!= lll'rlll'r Massa do provoto sêco
(s) 25,87 %,n 2€,,91

lTls
Massa do plcnómêtro + provete + água à
temperatuÍa L (s) 164,99 1@,E5 168,10

b( Temperatura do provete + água
fc)l n,0 m,0 20.o

d! Oensidade da água à tempeÍatura t,
0 saz3 0,99823 0,99823

m3 = (dvd!1).(mr
ltlr)+mr

Ma6sa do plcnómstro chelo de água à temperatura

t (s) í49,0í í 53,68 151 ,47

k
Rszâo enÍs as dsnsidade8 da água à tomporatuía
doemaloea2|(fC '1,0ü, í,(rco 1,mo

dl26 = (my'(m3.
(m5.m1)))'k

Dênsldade dae paÍlloulaB
2,t2 2,61 2,62

Valor médio ds denaidadê da8 Frtlculss z,t2

OBeruaçõês

Ensalou

8aúim

Vedlicou:

08 íÉultEd@ aprarân'8d6 lE orsm-8ê âpêná3 à amoslE ênsâiâdâ.
A ÍapÍoduçêo psrcrsl do$ bol€tim nAo 6 êubràsda pelo LÉC-
h bolstim 6ó é váldo dspoiB do assinado e .síimb€do

R€opor.€ávêl



laboratório de engenharia civi!
serviço de apoio ao exterior

ipt. estt. de pa rta mento de engenharia civil
quinla do contador . êslrada da serra . 2300-313 tomar
tel. +351 249 328 172,1at, +351 249 328 í06 . lec@ipt.pt

BOLENM DE ENSA|O

N" OOOGffi

Pag. 0í de 03

Requerente: lnês Filipe Perelra Fons€ca

Decriçâo da amoetra:

N' ds regHo da anúâ:
Boláim de ÍecepÉo N':
Data de Íecepçâo da aÍnGtra

Data da oonclusão do ensalo:

VAL . ADO 2 CASAS NOVAS

moí{E

2+W6

ANÁU§E GRÂNULOMÉTRICA DE SOLO§

ENSÀO EFECTUÂI'O DE AcoRrx) coM A EsPEclFlcAçÃo m LNEG E 196

í - Material grcso (relido no Pênêlro no 10)

2 - Materhl fino (Fssado no penelro no10)

Massa total do provete §eco ao ,ir:

Massa total da ÍrcÉo rslida no pêneiro no í 0:

iía8sa tdafda fracÉo passads no Ponêiro No 1o

Ílro =
m'1q= nlt-mt, =

192.,10 g

497,70 g

Á24,q g

74,1 %Nio = 1(D' m" /r\=Percantagem de material retido no noí0
Malêrial acumulado que

passa (%)
Material retldo acumulado

(%)
Penel106

1m,00,00,@

Mst€riâl roüdo

(s)
Material Íetido

(%)

0,00z' (s0.0)
1m,00,00,000,0011tr p7.s)
1@.00,00,000,@Í" (25.0)
100,00,00,m0,003W 19.

97 .O3,03,V23/B (9.s0)
9í ,0s,05,98N" 4 (4.75)

58,(E
í't 4,98

74,1%,916,@324,@No í0

Masaa do provel€ seco ao ar:

Teor em água do provde s€co ao ar:

Ma8sa do provete Beco:

Ír" = 192'73 g

wE 2,0 %

í q)+w) = 1@,72 gm. ou mh = m"'1qr/(
MatêÍial retldo

acumulado (%)
Material reÍsrenle ao

total (%)
MáloÍial reüdo

(%)
Pen€lrG Mãlerial retido

(s)
48,98

Mat.acumulado qu€
passa (%)

51,02%,1233,C)34,15No 20 (0.8$)
ã,5879,4â,4338,44 38,38No zo (0.4ã)
10,489,7710,3213,9:!No 60 (0.ã0) 14,03

94,10 5,9)5,84 4,335,89No í40 (0.106)
5,í3%,a7o,n1,(NNo 2CD (0.075) 1,M

Obsêrvaçôes

Enselou Vêriflcou:

LECA.3 3E lm/l^)
Os a€alhadl,a EpÍE€âttbdos ÍaterBrn-sê aPGn6 à emoai'a sÍÁâj,6dâ.

A íepÍoduçâô pâÍciald€sÍe blstim ngo é subrtzada polo LEC.

Eds bolêim êó ó yálido dspoia do alsinsdo e cánmb€do.

Responsável



laboratório de engenharia civil
serviço de apoio ao exterior

ipt. estt. depa rta mento de engenharia civil
quinta do contador . estrada da serra ' 2300-313 tomar

EffiEE@esEs tel. +351 249 328 172. Íax +351 249 328 106'lec@ipt-pt

BOLETIM DE ENSAIO

No (n0G06

Pag. 02 dê Gl

Requerente: lnês Fllpe Pereira Fonseca

OescÍiÉo da amosüa:

No dê r€gldo da amoGfua:

Boletim ds rêcepÉo No:

Dab de recepçâo da amosfa:

DaE da conclusâo do ensalo:

VAL . ADO 2 CASAS NOVAS

0001{xl

244+ú

ANÂU§E GRANULOMETRICA DE SOLOS

ENSAIO EFECTUADO DE ÂCORDO GOM A ESPECIFICAçÀO DO LNEC E í88

3 - SedimêntaÉo

Valorea e
ÍefêrênchgSimbologla e grandeza

A
14

Prov€ta

DeÍrslmetro
10(min)

Tsmpo em aquecim€Í o
í5

oxigenãda

(min)

(cm 0

100

0

Anlifloculants

clorldrico

0,0005
0,@272

Conecçáo do msni§co(Ju

Conecçáo do anüfl @ulantecÂ
2,62

Densidade d8s PatticulasG
18,'l

T
0,0íi101

("c)
Têmp€ratura mffb do ensaio

Valor do quadro ll (d€ E 1K
1V2,733

Provste seco ao ar G)mâ
2,O(%)

Teor em água
10f,72

Provete Bêcofllg
1W,72

ÍYl,
0,00

Perda por pr6ffimento
G)
G)

Provde Beco ap&
OC«mc (l(x)+wYm"»N

inÍeriores a 2,00 mm 'tffi,72
Fac-tor da %dsê1»fi=(t([üXl/mp)'

t
Tsmpo
(mln)

T
Temperclura

ec)
Conecçâo à

temp€rdura

Ls

Leituras no
dênslmetro

L=
t-+c'n
4o+Cr

z
(cm)

zn D=
K(Z!t)'o

B=
(L-1)

oo=
A'B
e,6)

Materlal

acum. quê

passa(%)

I 18 {,(xrc8 I,m50 í ,qI25 16,É í6,25 0,056 0,ü)2s 4,0 3,0

2 18 {,(xm 't,fi)50 í,(xIã 16,É 8,í3 0,040 0,m25 4,O 3,0

5 í8 {,Íxm8 I,m50 í ,cx)25 í6,25 3,25 0,025 0,0025 4,0 3,0

í5 t8 {(xm6 1,(I)50 í,0025 16,15 Í ,08 0,015 0,(x)25 4,0 3,0

30 í8 -0,m03 1,(xxo í,0015 16,30 0,54 0,0í0 0,ml5 2,4 1,8

o0 18 {,qm8 I,(x)40 í,(x)15 16,3) o,27 0,(x)7 0,(x)í5 2,4 1,8

N í9 {t,(xx)2 í ,0040 í,00í6 16,30 0,07 0,004 0.0016 2,5 1,9

14 18 4,(xm í,(xxo 1,mí5 16,«) 0,0í 0,00Í 0,00í5 2,4 1,8

2A8Í) 18 {),(xm 1,(xxo 1,0015 16,30 0,0í 0,(x)1 0,0015 2,4 í,8

ObseÍlraçôeB

Ensaiou VoÍifrcou

Modolo LE@.3. o
Os rêâulEd6 apro€oEbdc rolsÍ€tn'ls sPâiâ3 à âmosta €Éaiádâ'

A rE9roduaão paÍctáld€êfê bolslim n§o ó aubrizsds Pslc LEC

Esiê botêliln Êó ó Yálilto drPols de slsinsdo o .símbâdo

Responsável



taboratório de engenharia civil
serviço de apoio ao exterior

ipt.estt. departa mê nto de engenharia civil
quinta do contador . estrada da serra . 2300'313 tomar

@ãEsffi@!@ têl. +351 249 328 172'íax +351 249 328 106'lec@ipt.pt

B{'LETIM DE EN§AIO

N" 00(}6{6

PBg. Gl de 03

Requerents:

D€scÍlgão da amda:
No de reglsto da anda:
Boldim de recêPÉo No:

Dab de Íecepção da amo€ Ía:

Dü da conclusáo do en8aio:

lnês Filipê Perelra Fonseca

VAL . ADO 2 CASAS NOVAS

fiIoÍ{E

24{/-6

GRÂNULO MÉÍRtcADEsoLG
DE ÂCORDO COM Â ESPEC]F IX' LNEC E I98

ENSÂIO EFECTUÂXIO

§= ü'*@

curvE granuloméfica
PenelrG A. S. T. M.

