
 

 

 

TERRA AMADA 
por quem habita, por quem visita, por quem 

parte, por quem regressa 

 

ORGANIZAÇÃO:  

CURSO DE ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA 
PORTUGUESA - CENTRO REGIONAL DAS BEIRAS  



A Iniciativa TERRA AMADA 

A iniciativa TERRA AMADA centra-se no desenvolvimento de ações de voluntariado, 
abertas à participação de alunos de cursos de arquitetura nacionais e estrangeiros, com 
o objetivo de realizar intervenções em aldeias rurais de conservação e reabilitação, 
que sejam identificadas, pelos parceiros e pelas comunidades locais, como sendo 
essenciais para dar resposta às necessidades mais prementes do aglomerado, em 
particular no que respeita a melhorar a qualidade de vida de populações, conservar e 
reabilitar o património material e imaterial (ligado às artes e ofícios tradicionais) e 
contribuir para o desenvolvimento local.  

Pretende-se ainda com estas ações de voluntariado sensibilizar os alunos de 
arquitetura para as temáticas relacionadas com o desenvolvimento dos territórios 
rurais e para a importância da coesão social e territorial, bem como dar-lhes a 
oportunidade de contactar diretamente com os processos, técnicas e materiais de 
construção tradicionais ao mesmo tempo que contribuem de forma concreta e visível 
para a melhoria da qualidade de vida das comunidades com as quais vão habitar e 
trabalhar durante o tempo de execução da intervenção. 

A iniciativa TERRA AMADA tem por objetivos principais: 

 Contribuir para a melhoria da qualidade de vida de populações rurais 
vulneráveis e para o desenvolvimento local; 

 Conservar e reabilitar o património material e imaterial (ligado às artes e ofícios 
tradicionais) do mundo rural, e transmiti-lo às gerações mais jovens; 

 Realizar ações de voluntariado emblemáticas, capazes de inspirar e mobilizar 
um amplo conjunto de atores, que vão desde as próprias comunidades locais 
aos alunos, empresas do setor privado, etc., com vista à realização de um 
projeto comum em prol do desenvolvimento local, da coesão social e territorial, 
da solidariedade entre gerações e da conservação do património; 

 Realizar projetos de arquitetura e obras exemplares do ponto de vista dos 
princípios da conservação do património e sensibilizar os alunos de arquitetura 
para esta dimensão da prática profissional; 

 Aprofundar as metodologias e as práticas de conceção participada de 
intervenções no mundo rural; 

 Desenvolver ações de divulgação do conhecimento gerado durante os processos 
de intervenção, em particular no que respeita às metodologias, às vivências 
ligadas ao mundo rural e ao património material e imaterial (artes e ofícios 
tradicionais). 

Ação-piloto “Covas do Monte” 

Para o ano de 2012-2013 a iniciativa TERRA AMADA irá desenvolver uma Ação-piloto 

de voluntariado, a ter lugar em finais de Julho/início de Agosto de 2013. Esta 

Ação-piloto irá realizar obras de conservação e reabilitação na aldeia de Covas do 
Monte, concelho de São Pedro do Sul, e realizar-se-á com base em mão-de-obra 



voluntária de cerca de 50 estudantes de arquitetura nacionais e estrageiros, sob a 
direção de mestres-de-obras e técnicos experientes do sector, também estes 
voluntários, e com os materiais que forem doados pelas empresas de 
fabrico/distribuição. Os projetos e a logística serão assegurados pelos professores e 
alunos do Curso de Arquitetura da Universidade Católica Portuguesa. A ação de 
voluntariado em si terá a duração de dez dias. 

Covas do Monte é uma aldeia da Freguesia de Covas do Rio, com cerca de 50 
habitantes. Situada no sopé de dois montes e tendo aos seus pés uma pequena planura 
agrícola, é um dos lugares escondidos nos vales da Serra de São Macário. Esta aldeia 
tem um dos maiores rebanhos do país (cerca de 2500 cabras), uma atividade de 
pastoreio de base comunitária e uma atividade agrícola viva, sendo uma das poucas 
aldeias que mantém a estrutura económica tradicional preservada e vitalizada. 