Ê eà I

AbêÍtura (mm)

l\,c,(f
0

10

m

c,§

N

'100

"ssoÊ
g,

aoP
ot

50P
E.E

oo€
E
o70E
a

80

q)

c)

-80
oc
&70
ôc
360
ci
l!
CIo50)
ET

Eqog
dE
;30!,
!e-n

10

0
m

o(f
o,cr_o

C»
c,
iJobt,

o! Nocl'o
N

ô'o
ii
À)

-ooo
CD

lll rl » ---l
ll

rl
ti

/_

"|/L I

I I I I

!/l

)l-/

50
§LÍE ÂRETA SEXO f

5

F$0 MEDIÂ G|RGA irfulo cnosso F$D irÉDlo oRos§o

ObêrEçõês

Ensalou verificou

Modêlo 3.1'E t6ír0
OB rosulEdos spre66ntado3 íEí6Í§m'sô aPotl8 â an@â ôn8âlada'

A roprduráo pârElâl dêâiD botstim nêo é sutorÊadâ pêlo LEC'

E6tê bol6tim 8ó é válido dsFis ds 6sinsdo 6 caÍimhdo

Responsáwl:



laboratório de engenharia civil
serviço de aPoio ao exterior

ipt. estt. departamênlo de engenharia civil
quinta do contador. estrada da sêrra ' 2300-31 3 lomar

tel. +351 249 328 172'íax+351 249 328 106'lec@ipl.pt

BOLETIM DE ENSAO

lnês Fllipe PÊrelra ForEeca

VAL - AOO2 CASAS NOVAS
(n01.m

26{4{)6

N" 001í{E

Pag. 01 de 02

Requsrêrúe

DescriÉo da amo§fa:

N' de registu da amodra:

Bolêtm dê ÍecêPÉo N':

Data de Íecepçâo da amo€tra:

D& da conclusâo do ensalo:

Ix)S UMITESDE CONSISTÊNCI,A

ENSÀO EFECTUADO OE ACORI'O

1 - Umite de Plastcidade

2 - Llmlte de liquidêz

ObseÍvaçõ€8 O solo é não Pládco'

ErEaiou: VeÍificou:

Modelo 3NP ,D

06 í€ôulteiÍo6 aPresEntsdG ígtÊÍen-so aF€nas à artoqEâ gnasiada

A rÊproduçâo PâÍoialdoó bôlãüm ngo é outorizsda Folo LEC

COM A NORMA PORTUGUESA NP í/l!|

Cápsuh No

Grandêza§imbologia e
Íormulário

Massa da capsulaÍIl1

Masse da cápsula + provete húmido 
G)Ín2

Massa da cáPsula + Provête s€co 
(S)lTl3

Massa do Provete B€collt=ÍI:-mt

Massa da água
G)lÍle=lÍ2-lll3

Teor em águaur=Ín"/m."1@

-%ValoÍ mffio dG leores em

Cáp€ula N'

GrandÊzaSimbologla e
íoÍmuládo

Massa da cáP§uhlí1

Massa da cáPoula + Provete húmldollt2

Massa da cáp6ula + Provete sêco 
G)

lll3

Massa do Provete Eeco
6)1116=Íll3-ÍIl1

Massa da água1Ílo=Ílrnls

Teor em água (%)w=mJnL'100

NúmeÍo de

E* bolotim Êó ô vállô daloÉ ds asslnedo o canmbatlo

Responsável



taboratório de engenharia civil
serviço de aPoio ao exterior

ipt. estt. depa rtam ento de engenharia civil
quinta do contador estrada da serra ' 2300-313 tomar

tel. +351 249 328 172'fax +351 249 328 106' lec@ipt pt

lnês F Pe PeÍeira

BOLEÍIM DE ENSAIO

N" 0011{6

Pag 02 dê ü2

FonseoaRequereÍrte

Descrlção da amctra:

N" de Íe0lsto da amffia:
Boleüm de recePÉo No:

D# d€ ÍêcaPÉo da aÍnostrE:

Dd da conclusão do ensalo:

VAL - ADO2 CASAS NOVAS

0001-(E

26{4ff

tx)s LIM|TESDE

ObservaçÕes: O aolo é não Pládco.

Ensalou Verillcou:

3'NP 1 o
OB rosult8d6 apío!àÍttÉd@ r6Íúíom-sê aponas á Emda 6fisâlâd8

A roprcduç& Fârcid dss bolalim nÀo é a'rtorieaú pêlo LEC

DE ACORDO COiNANORMA PORTT'GI'ESA

3 - Dlagrama teor em águs / No de p€ncadas

Número de Pncadas

NP í/|il
ENSAOEFECTUÂM

20

21

r9

't8

17

16
\\\

I
,

Umne de Plsdcidade:

Umitê de Uquidez:

Índice de Plasücidade:

LP

LL

lP=LL-LP

-%
-%
-%

Ee botsdm só ê válido d6Pois de sÊsirÉdo ô caímb€do

Rêsponsável:



laboratório de engenharia civil
serviço de aPoio ao exterior

ipt. estt. de partamento de engenharia civil
quinta do contador. eslrada da seÍra'2300-313 tomar

tel. +351 249 328 172'Íax +351 249 328 106'lec@ript pt

BOLETIM DE ENSA|O

No 0002{ô

Pag. 0í .le 0Í

Requerente

DerscÍlÉo da am@a:
N' ds regiSo da amoúal
Boleüm de ÍecepÉo No:

Data d6 r€cêpÉo da amoÚa

Data da conclusáo do emalo:

lnês Fuipe Pêreira Fonseoa

VAL. ADO3

m02-06

24.04-98

DA DENSIDADE DAS PÂRTICUIáIS

ENSAIO EFECTUADO DE ACORDOCOM Â NORMÂ PORTUGUESÂ NP 83

Picnómstro No

Í6't9214GrandazaSimbologh e
ÍormuláÍio

t, ,Ô45,414,43Massa do PlcnómetÍo (s)lÍ11

155,33150,56149,73
Massa do picnómstro chêlo de água à temperatura

G)t1
Jllz

n,020,0n,oTemperatura da água (oc)tr

0,998ã0,9s8230,99823Densidad€ da água à temPeratura t1
G)dt,

10,@'t0,(D10.@líaÊsa da cáP6ula de s€cagêm
G)m'1

§,4237 ,3736,18Ma8sa da cápsula i Provelê seco
G)ÍÍt'a

n,4227,37%,14Massa do provête sêcom.= m'rmi

173,35167,42165.89
Masss do Picnómetro + Provete +

G)
água à

temperatura tx
ÍI't5

n,0n,oTempsratura clo Provete + ágtE fc)à(

0,99E23

20,0

0,99423Densidade da água à temperaturâ Ld!

í55,33150,58

0.@823

149,73
Mass do plcnómetro cheio d€ água à tempeÍatuÍa

G)t)'(mr
mr)+m

lll3

1,m01,m01,qx,
Raáo entre aB densidad€É da água à têmperatura

doensaioea2()oC
k

2,*2,ffi2,61Dsn8idada da8 paítlculas= (my'(mr

psrtículas 2,ú
valor médlo da dsltsidáde das

ObseÍEçôe8:

Ensaiou

Modalo
^)oB rosuttsd@ apr€66ntados Í6torám_84 sponss à sÍda otr3aiâdâ

A ÍEprcduéo Frcial dâdo bolstim nâo ó autúizâdâ pêlo LEC

Esio blsüm 8ó é válido dep@ do 6§!nâdo ê cadmbado.

Veíflcou Reêponsável



laboratório de engenharia civil
serviço de aPoio ao exterior

ipt. estt. depa rtamento de engenharia civil
quinta do contador . estrada da seÍra ' 2300-313 tomar

cEE1tr@-*-:i'l=;'3 tol. +351 249 328 172'íax+351 249 328 106'tec@ipt.pl

BOLETIM DE ENSAIO

Requerente: lnêa Flllpe Perelra Fonseca

No (n07{6

PaS. 01 de 03

DescriÉo da amosfa:

N' ds re€lsto da anoÚa:
Bol€üm de reo€PÉo N":

Data de íecepÉo da amosÜa

Data da conclusão do ensaio:

VAL . ADO 3

@2{6

24-04-É

ANÁI-ISE GRÂNULOM ÉÍRtcÂ DE SOLOS

lFrcÂçÃo DO LNEC E 198
ENSA|O EFECTUATX' DE AGORDO COM A ESPEC

í - Matatial 9160 (Íetido no PenelÍo n'10)

2 - Mate al Ílno (passado no penelro no 1 0)

ObservaçÕes

EnÊalou vêrmcou:

Modêlo LECr3.3.3/E 1 srlm

Massa total do Provste 8€co Ílo ar:

Mas€a total da ÍraoÉo rstida no penêlro no í 0:

Massa total da @o paBsada no panêlro No í 0

lllro =

m"ro = mi-mto =

562,90 g
30,39 s

592,5í g

94,6 %N'ro= 1(X) 'm" /r& =
dê material r€tdo no nol0:

Material acumulado que

pas.sa (%)
Material rotido acumulado

(%)
Mâterhl retldo

(s)
Peneiros

100,00,00,00

Material retido
(%)

0,00z (so.o) 100,00,00,m0,(n1 1tZ (37.5)
100,00,00,@0,ü)1',(5.0) 1m,00,00,(D0.m3/if (19.0) 1m,00,03/r (e.$) 99,50,5

0,m
0,55

0,00

3,08No 4 (4.7s) 94,65,44,8527 .31N. 10

Masaa do provete seco ao ar:

TeoÍ em água do Provete seco ao ar:
mc ou =6"'1@/ 101 ,9í

Massa do sêoo

tÍto = í 08,Ê! g
6,6 %

Mat.eumulado que

passa (%)
Matêrial retido

acumulado (%)
Material rêÍerente ao

total (%)
Matsrial retido

G)
Pen€irc

nJ7?2,e317 ,43í8,€

Meterial rêtido
(%)

18,78No 20 (0.8s0) 219,53fi,4727,U8,2,m,78No 40 (0.425)
37,@t2,41í,m12,6112,85No60(0.ã)) 31,5168,496,086,436,55No ílm 0 í06) 30,n721,24í,3í1,3tÍlN. 2{n

Oê r6uldos aPí€6arnado3 Í6'el6m-s€ áponss à amda cnrsiada

A ÍopÍodútáD parciát d€do botslim nâo é aubttada peto LEC

E6ia holôüm 8ó ó Élido doFj6 ds eêslnsdo e csnmbado

R6Êponsável:



laboratórlo de engenharia civil
serviço de apoio ao exterior

ipt. estt. departa mênto de engenharia civil
quinta do conlador . estrada da serra . 2300'313 tomar

@@EEs@ tel. +351 249 328 172.lax +351249 328 106' lec@ipt.pt

BOLENM DE ENSAO

RequereÍrtê lrÉs Fllipe Perelra Fonseca

N" (m7{E

Psg. (r2 dê 03

D€oÍlçâo da amda:
No dê regHo de anda:
Bol€üm de reoe@ No:

m de reoepÉoda Iída:
m da conclusáo do ensalo:

VAL.ADO3
(xx)2{6

2ôÃ+98

ANÂUSE GRANULOMÉTRICA oEsoLo§
ACORDOCOMÂ ESPECIF]CAÇÀO x) LNEC E tO8ENSATO EFECTUÂTX' DE

3 - Sedlmênta@

valoÍ€a o
reÍerânciasStrÍlbologb s grandea

B
Proveta 6
Dênslm€üo

10(mln)
Tempo €m aqEêlÍÍleÍ o

í5
Agltaçâo

0
oxigenada

(
olorldrlco

0
íq)(Ar'/üfl6uhnte

0,006
0,w272

do montsco

do anü'Íl@ulârúe
2,6

Oensldade dasG
1E,1r#h do ensaio (ocTT

0,014í9
Valor do lt da E í 98)K

106,632
Provdê ssco ao ar (s)

Ína
6,6(%

Teor om ágnraw
101,9í

Prove[e seoo
(s)

í15
10í,91

PÍoY€ús seco apó6 prêtrabrÉÍüo G)ÍÍtc
0,00

Psrda por prêffime oNp= í ü)-((rL (í qltwYmJ)
1591,54culas inÍeflores a 2,00 mmFac-toÍ da dea=(10m00/m!)'(G(G1

t
Tempo
(min)

T
Íemperalura

ec)

C1

ConecÉo à
temp€ratu€

Ls

Leltur6 no
dsnsÍlÍdo

l-c =
l-"+Ct
4"+Cr

z
(cm)

zll DE
K?Jtfn

B=
(LJ)

llo =
A'B
(%)

Máerbl
acum. gue
passa(%)

1 í8 {),0üE 1,O1zJ í,0096 í430 í4,30 0,e54 0,(xE í5,1 14,3

2 í8 {,0{m8 í,0120 í,0(E5 í 4,30 7,15 0,038 0,0€5 15,1 14,3

5 í8 {,oo0B 1,0120 't,o@5 14,§ 2,8 o,s24 0,(x§ 15,1 14,3

15 Í8 {,üm 1,0í 20 í,üI95 14,20 0,s 0,0í4 0,üg í5,1 14,3

30 1E {,üm í,0120 1,üg Á,m 0,47 0,0í0 0,ms í5,í 14,3

60 í6 {,Íu}3 I,0í 10 í,m8§i 14,q' a,24 0,007 0.(x,85 13,5 12,4

m 19 {,(xm í,01í 0 ,|,0088 í 4,60 0,06 0,(m 0,ü86 13,7 12,9

1N í8 {,0008 í,0ím 1,m75 14,75 0,01 0,00í 0,0075 tÍ,9 í 1,3

2880 í8 {),mG, 1,0í00 í,0075 14,75 0,0í 0,001 0,m75 í1,9 í í,3

OhÊnaçõ€3:

Ensabu:

3E lSü1
G a€aultad6 aprEsaafEdor rd6rêrnaê 9!6nga à an@a 6Íraalqda'

A reprodugâô parcld d€e blatiÍn não é atr§kada Pslo LEC.

EBIB bolsüm ó ó válido dopob do âlslnâdo o lsrimbado

Reaponefud:Verlllcou:



taboratório de engenharia clvil
serviço de apoio ao exterior

ipt. estt. departamênto do engenharia civil
quinta do contador. estrada da sena.2300-313 tomar

tel. +351 249 328 172 . íax +351 249 328 106' lec@ipt'pt

BOLENM DE ENSAO

lnês FlllF PeÍelÍa Fotrsêca

VAL.ADO3
üxr2-0€

2+04.96

No (n07{E

Pas (xtde@

RequeÍêrúe:

Descrigâo da arrE§tra:

No de regHo da arda:
Bdeüm de recep$o No:

M dê reoepÉodE aÍrda
Elata da conclusâo do ensalo:

ANÁLISE DESOLOS

ÂcoRmcoMA ESPECtFtcAcÂo Tx) LNEC E í86
ENSAIO EFECTUÂIP DE

§-. §^r

Curva granuloméüica

Peneir@ A. S. T. M.
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o,t)N o) N

C'ocli§ -o

Abettura (nm)

ocrcr-a
§H38

Í
ó

ALIE AREIIA aEuo
5

Ftlo UEDIÀ €RGA rtu an@ FND r,610 oRosso

Oh€n eÇões:

Ensalou: Verillcot:

Oê r€su[adG aFEartltâdo6 aolgÍ€t l'so sFrÉs â a,ndâ 
'Írsslsdg

A Íoproduéo pa,cisl d€êiD bolotim íúo ó alnoÍLada pslo LEC'

Ests bardim só é eâlido dâpob dê assiisdo o carimndo

Responsávol:



laboratório de engenharia civil
serviço de apoio ao exterior

ipt. estt.departamento de engenharia civil
quinta do contador. estrada da ssrra. 2300-313 tomâr
tel. +351 249 328 172.lax +351 249 328 106.lec@ipt.pt

No m12-(E

BOLENMDEENSAO
ru. 0í dê 02

RequereÍrte: lÍrês Flltpê Peretsa FoítÊêcá

D€scrlçâo da amo€ta:

M de ÍBghüo da amda:
Boleüm do ÍêcêPÉo No:

O# ds recopÊ da amostra:

Data da concluSão do eÍrsalo:

VAL. ADO3
qto2{6

2Ê04{F

DGUM|TES DE CON§IsTÊI{CIA

ÂGORIX) COT' À NORMÂ FORTUGI'ESÂ NP íI|llENSÂIO EFECTUADO DE

1 - Llmile dê pladcidade

2 - Llmite de liquHez

Cáp6ula N"

Grandezasimbologla e
lormulárlo

Messa da épsula
G)

llll

MasÉs da cápsuh + provele húmldo
(s)lll2

ijlasse da criFÊule + Provete seco
(s)m3

Ma8sa do ptovêto seco
G)

lÍlt=lÍS-mt

íÍta=mdn: Ma8sa da á,gus (s)

Teor em água
%w=m/rÍb'100

-%Valor m&io dc teorea em

cápsula No

êrandezâslmbologh e
Íormulário

ttlassa dâ dpoula 6)Í11

Massa da eipeuta + PÍovets húmldo
G)

lll:

Mffi da oáFula + provêlê secolll3

MggBa do provete secoÍ&=rrh-mr

It assa da águaíla=lnz-tns

Teor em águaw=mJm,'l00

Número dg

ob€ênaçÕe8; O solo é não Plásüc!.