  

  

O modo e vida da aldeia está profundamente refletido no espaço construído da 
mesma, tanto ao nível das construções para efeito de abrigo dos animais e 
armazenamento de produtos agrícolas, como no próprio espaço público, partilhado por 
homens, rebanhos e restante fauna local. Porém, apesar de toda a vida e o património 
material e imaterial ainda presentes nesta aldeia, o envelhecimento da sua população 
e o sofrível estado de conservação de muitas das construções são ameaças visíveis à 
sua continuidade para as gerações futuras. 



  

  

Tendo em conta os objetivos da Iniciativa TERRA AMADA, as necessidades expressas 
pela população da aldeia e as limitações de uma ação de voluntariado deste tipo, foi 
identificado um conjunto de intervenções que se pretende realizar no âmbito da  
Ação-piloto. Este conjunto de intervenções engloba ações no espaço público, 
equipamentos coletivos e habitação, apresentando uma diversidade de tipologias e 
ações que reflete a multiplicidade de carências e a riqueza do património existente.  

As intervenções selecionadas são: 

Espaço público: 
� Pavimentação do espaço do Cruzeiro  
� Melhoria das acessibilidades (acessos ao Moinho e à Azenha, percurso na 

escarpa) 
Equipamentos: 

� Azenha  
� Moinho 
� Escola primária/Sede da Associação dos Amigos de Covas do Monte  

Habitação: 
� Casa da D. Irene 
� Anexo D. Lucinda 
� Curral Mariza 
� Espigueiro D. Irene 



orte A – A’  

INTERVENÇÕES 



 

 

 

 
 
 
 

 

Azenha  

Descrição: 

O edifício e os engenhos são do início do séc. XIX (1819), e estes últimos ainda mantêm 

todos os seus componentes originais, embora alguns em bastante mau estado de 

conservação. A intervenção irá incidir essencialmente em operações de conservação e 

restauro do edifício e dos engenhos. 

 

EQUIPAMENTOS 



Trabalhos a realizar: 

– Cobertura (50m2, substituída recentemente mas de forma deficiente) 

• Desmonte da cobertura atual (revestimento e ripado); 

• Recolocação do ripado e do revestimento; 

• Substituição dos elementos de revestimento ausentes ou que não possam ser 

aproveitados; 

• Limpeza, tratamento e eventual reforço da estrutura da cobertura (se necessário). 

 

  

 



– Vãos 

• Substituição das duas portadas de madeira (50 x 62 cm; 75 x 120 cm); 

• Reparação das portas, com substituição dos elementos degradados e tratamento 

dos restantes (167 x 195 cm). 

  

  



– Engenhos 

• Limpeza e tratamento dos elementos de madeira; 

• Limpeza e reparação do forno; 

• Limpeza e reparação dos elementos metálicos; 

• Limpeza da caldeira de cobre. 

  

 



 

  

– Outros trabalhos: 

• Limpeza e reposição do nivelamento do pavimento; 

• Reposição da conduta de água no pavimento; 

• Limpeza das paredes e reposição muito pontual de material em falta. 

 

Materiais necessários: 

– Elementos de ardósia para a cobertura (eventuais necessidades de substituição dos 

elementos que não possam ser aproveitados e reposição pontual de elementos ausentes 

ou partidos < 1m2); 

– Elementos de madeira para eventual reforço da estrutura da cobertura (se necessário); 

– Duas portadas de madeira (50 x 62 cm; 75 x 120 cm), incluindo ferragens; 

– Elementos de madeira para reparação das portas (< 1m2); 

– Conjunto de dobradiças para as portas; 

– Materiais para o restauro dos engenhos (a ver com a equipa técnica); 

– Pedra de xisto para reposição pontual de elementos em falta (< ½ m3). 

 



Moinho 

 

Descrição: 

O edifício consiste num pequeno moinho de milho movido a água, que ainda preserva 

todas as peças e funcionalidade. É o único moinho que se localiza dentro do perímetro da 

aldeia, tendo por tal uma importante utilização para a comunidade. 

Necessita essencialmente de trabalhos de limpeza, conservação e restauro. 

 
 

  



Trabalhos a realizar: 

– Cobertura (10,5 m2) 

• Limpeza geral; 

• Reposição pontual de elementos em falta ou partidos; 

• Limpeza, tratamento e eventual reforço da estrutura da cobertura (onde necessário). 

 

 



– Vãos 

• Limpeza dos vãos das janelas; 

• Reparação da porta, com substituição dos elementos degradados e tratamento dos 

restantes (82 x 142 cm). 