Enselou Vêflncou:

Mdêb 14AlE
Os Í€sultados epÍ€sontadc ÍarsrÊÍn_cê aP€nr3 à aÍt!o&ê enraiada

A r€Produ!â. Frçltl d€€i. bolsüm nào ó aub,rizEda pdo l,EC.

Eslê bôtsdrn eô ó vélld! dsrois dg ssÊiÍrado o canmbedo



taboratório de engenharia civil
serviço de apoio ao exterior

ipt. estt. departamento de engenharia civil
quinta do contador . eslrada da serÍa . 2300-313 tomar

r:EE!4E"@Eewwr tol. +351 249 328 172 . Íax +351 249 328 106 . lec@ipt.pt

BOLENM DE ENSAO

No (x)'12{E

Pà9. üZ de V2

Requorênt€ lÍr& Fllpe Pereira Fonseca

DescriÉodaamda:
No de regú*o da amda:
Bôl€üm de reoepÉo N":

Dala de recêp@ da anEúa
m de concluÊâo do en8alo:

VAL. ADO3
(xxr2ü

M

OEIERMINÂçÀO DOS UMITES DE CON§tSTÊÍtlClA

ENSAIO EFECTUATX' DE ACORIX) COM A NORMA PORTT'GI'ESÂ NP í'A

21

n

3 - Dbgrama têor am água / No de pancadas

NúÍÍÉro de pancedss

a
!

í9

18

17

16

Llmite d€ Pladcidado:
Llmlte de Uquldez:
índtce oe Plasüoldade:

LP

LL

lP-LL-LP

-%
-%
-%

ObsêÍvãçõÊB: O solo é não plásüco.

Ensalou Vêrlflcou:

Modolo LECi3.3.ENP 1

Os íoouldos a!,rErontEd6 ÍúaÍfii46 aPBnE à aÍrd8 €nssiada.

A Gproduçào parcld d6e boblirn nSo ó aubrizadâ Flo LEC.

E& bolotim só ó válitlo doPsb da 6aiÍtado ê cetiÍnbãlo.

Responsfrêl



laboratórlo de engênharia civil
serviço de apoio ao exterior

ipt. êstt.departamento de engenharia civil
quinta do contadoÍ. estrada da serÍa.2300-319 tomar

ErE@:lErs,r?EqrE tel. +351 249 328 Í 72 . Íax +351 249 928 1 06 . lec @ ipl.pt

BOLETIM DE ENSAIO
No 0üE{6

Pag. 0í de 01
Requerente: lnêe Flllpe Perclra Fonseca

Desodgão da arn&a:
No de regh o da amo#a:
Boldm de íecspçâo No:

Dda ds recepçâo da amo€ira:
Oate dã conclusâo do ensalo:

ALDV. ADO í
ÍxxEo8

24{4.üj

DEÍERM IDÂDE DAS
ENSAIO EFECTUAIX' DE AOOROO COM A NORMA PORTUCUESÂ NP 83

Plcnómetro NoSlmbologh e
ÍormuÉrio Grandêza

37 m7 12

l1l1 Massa do picnómeüo
(s) 47,16 48,80 43,78

ttl2
tí
Massa do picnóm€üo oheio de água à temporatura

151,47 153,68 149,01

l1 Temperatura da água
ec) 20,0 20,0 ã,0

dr Densldade da água à temp€ratura lr
(s) 0,99&2Í) 0,9982rt 0,99823

m'1 Maesa da cápsuh de 6ecagem
(s) Í0,00 í0,m 10,00

m! Massa da cáFuh + provete seco
(s) s5,13 35,54 35,72

&=m'rm'r Massa do provete seao
(s) xt,13 x,g x,72

Ín5
(s)

Msssa do picnómetÍo i provde + ágrE à
bmp€rafura t Í 46,90 1@,33 1U,76

t( T€mperEtuÍa do pÍovete + fuua ("c) 20,0 ã,0 20,0

d! Densidsde da fuua à temperatura L
0,s823 0,99EUl 0,99E23

í)'(mr
+

Ílls =
lÍ11 G)

Msssa do picúm€üo chelo dê ágtE à tempêratu,E
t 151,47 153,68 149,0í

k Raá er&s as dsnstdadss da água à tempêrstura
doensaloea2()oC í,qD í,Íxro í,(rco

dl2s = (ma(m3-
(m5-.rÍd)).k Deneldade das pattlcula

2,59 2,58 2,58
Valor médlo da dsÍrsidEdê da8 2,58

OhaweçôêB:

VêIillcou: R6ponsávêl:Ensalou:

LEC,I3 3 n
Os r6ultalro6 aprEa61rM6 a€ísrsm€o aps,l@ à amocüg ôn6slade.
A rÊproduçe paÍcbl dêe bohüm nlo ê suffia Fb LEC.
Estp bolê'üm só é !'álido dapob ds assinado o carimbodo.



laboratório de engenharia clvll
serviço de apoio ao exterior

ipt.êstt. departamento de engenharia civil
quinla do contador. eslrada da sena .2300-313 tomarl srE @ tel. +35í 249 328 172olax +351249 328 106.lec@ipt.pl

BOLENM DE ENSAIO

No 00ÍG08

Pag. 0í do B
Requêrente:

Dêsadçâo da emde:
No de regffi da amoúa:
BolGüm de ÍecêpÉo No:

m de recepçâo da smostra:
Data da conclu8ão do ensalo:

lnêâ Flllpê Perêlra Fonsêca

ALDV-ADO í
(Ht!06

2+W

ANÁUSE GRANULOMÊTR|CÂ DE SOLOS
ENSÂ|O EFECruÂDO DE ACORDO Coilt A ESPECTFTCAÇÀO m LNEC E 190

I - Malerial grcso (r€üdo no penelro no '10)

2 - Matêrial fino (Fssado no ponsiro nol0)

Massa tohl do prowts a€co ao ar:

Massa totrl ds Íracção reüda no penelro no í0:
Ívlassa tül da t?a@o Fs€ada no penelÍo No 10
Peroorilagem de materhl r€üdo no peÍrelro noí 0:

hro o

m'16= mr+1to =
Nio= lm' m"ro/ mt =

1065.m g

2n7,47 g

m,53 g

73,0 %
PenêlrG Materhl rêlido

(s)
MateÍhl rêüdo

(%)
MatêÍial rêlldo acumuhdo

(%)
Materbl acumulado que

pa§€a (%)

2' (s0.0) 0,00 0,00 0,0 't 00,0
11rZ p7.sl 0,(n 0,00 0,0 100,0

1" (25 0) 0,(D 0,m 0,0 1m,0
3lr (19.0) 0,(x) 0,m 0,0
3/r (9.s0) 3í,97 3,00 3,0

í00,0
97,0

No 4 (4.75) 7í ,58 6,72 9,7 q),3

No 'Í0 (2.o) 183,32 17,27 27,O 73,0

Massa do provelo seco ao ar
Teor em água do proy€ts Bêco ao ar
MaBsa do proyete s€co:

w=
í@,73 g

4,0 %
í(E,5í srÍL ou mb = ma'í 00(loo+w) =

PenelÍog MatoÍlal reüdo

(s)
!úalerlal rstdo

(%)
lrlatedal reíerente ao

üal (%)
Mdedal r€ ido

acumulado (%)
irlat.acumulado qus

passa (%)
No 20 (0.850) 43,20 ru),95 29,8S 56,8S 4I,íí
No lm (0.425) §,47 38,48 8,92 tt,51 í 6,49
No 60 (0.250) s,74 9,4 6,74 qr,25 9,75

No l40 (0.106) 459 4,s5 3,18 %,42 6,58
No ãx) (0.075) 1,U 0,s o,72 9t,14 5,86

ObseÍvaçõê§:

Ensalou: (

Mod6lo
Oa rssuFEd6 sPÍ€eoitadoa lg gÍ€,n-s6 aPonl8 â amoêü6 ôrBelsdÂ
A ropÍod'rçâo paÍcial d@ bolgüm lÉo é aubÍizrda polo LEC.
Esto bolEdm ó á yálido dêpols dr aieiiâdo o cariínbádo.

Vêrificdr: ReaporiBáYel



laboratório de engenharia civil
serviço de apoio ao exterior

ipt. estt.departamento de engenharia civil
quinta do contador. estrada da sena.2300-313 tomar
tel. +351 249 328 172 . Íax +351 249 g2B í06 . tec@ipt.pl

BOLENM DE ENSÂIO

No 00íÍxtr

Pag. (}2 do Gl

RequêreÍrte: lnêa Fllipe Parelra FoÍtsêca

DescrlÉo da amosüa:

No dê regfsto da amostra:

Boleüm ds recepÉo No:

EHa de recopçáo da aÍnúa:
DstE da coÍiclusâo do 6nsalo:

ALDV.ADO í
(xxF06

2444-06

Ai|ÁLISE GRÂNULo MMCADE§OLOS
ENSAIO EFECTUÂIX' DE ÂcoRm coM A E§PEGIFIGACÀO DO LNEC E í98

3 - SêdlÍnêntaçâo

slmbologh e grandeza
valores e

reÍerâncias

Provêta H

DênsÍmÊiÍo 14

Tempo em 4u€cimêrüo (min) 10

AEI@o (mln) í5
Ãgua oageÍEda (cm1 0

Ácldo clorldrico (cm1 0

Antflúulante (cm1 1@

Cs Conecçâo do menteco
ConêcÉo do anüÍlÉuhrÍE

0,(xx)s

cÂ 0,w272
G Densldade das panlcuhs (dcm1 2,8
T Temperatura nÉdb do anslo (oc) 18,Í

K valor do quadro ll (& E í 98) 0,0í 4Ít0

lÍlâ Prcvde Beco ao ar G) 1@,7v
Teor em água (%) 4,0

m! Prov€fe s€co G) íGt,51

ÍÍts Provête sêco após pÍ§FdarpÍtto (s) 1(E,51

ND='l m-((m" (1 (x»wym")) PêÍda por prêffiemento (s) 0,00

A.(10qn0/mt)' (c/(c1 )) Fac.tor da percontrg€m do paítlcuhs lníerlorês a 2,q) mm (%) 1*7,il

t
Têmpo
(min)

T
Temperaturô

ec)

Cr
CorÍsaçáo à
tempêÍatura

Lg

Lelturas no
densímcüo

L=
lá+Cm

€"+Cr

z
(cm)

zn D=
K?Âr1tz

BE
(L-r)

ÍlD =
A'B
(%)

Materhl
acum. que
passe(%)

1 18 {,ü}08 I I,m45 í5,70 15,70 0,(E-/ 0,(xxs 6,9 5,1

2 í8 {,(xm Í,m70 í,m45 í5,70 7,85 0,orl0 0,ü,45 6,9 5,í

5 18 -0,00@ í,üb0 í,085 16,m 3,n 0,(126 0,üx}5 5,4 3,S

15 í8 -0,qxx, í,mfi) í,(x)85 Í5,90 í.(ts 0,015 0,ÍxBs 5,4 3,9

3Í) 18 {,(xnB Í,(x80 1,0(rã í6,í0 0,54 0,0Í0 0,(x}25 3,8 2,8

60 18 {),(Im 1,üIto í ,0015 í6,90 o,n 0,008 0,mí5 23 1,7

m í9 {,c[m Í,(xxo í,mí6 't6,9) 0,07 0,004 0,m18 2,4 í,8
1@ 18 {,(xm í,m40 í,mí5 í6,q) 0,0í 0,(m 0,@t5 2.3 1,7

28ut 't8 .o,(xm 1,(xx0 1,m15 í6,q) 0,01 0,(x)1 0,00í5 2,3 1,7

ObsêÍEçÕGs:

Ensalou

Modslo IECJ3.3.3/E leüí
OB Ílsultod6 apr€sontad@ Íríororn.a€ âpdr6 à aí!úa olrasbda
A ÍopíoduçCo potdd d€e bokdrn ngo á arbüade polo LEC.

E8ts boletim 8ó ó Éijdo dopob do @inado e cáÍirndo.

ResponsávêlVetificott:



laboratórlo de engenharia civil
serviço de apoio ao exterior

ipt.estt. departamento de engenharia civil
quinta do contador. eslrada da sena . 2300-313 lomarE*-'ffiEEBEE,rm tel. +351 249 328 172.Íax+351 249 32B.106.lec@ipt.pt

BOLETIM DE ENSÂIO

N! m1(XE

Pag. G! de (xl

RequeÍelÍe: lrÉs Fülpe PErêtra Fonseaa

Descriçâo da arÍE$a:
No de reglsto da anúa:
Bolêüm dê recêp@ IrP
m dê recêpção da amoÉüa:

tleta da conclusâo do êrElo:

ALDV. ADO í
(xxFoô

24{4#J

ÂNAUSE GRANT'LOMÉTRICÂ DE SOI.OS

ENSATO EFECTUÂTP DE ÂCORTX) COM A ESPECIFICAçÀO DO LNEC E í98

\u

CuÍva granuloméüloa

Ponêir@ À. S. T. M.
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§LÍE AREiA 6Gl!O

í
ãFII§ UEDIA Gnossa tÉDCo @@ FÀD uÉDto oR@

ObÊ€rvaçÕês:

Engalou:

Modalo LECE.3.SE 10ü1

Vedfcou:

Os Í6a!ld@ oF ssoídadG rdêrêrÍr-so apeÍlg3 â anÉgta 6naabd6.
A .sproduçâo patclal drô lolêdm ngo é autortsdâ p6lo LEC.
EriB holstim só ó váldo dêpob da a8sirado o.€rimbdo

Respomável



laboratório de engenharia civit
serviço de apoio ao exterior

ipt. êstt. departamento de engenharia civil
quinta do contador. estrada da serra.2300-3Í3 tomar
têl. +351 249 328 172.lax +351249 328 106 . tec@ipr.pr

EOLENM DE ENSAIO

N" 001fl8

Pag. 0í de (}2

RequeÍenb:

DesoÍlçâo (la amostra:
No de reghilo da arÍE§tra:
Boleüm de íecêpÉo No:

tlata do rec€pçào da amda:
M da conclusáo do ênsalo:

lnêB Fllpe PeÍêlE Forceca

ALDV.ADO í
(XXE{E

2e0+06

oÉTERMTNAçÂO OO§ UMmS DE cONStsttNCrÂ
ENSÀO EFEGTUADO DE ACORIX) COU A M)RMÂ PORTUGUESA NP í43

'l - Umlte de pla§icidade

2 - Umnê dê lquidez

Slmbologla ê
ÍormuláÍlo

Grandeza

Cápsuh No

lÍ11 Massa da cápÊuh
(s)

Jllz Masse da qápêula + pmvete húmido
(s)

ÍIl3 Massa da cápsuh + prol/ete Beco
(s)

ÍIlt=lllr-tnt Maasa do prowle Beco
(s)

n\-lllrm: Massa da água
G)

w=m/m.r1@ Teor êm ágtE
(%)

Valor médlo dG t€ores em água -%

Slmbologia e
Íormuláío

GrEndêza
Cápôuh No

ÍIl1 fúass8 d8 cÍipsula
G)

w Massa da cáp8uh + provete húmldo
(s)

lll3 i,rasoa da cáFula + pÍov€tê ssco
(s)

r[=mrfir Mrssa do prorets Beco
G)

lll5=ll1/Il3 Ma8sa da água
(s)

w=mJfli'í q, Teor em água
(%)

Número de Fncadas

Rêsponsávol:

Oborveçôes: O solo é não pÉsüco.

Ersalol:

M6dsb s.:vÀlP í í)
06 Í€aulladG âFE!§€nHos íêbrsrn€e sp6Ír6a à amoúa arEaiada.
A rêFodliçAo pâtdâl d€do bd.drn rÉo ó dlüoíizada pob L"EC.
Elts bolr{iÍn só é lrálldo dopob d6 assinsdo s cadmbedo.

Verlllcou:



laboratórlo de engenharia civil
serviço de apoio ao exterior

ipt.estt. departamento de engenharia civil
quinta do contador. eslrada da serra. 2300-3Í3 tomar
tel. +351 249 328 '172 .lax +35í 249 328 106 . lec@ipr.pr

BOLENM DE ENSÂIO
N" @ls{E

Pag. ü2 de 02

Rêquere ê

DescIiÉodaarda:
No d6 regHo de anda:
Bolêüm de recepÉo No:

Oah dE rêcêpção da amoúa:
Dab da aonolu8áo do ensalo:

lÍrês FlÍpe Perelra Fonseca

ALDV. ADO í
(XXE{E

26.04{r

DEÍERMINÂ9ÀO Íx)S UMmS ÍrE CONSISTÊNCIA
ENSÂIO EFECruAIx) DE ACORIX) OOI' A NORMA FORTT'GT'ESA NP 1/|ll

3 - Dhgrarna têoÍ em água / No de pencadG

21

20

t
'

19

í8

17

í6

Nftnero de pancadas

Llmlte de Plasücldade:

Llmlto dê Uquld€z:

lndlce de Plaúcioaoe:

tF
LL

IP.LL-LP

-%
-%
-%

Obsenrdgõ€s: O solo é não plásüco.

Ensalou:

LEC/3 3 3/NP í
Os t€sulh@ gptEsdfrbd@ rE EÍom-rg sponas à ürda 6ra6siada,
A roproduçâo parcial d€€ôo bol€dim ÍÉo ó aut§izada pelo LEC.
Ests bolêüm Êó á váldo dêpob dâ afslnado o carlmbado.