  

  



– Engenhos 

• Limpeza e tratamento dos elementos de madeira; 

• Limpeza e reparação dos elementos metálicos; 

• Reposição de algumas das ligações entre os elementos. 

 

  



 

– Estrutura 

• Limpeza e tratamento da estrutura de madeira; 

• Reforço de elementos da estrutura, com eventual substituição de elementos (onde 

necessário); 

• Limpeza das paredes e reposição muito pontual de material em falta. 

  

  



– Outros trabalhos: 

• Reposição de elementos de ardósia do pavimento (4,3 m2). 

 

Materiais necessários: 

– Elementos de ardósia para a cobertura (reposição pontual de elementos ausentes ou 

partidos < 1m2); 

– Elementos de madeira para eventual reforço da estrutura da cobertura (onde necessário); 

– Elementos de madeira para reparação das portas (< 1m2); 

– Conjunto de dobradiças para as portas; 

– Materiais para o restauro dos engenhos (a ver com a equipa técnica); 
– Pedra de xisto para reposição pontual de elementos em falta (< ½ m3). 

 

 

 



Escola primária/Sede da Associação dos Amigos de Covas do 
Monte  

Descrição: 

Neste edifício funciona o único equipamento de estar coletivo da aldeia. Alberga a sede da 
Associação dos Amigos de Covas do Monte e um pequeno restaurante que é explorado pela 
Associação. Como é o único local aberto ao público de toda a aldeia, cumpre ainda uma 
importante função como local de encontro e socialização da comunidade. 

 

Trabalhos a realizar: 

– Paredes  

• Correção de anomalias devidas à ação da humidade interior, 

1. Lavagem dos bolores com uma solução de água com 10% lixívia; 

2. Enxaguar com água simples; 

3. Secagem perfeita; 

4. Aplicação do revestimento por pintura. 
  



• Reparação e humidades por infiltração derivadas da canalização 

1. Verificação da canalização; 

2. Extração integral do reboco; 

3. Escovagem para eliminação de poeiras; 

4. Consolidação superficial do suporte com um primário; 

5. Realização do crespido; 

6. Realização da camada base e camada de acabamento; 

7. Secagem; 

8. Aplicação  de uma demão da pintura; 

9. Aplicação da camada final de pintura. 

  

 – Cobertura 

• Reparação de uma junta que apresenta problemas de infiltrações. 

  



 

Vãos: 

• 1ª Fase: preparação 

1. Raspar as tintas envelhecidas; 

2. Lixar as madeiras; 

3. Eliminar as poeiras e gorduras; 

4. Aplicação do pré-tratamento contra insetos e fungos.   

• 2ª Fase: repintura 

1. Reposição de betumes em falta; 

2. Aplicação da tinta de madeira. 

 

 

Materiais necessários: 

– Tinta Plástica para exterior de cor branca (103 m2 / 206 litros); 

– Tinta de água para Interior de cor branca (403m2 / 161 litros); 

– Reboco (10m2); 

– Lixívia (5 litros); 

– Tinta e primário para metal exterior  cor Rall 6015 (5 litros); 

– Tinta para madeira exterior cor Rall 3031 (20 litros); 
– Tapa poros (20litros); 
– Material para reparação da canalização; 
– Material para reparação da junta da cobertura. 
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Escola primária/Sede da Associação
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Casa D. Irene 

Descrição: 

Esta é a obra mais profunda, que será não só de conservação mas de reabilitação de uma 
habitação que não tem infraestruturas básicas como instalações sanitárias, saneamento e 
água corrente no interior. Nesta habitação vive sozinha a D. Irene, uma pessoa já de idade 
avançada, e com fraca capacidade de realizar as obras necessárias para garantir os padrões 
mínimos de higiene e conforto.  

 A intervenção visará a conservação do existente, a melhoria térmica do edificado, a 
reorganização do espaço interior, a melhoria das condições de iluminação e a provisão de 
instalação sanitária, saneamento e água corrente no interior. Visará ainda a melhoria das 
acessibilidades à habitação que nesta altura não apresentam condições de segurança. 