RespoÍrsávelVorlíicou



labomtórlo de engenharla clvll
serviço de apoio ao exterior

ipt.estt.departamento de engenharia civil
quinta do contador . ostrads da BerÍa . 23@313 tomar

F415etraú@slEEf$z têI. +351 249 328 172 . Íax +351 249 328 i(E . lsc@lpt.pt

BOLETIM DE ENSÀO
No 0007{5

Pag. 0í dê 0l
RequeÍeÍrte:

OêÊcrição da anEúa:
No de rEgHo da smoúa:
Boldm de recepÉo No:

Data dê recepçâo da aIrlÉa
tH da oonclus& do ensalo:

lnês Flllpe Perelra Fonseca

MAR.ADO t
(xr07{5

1í47{E

DEÍERMINÂçÃo DÂ DErrtstDÂDE DAs pARTlcuLÂs

EN§AIO EFECTUÂDO DE ACORDO GOM Â M)RMA FORII'GI'ESA NPEI

Slmbologh e
Íormulirio

GreÍdeu
Plcnómetro No

214 19

lTll i,rassa do plcnómeüo
(s) 42,01 44,33 45,29

íI',t2
tllqssa do plcnóÍr€üo cheio da água à temperEtu,e
t1 G) 146.,78 149,9 1fi,42

tl Temperatura (h água
fc) ã,0 É,o 5,0

dt, Denalffie da água à tempêratu,E tt
(s) 0,@708 0,s700 0,99708

m'1 ttíassa da cápsula do secag€lÍt
(s) í0,m í0,m 10,00

In'z iúa8sa da cápsuh + prove{e seco
G) 39,í0 39,08 §,4

lÍll= lll'rltl'r l\íassa do provetê seco
(s) 29,í0 29,08 n,4

mg
irtsssa do picnóm€fro + prorde + água à
tempêÍdura ç (s) 164,88 167,73 1ü,14

h( Temperahrr8 do provete + água
cc) â,o 26,0 %,o

d! Danaidade da água à temperEtura L 0,9wÍ 0,smí 0,99mí
m3=(dydí)'(mr

Í&)+mr
iíaesa do plcnóme{ro chelo dê á$a à temperatura

t G) 1#,75 í 49,5í í50,s
k Raáo entrê 6 donsidad6 dr água à temperEhrra

doensaloeaãloo 0,999 0,999 0,999
d5(u = (m/(mr

(mrm.)))'k DeÍr8ldade das paÉlculas
465 2,68 2,8

Valor médio da densidade da§ paÍÍoulas 2,8

ObseÍvações:

VeÍiflcou:Ensaiou

3.3IrlP
08 r6ulho3 apÍêG€rrtâdE ÍgÍoÍont-so aFnâa à amosa oÍÉ6isds.
A têÍúoduçào parriai d6dê boküfi nâo á a!ffiâ Fb LEC.
Erúe tol€lim Bó ó váldo dspoás do Elsingdo o caÍimbsdo

R€sponsível



taboratórto de engenharia clvil
serviço de apoio ao exterior

lpt.estt.departamênto de êngênharia civil
qulnta do contador . 8tÍadâ da 6ona . 2300-313 tomar

rç r:se*cB tel. +351 249 328 172.lat +§1249 328 106 .lec@lptpt

BOLETIM DE EN§AIO

No 00í$(E

Pag. 0í d6 03

Requêrente:

D€scÍiÉodaaflffia:
N" de regHo da amo6úra:

Boldm dê ÍecêpÉo l,lo:

Dah de Íecepção da amda:
Dab da conclusáo alo ên9alo:

lnês Flllpe Pêrelra Fonsêoa

MAR -ADO í
0m7{E

1247§

ANÁusE GRANULoMÉTRGA DE SOLO§
EilsAo EFEcruÂm DE ÂooRlx) ooDt A EspEcFrcAçÃo tx) LíuEc E ís

1 - MatEílal grosso (reüdo no peÍlelÍo Íro ío)

2 - Material Ílno (passdo no penêlÍo n'10)

tlilaaBa tolal do Hovete seoo ao ar:

Í\itassa tcúal da ÍncÉo r€fl(h no pênelro no í 0:

Mas€a total & @o passade no penelro No í 0
Porcênlag€m dê ÍnateÍial relido no ponelÍo no10:

lllro =
m'to = nl-Ínro =

Nio=1m'm'ío/m=

í0í0,20 g
44,42 g

9A1 ,78 g

%,2%
Material retldo acumulado

(%)
Material aoumulado que

paEsa (%)
Pênêhc Máerial rstido

(s)
MatoÍhl r€üdo

(%)

ím,00,m 0,0z (50.0) 0,00
0,0 ím,0118 @7.s1 0,00 0,00

100,01" (25.0) 0,@ 0,00 0,0

0,0 100,0s/f (í9.0) 0,m 0,m
99,93l/8" (9.50) 1,4 0,í4 0,í

No 4 (4.75) í 0,64 í,(E 1,2 98,8
%,2No í 0 (2.m) 36,38 3,@ 4,8

lelassa do provde seco ao a!:
Têor êm água do proyde seco ao ar
[lbssa do prords s€co:

ma= 1a4'542 S

w= 0,49 %
rL ou Ínb = marí(,o(1m+w) = í 04,(x, g

Msterbl r€ÍsroÍüe eo

total (%)
I\ralêÍial ícffdo
acumuhdo (%)

irat.acumulado que
pGa(%)

Peneirc Másrhl rdido

G)

lúateÍial retido
(%)

No ã (0.850) 9,S5 9,57 9,í1 13,C) 86,í 0

21,35 3:i,m u,74No 40 (0.425) ã,«t 2.,43
No 60 (0.50) 1'.t,97 í í,50 't0,95 &21 53,79

No í40 (0.1m) í í,0í í 0,58 10,07 §& 43,72

No zx) (0.075) 4,15 3,9Ít 3,80 60,ÍE §,s2

Obsenraçôe8:

Ensaldr

LEC/3.3.9E
08 ÍêauMG ap€6onlsd6 rBtEÍBm-6€ spsn6 â amds €nsaiads.
A rêpÍld!çâo Farclal dê€AE bolrdm rúo é auloÍizada Folo LEC.
E& bol6lim só ô válHo dopob do asslnado e osrirnHo.

VeÍlffcdj: Responúvel:



laboratórlo de engenharla clvil
serviço de apoio ao exterior

lpt.estt.dêpartamento de engenharla civil
quinta do conlador. estada da sena . 23q}3l3 tomar

EF:s@EryfElptEFsf,s tel. +351 249 328 172 .lax +351 249 328 íffi . lec@htpt

BOLETIM DE EITISAIO

No mís(E

w.v2d€G,
RequsÍe e: lrÉs Fülpe Perêlra Fonsêca

Descrlção da arda:
No da reghto da anr&a:
Boleüm de receÉ No:

ffide recep@ da amocfa
m da conclusâo do ensalo:

MAR - AOO í
(m7-(E

1247§

ANÂLISE GRAiIULOMETRICA Í'E SOLOS
EÍttsÀo EFECTUADo DE AcoRIx) coM Â EspEclFrcAcÀo m LNEC E í9s

3-Sedinrcnb@

§imbologia e gEnd€za Valorêâ ê
íêÍerânciaa

Provêle F
DenoÍm€úo 14
T em aqueolmento (min) 10
Agi@o (mtn) í5
Ágtn ordgenada Gm1 o
Acldo clortülco Gm5 0
Antflculants (cm" 1m

Cs CorÍecÉo do menisco
do antiflúuhnts

0,m(E
C1 o,wn2
G Dansid8de das panicúhs 6/cm5 2,6
T Temperatura Ínâla do ensalo ("c) z7,3
K Valor do guadro ll (& E 198) o,o12q
rlr ProYête s€co ao ar G) 1U, 2
Yí Teor em água (%) 0,49
nb Prorde seco (s) í04,(}3
líc Prordo Bêco após pr&ffimer o 6) í04,(}3

Ne=1 m.((ÍrL (í m+wyrna)) Perda por pr&trümeFrto (s) 0,m
A=(íqxm/rrh). (c(eí)) lqglor da peroenhgem de partÍcuhs iníêÍior€s a 2,0O mm (%) í540,«t

t
Tempo
(mln)

T
TempeÍEturg

cc)

Cr
Corecçáo à
temperatura

Ls

LelüJraB no
densÍ]IÉo

LE
Io+C,n

-C"+Cr

z
(cm)

zn DE
K(ZJ\"

B=
(L-t)

hD=

A'B
(%)

Ílildsrhl
aoum. gue

@(%)
1 27 0,00í5 1 ,ü210 1,tm 1í,9) 1í,eD 0,04ít 0,0208 31,2 n,7
2 27 0,0015 í,ü2m Í,01s! 12,10 6,05 0,030 0,0Ís â,7 â,3
5 27 0,mí5 í,oí80 í,0í73 12,70 2,il 0,o20 0,0173 x,6 25,3
í5 ZI 0,m15 í,0í50 I ,0í 43 í3,40 0,@ 0,o12 0,0í.lt zo n,9
30 27 0,mí5 í,0í45 í,0Í38 13,50 0,215 0,(m 0,0í38 21,2 n,2
60 z7 0,00í5 í,0í40 í,0í 3r3 í3,7) O,B 0,(m 0,01Íl m,5 í9,5
ffi a o,qx8 1,O1m 1,0í í6 '14,m 0,6 0,mo 0,0110 17,4 17.0
1ffi I 0,(x)í8 í,oí(E í,0í0Í 't4,60 0,0í 0,00í 0,010í í5,5 14,8
2880 m 0,(x)í8 í,o1m t,om 14,80 0,0í 0,001 0,ms M,A 14,0

Obserrações:

(
EnsaiN:

t ECJ3.3.3E I
OB aeBuH6 apÍcâsnlada§ a€rorsm-gê spgrEa à aÍnda ênsâiads
A EprDdrrçeo parchl.lêcts botadm rÉo é aúúizaíía peto LEC.
Edo bo,rÉirn só ó váiido derlois dô Ess,nado o carlmüado.

L-

Veílicou Respon8ável:

(



laboratórlo de engenharia clvi!
serviço de apoio ao exterlor

ipt.estt.departamento de engenharia civil
qulnta do contador. esúâda da sona . 230G313 tomar

Elcrcriae.gsffirÉ-gçr* tel. +3Sí 249 328 17p . lax +g5I 249 e8 lCÉ . loc@iptpt

BOLENM DE ENSÀO
No m1544

Pag. (E d6 ü,
Rêquêrente:

Descriçâo ds arÉa:
No de regido da amo6üa:
Boldm de recep@ No:

Data de recêpçâo da amoçüra:

D& da conclusüo do ênsaio:

lrÉa Flllpe Pereira Fonseca

MAR -ADO í
Ím7{4

1247§

AíIÁIISE oRÂNI'LOHÉTRICA I'E S{'LO§
ENSÂIO EFECTUATX) DE ACORIX) OO}t A E§PECIFEACÃO Do LNEC E í08

ÀI NN

CuÍrE grBnulométrlca

PênêirG Â. S. T. M.

8à Eà I ê . §

-Õ -c,}\,O)

AbeÍtura (mm)

t\, o,

01m

í0

n
soEI
qP

oE
í)E

E
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E
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90

m
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s80õE
8. zo
oE
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8.o50
=(t
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6c
;30t,
-n

í0

0

c,(,
otct-oc,

N
À,c,.clI

o
o(,
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-c,IN

I I I

I tl

I I l

I I I
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lt

Ir

I I I

I I

I I

ItllIlIlI!IlIlIl
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ITIIIlllllIl

iltillIlIil
ltl
ltllI
ltllIlI
ltllIfllIlIilillIlll

IIIIIIIIIIIIII

rlllil
IT
lt
IT
Itll

IIIIIIIIIIIIIIIIII

llIil
ÍH
ilt
[!t
[[
il[
lilt
lil
ltI

tIIIl!IlttllIlttlltlttll

IIIIIII

lltlltllt Ill
It

tllütllllItl
lfl llt

IIITttTIttITtl

lllrllililt
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lllt!tIllllllIllll

5
d

íIIE ÀREI,A aE[o

úFlltp MEDIA ORGIA FII\A xÉDro GIRtg' Ftrlo r&o GR60

Obêêrvaçõea:

Verilicou:En8alou

Mod6lo
OB resutHm spÍEs6nbdo3 lE srgra-Gô aponsB à arÍroda ên6siads.
A ÍBprodt @ paÍcbtd€6tB bolotim nêo é subrtEda polo L"EC.
Eú bolotm só é ráliô drPob do €rsinad. o caÍimlado.

Responsável

c



laboratórlo de engenharla clvi!
serviço de apoio ao exterior

ipt.estt.departamento de engenharia civil
quinta do contador . estrada da serÍa . 230G31 3 tomarEE-€ã* !E FrrGEq tel. +351 2rt9 328 172. Íax +351 249 328 106 . l6@iptpt

SOLENM DE ENSAIO
N" m2&05

Pag. 0l dê 02
Requerento:

DescrlÉo da amoúa:
No de reghfio da arcüa:
Bol€üm d€ recêpÉo No:

Dü de recepçâo da anosfra:
m da conclusão do ênaâlo:

lnês FIIpê PeÍêlra FoÍrseoa

MAR . ADO í
ülo7{5

1Ã7ü

DEIERMIiIAçÃo ü)s UMITES DE coNsIsTÊNcIA
ENSÂIO EFECruADO DE ACORIP COH A M'RMA FORÍI'OI'E§A NP í{3

í - Umte de pladicidads

Slmbologia e
formuláÍio

Grardeza
C{ipsula No

9í oo í08 80

llll [{assa da cápsula
6) 5-l,35 58,17 59,60 59,71

m2 lvta§sa da cápBula + provete húmldo
G) 8,42 63,29 u,67 66,59

lll3 Massa da cápÊula + provôto sêco
6) 62,@ 62,68 el,08 65,79

lÍtg=rt:-tlr M8ssa do proYete aeco
G)

Ílressa da água
G)

5,34 4,5í

0,6í

4,8 6,08

lll6=lll/ll3
o,73 0,59 0,80

w=m/ÍL'lm Teor em água
(%) 13,6 13,4 13,2 13,2

Valor m#io d6leore3 em água 13%

2 - Umne dê lhuEez

Slmbologh ê
Íormulárlo

Gíandeza
Cápauh No

90 94 í04 107

llll Massa da cápsula
(s) 58,97 58,4í 58,00 5/,88t

lll2 Messs da qíp8ula + provete húmldo
6) 68,2() 6'l,69 70,2 72,q

m3 Massa da cápsula + proyeto eeco
G) 66,90 66,37 68,30 70,35

ftr=mrmt Mass€ do provete eêco
G) 7,93 7,S í 0,34 12,52

lllg=ln2ln3 Massa da água
G) 1,3() 1,t2 1,@ 2,55

tr=ms/ÍÍL'100 TeoÍ em água
(%) í6,4 Í6,6 í8,3 n,3

Número de pancadas t2 s0l 15 7

Responsável:

Observações:

Enslou 1_ VeÍiflcou

3.3JNP í43/14,
Oe ítraultadG 8pÍêson ados ÍeloÍom€o apên@ à aanosa oÍrsaEds.
A tEPÍodr4ãô porEial d€do boLüm nâo á autoúbadâ pelo LEC.
E6b bobtrn só é rálido d6pob do sÊginadô ê csrtmbado.



laboratórlo de engenharta clvil
serviço de apoio ao exterior

lpt.estt.departamento de engenharia civil
quinta do contador. Esrada da sena . 2300-313 tomar
tel. +351 249 328 172. íar +351 249 328 í06.lec@iptpt

EOLENM DE ENSAIO
N! WEOa

w.ú2ib02.
Rsquerêrüa: lÉ8 Fltpe PerolÍa FonÊcca

DcocíÉo & anoefE:
iP dê ÍegHo da úrffia:
Boffir íb,rcêpÉo i,lC

tH tle reoepçâo<b arda:
mdacarhla$ôãrsdo:

I'AR -ADO í
0(x)7+t

í.Hr7S

DETERIIIII{A9ÀO IX,s UMmS DE COÍtl§lSTÊltE!Â
El{sÂp ETEGTUâm DE âGmD OOU A t*lRrn Fffit c[ErgÂ tp L3

x

20

3 - DQmna hor em água / m de Fncadas

Í5 m xg)

Númso.bFEdú

É
3

19

í8

17

í6
5 í0 4 50 al

II

lt

I
t

I
T

Ltnfte de Plasüffie:
tlm[e do U$.dd€z
lnUbeaePhdffie:

LP
Lt
IP.LI-LP

í3%
17%
4%

Obeí'r,açôes:

Ensalou:

Oa narbb aEantl|b dütrrr...Fnra à rr,ldr rí!g&
A t8lodufâo psdal &Éi! brdt'l nlo á au&dE pcb LEC.
ErnE bddm ó ó váliio de@ dâ !!qhô â oariÍritú.

Verllicül: Responsárrd:



Arqultectura de Têrra no concelho de Avls, Bases paÍa a sua SalvaguaÍda como Patílmónlo Cultural anoto 5

ANEXO 5

ENSAIOS PARA DETERMNAçÃO DE INSOLÚ\'EIS EM ÁCIx) ACÉNCO



DEÍERi,IINÀçÂO DE INSOLITVHS EMÁclDOACÉN@PÂRÀGÁLGULO DO TRAçO DAÂRGAÍTIASSA

DomÍnio de Aollcacão: CaÍbnato de Cálcio

Preparacão da Amoofa: A amosüa é seca a 5(FC e desagregada

Reaqenles: Ácido Aéüco, diluldo a í:í

UlensÍlio§: balança com rigor de 0,019; Placa de Aquedmento; E:<cicador; papel de Filúo.

Método: Peearam-se í0 gr de cada amosba para um copo do 250m1; JuÍttou-sê í50ml de ácido áétco,
aqueceu e ferveu 2 min. e deixou-ae a Íepousar í2 homs; passou-ee no fitfo e pesou-se €§tê com o
reslduo.

ENSÂIOs REAUZADOII

AU)V_,,AID í

ldenüffcação de amGfa Massa seca do r€ciplente (g) Masss secã do rêcipiente
+ am@Ía húmida (o)

Mass€ B@ do reclplBnte +
amosfa 8ecâ (o)

ALDV ADO í (amosfa í) 85,5:l 95,57 95,52
ALDV ADO 1 (amostra 2) 87,36 97,40 97,38

(1) DETERMIMÇÃO DA MASSA SECA DAAMOSTRA
Massa soca do recipiente com amosfoa seca - massa se@ do recipiente
(amosta í) 95,52€5,53 = 9,999
(amostra 2) 97,3G87,36 = 10,009

ldenllfi caçâo da amosúa: Ma8sa §€oa da amo3tra (g) Massa seca do papel de
filro (s)

MaBBa Beúa de âmosfâ
âtacada + osD€l dÊ fllüo íq)

ALDV 1 amosüa í 9,99 0,93 10,13
ALDV 1 o€úra í0,00 1,05 í 0,15

(2) DETERMINAÇÃO DA MASSA SECA DÍSSOLVIDA
Massa seca.da amo_sta - (massa seca da amosha atacada com papel - massa seca do papel de filbo
(amosta 1) 9,99 - (10,í3-0,93) = 9,79
(amosba 2) 10,00 - (10,1S.1,051= s,gg

(3) DETERMINAÇÃO DO TEOR DE CARBONATOS OVIG/G)
Massa seca da amosba/í = masaa seca dissolüda / x
r massa Beca dissohida / massa sêca da amoshe
(amosfa 1) x=790/9,99 = 79,08
(amosha 2) 1900/í0,00 = 90,00

(4) DETERMIMÇÃO DO TRAÇO
Mas§a seca dissolvida /massa segg !a qqoqlg = í(massa s€ca da amosta / massa seca dissolvida)
(amosha 1) 0,7908/9,99 = 1(9,99/0,7908)

traço = í:'12,63
(amostra 2) 0,90/í0,00 = 1/(í0,00/0,90)

faço = 1:1í,'t1

taço médio das duas amoshs = 1:11,87 para ligante : agregado

(5) DETERMTNAÇÂO DO VOLUME DOS MATERIA|S PRESENTES NA AMOSTRA

Densidade =massarlolume ou Volume =massa/densidade
Densidade da term da amosba ALDV_ADO 1 = 2,58
Massa da amostua ALDV_ADO"1 = 9,2 (amostra i) e 9,1 (amosüa 2) - mêdla = 9,159
V = 9,'t5gr12,589/cm3 = 3,55 cm3

Densidade do carbonato de élcio = Zil



Massa dos carbonatos de cálcio presentes na amosh ALDV-ADO 1 = 0,79 (amostra 1) e 0,90
(amosha 2) - média = 0,8459
Pela natureza quÍmica, reulta que o peso de Hidróxido de Gálcio (Ca(OH)2) da cal repreenta
74o/o da massa dos carbonatos gerados, plo que:
lO0o/o -x
74o/o -0,845,9
x=0,&45x1001/4=1,14

V= 1,14gn,Wtcm3 = 0,45 cm3

(6) DETERMINAçÃO DO TRAÇO EM VOLUME
'l -x
0,45 - 3,55
x= 3,55/0,45 = 7,8

í dê llgantg Fre 7,8 dê agrggado

VAL-ATP í

(1) Determinaçáo da massa seoa da amosüa
Massa 8€ca do rgcipiente com amosfa se@ - magsa sêca do r@ipiente
(amosha 3) 102,06'91,20 = 10,869
(amosta 4) 100,74-90,68 = 10,fft9

(2) Determinaçâo da massa seca dissolvida
Massa seca da amostra - (massa aeca da amostra atacada com papsl - ma&sa seca do papol de filtro
(amosta 3) 10,85 - (í0,6$í,02) = 1,25
(amosta 4) í0,06 - (9,97-1,O4) = í,13

(3) Determinaçâo do teor de carbonatos (mg/g)
Mâssa sêca da amosba/1 = msssa B@ dissoMda / x
p massa seca dissoMda / massa se da amosfa
(amosta3) x= 1250/í0,86= 1í5,10
(amosúa 4) x =1130/10,06 = 112,33

(4) Determinaçáo do tap
Massa s€ca dissolvida /massa seca da amoefa = í(massa seca da amosfra / massa seca dlssolüda)
(amosha 3) 1,25110,86 = 1l(10,ffi1'1,25)

ttaço = 1:8,54
(amosba 4) 1,í3/'10,06 = 1(10,06/1,13)

tsaço = 1:8,90

Faço médio das duas amostras = 1:8,72 pam ligante : agregado

ldentlfrceção ds amos@: Maegs sêca do relpiente (g) Maesa seca do reipiente
+ amostra húmida Ío)

Massa BecÉ do rêciplenb +
amoeft §êca (q)

VAL ADO 1 (amosrâ 3) 9í,20 'r02.'r0 102,@
VAL ABO 1 (anostra 4) 90,68 í00,75 1@,74

ldenfÍf,caÉo dâ amosfa: Masse sêca da amosfa (g) Mas8e seca do pepêl de
filtro (o)

Mass s@ da amo8h
atBcada + DaD€l de filtro (q)

VAL ÂDo 1 (emostra 3) 10.86 1.02 10,63
VAL AtlO 1 (amostra 4) 10,(E 1,04 9,97

NOTA: A amosüa VAL-ADO Í nâo fui sujeita a ensaios para ebitoc de análise granulomética e limites de
consistência.



VAL-ATP2

ldôntifisação da amostra Massâ Eaca do rocipiêÍIt6 (g) Massa sêca do reclplento +
emo3ta húmlda (s)

MaBBa §€ca do rêcipiente +
6most€ seca (o)

VAL ÂDO 2 (amo6ta 5) 91,68 1ú2,20 142,17

VAL ADo 2 (amostta 6) s't,u 10í,58 í 0í,58

ldêntlflcaÉo da Emostra: Msssa seca dE emostÍã (g) Massa s€ca do pâp€l do
filtro (q)

Messâ sê6a da amostra
ahcadâ + papel dê filío (s)

VAL-iqBo 2 (âmostra 5) 10,49 0,99 10,82

VAL ADO 2 (emosm 6) 10,o2 0,s8 10,48

(í) D€termlnaçâo da massa seca da amosfa
Massa seca do rêcipientê com amosüa seca - mas§a §êca do rociplonts
(amosta 5) 102,17-91,@ = 10,499
(amosúra 6) 101,5&91,54 = 10,029

(2) Detêrminação da massa seca dlssolvida
tvtássa seca dà amoslra - (massa seca da amo§tra atacada com papel - massa sgca do papel de fflto
(amosta 5) 10,49- (10,&2{,99) = 0,66
(amosha 6) 10,02 - (10,4&0,98) = 9,52

(3) tletêÍmlnação do tmr de carbonatoo (mg/g)
Massa seca da amosrtna/í = mag88 seca dissolvida / x
x= massa socÉt dissoMda / massa seca da amostra
(amostaS) x=660/10,49=62,90
(amostra 6) x= 52O|1O,O2 = 51,89

(4) Dêtêrminâção do traço
Màssa seca dissolüda /massa sêca da amosffi = 1(massa seca da amos,fa / mas§a soca dissolvida)
(amosba 5) 0,66/10,49 = 1/(10,49/0,66)

úaço = '1;15,99
(amostra 6) O,5?J1O,ú2 = 1l(10,0210,521

taçc= 1119'27

baço médio das duas amostas = 1:17,58 para ligante : agregado

(5) DETERMINAÇÂO DOVOLUME DOS MATERIAIS PRESENTES NAAMOSTRA

Densidade =massalvolume ou Volume =massa/dênsidade
Densidade da terra da amostra VAL-ADO 2 = 2,62
Massa da amostsa IAL-ADO 2^= 9,8 (amostra 5) e 9,5 (amostra 6) - média = 9,659

V = 9,65s/2,58g/cm'= 3,74 cmo

Densidade do carbonato de cálcio = 2,â4
Massa dos carbonabs de cálcio presentes na amoska VAL-ADO 2 = 0,66 (amostra 5) e 0,52
(amosúa 6) - m6ia = 0,599
Éeh naturáza quÍmica, resulta que o peso de Hidróxido de Cálcio (Ca(OH)2) da cal representa
l4o/oda massa dos carbonatm gerados, pelo que:

l00o/o'x
74o/o -0,599
x=0,59x'1001/4=0,809

V= 0,80g2,54gl cm3 = 0,31 cm3

(6) DETERMTNAçÃO oornaÇo EMvoLUME
'1 -x
0,31-3,74
x=3,7410,31 =12,6

í cle llgante paÍa í2 de agrcgado