 

HABITAÇÃO 



Trabalhos a realizar: 

– Conservação e reparação do existente 

• Limpeza geral das paredes e estrutura; 

• Tratamento e dos elementos da estrutura de madeira danificados e eventual reforço 

da mesma (se necessário); 

• Reposição pontual de elementos ausentes ou partidos do revestimento da 

cobertura; 

• Reparação do pavimento de soalho; 

• Reparação do portão de entrada; 

• Limpeza das paredes e reposição muito pontual de material em falta. 

 

 



 

 

 

– Melhoria das condições térmicas 

• Colocação de painéis pelo interior das paredes de alvenaria; 

• Colocação de forro de teto; 

• Vãos 

− Reparação das caixilharias existentes; 

− Colocação de caixilharia nova pelo interior; 

− Substituição da porta de entrada. 



 

 

  



– Substituição das divisórias existentes por novas e reorganização dos espaços interiores; 

– Construção de armários/divisória; 

– Colocação de mobiliário básico; 

  

  

– Criação de instalação sanitária 

• Revestimento das paredes com materiais cerâmicos e de pedra; 

• Instalação de equipamentos sanitários. 

 

 



– Instalação de cozinha 

• Instalação de bancada; 

• Instalação de sistema de extração de fumos; 

• Instalação de equipamentos de cozinha. 

 

  

  

 



– Infraestruturas 

• Instalação de sistema de água (quente e fria) e esgotos na cozinha e instalação 

sanitária; 

• Substituição da instalação elétrica; 

• Instalação de uma fossa séptica. 

Materiais necessários: 

– Painéis de osb oriented strand board (65 m2); 

– Estrutura metálica em chapa galvanizada para fixação do osb (secção da unidade: 0,04 x 

0,05m, 54und. x 2,30m); 

– Forro do teto – madeira ou gesso cartonado (40 m2); 

– Estrutura metálica em chapa galvanizada para fixação do forro (secção da unidade: 0,04 x 

0,05m, 14 und. x 5,50m, caso se aplique); 

– Tábuas de pinho para reparação/substituição de elementos degradados do soalho (8 m2); 

– Placas de granito para revestimento de paredes e pavimentos (13 m2); 

– Pedra de granito para bancada da cozinha (dimensões a definir posteriormente); 

– Revestimento cerâmico (36 m2); 

– Elementos de ardósia para a cobertura (reposição pontual de elementos ausentes ou 

partidos < 1 m2); 

– Elementos de madeira para eventual reforço da estrutura da cobertura (onde necessário); 
– Pedra de xisto para reposição pontual de elementos em falta (< ½ m3); 

– Duas caixilharias novas de madeira; 

– Porta nova; 

– Material para reparação das caixilharias existentes; 

– Material para reparação do portão de entrada; 

– Guarda metálica (11 m2); 

– Instalação elétrica (a verificar); 

– Interruptores (5 unidades); 

– Tomadas (6 unidades); 

– Pontos de luz (4 unidades); 

– Canalização (40 m); 

– Cilindro (1 unidade); 

– Pia para a cozinha (1 unidade); 

– Extrator de fumos (1 unidade); 

– Frigorífico (1 unidade); 

– Placa elétrica (1 unidade); 

– Sanita (1 unidade); 

– Lavatório (1 unidade); 

– Base de duche (1 unidade); 

– Torneiras (lavatório, pia, base de duche); 

– Fossa séptica (1 unidade); 

– Cama casal (1 unidade). 



Anexo D. Lucinda 

Descrição: 

Esta é uma pequena intervenção que pretende dotar de condições mínimas de conforto e 
habitabilidade um pequeno edifício que alberga a família da D. Lucinda quando estão de 
visita. A intervenção incidirá essencialmente na conservação do, na melhoria do conforto 
térmico, na construção de divisórias leves que organizem o espaço interior, na melhoria da 
instalação elétrica e na construção de uma plataforma de acesso aos compartimentos. 

 

 



Trabalhos a realizar: 

– Conservação e reparação do existente 

• Limpeza da cobertura (45 m2); 

• Reposição pontual de elementos ausentes ou partidos do revestimento da 

cobertura; 

• Limpeza geral da superfície das paredes exteriores (50 m2) e reposição muito 

pontual de material em falta; 

• Tratamento e dos elementos da estrutura de madeira danificados e eventual reforço 

da mesma (se necessário); 

• Reparação do pavimento de soalho. 

 

  



 

 

  



– Melhoria das condições térmicas 

• Colocação de painéis pelo interior das paredes de alvenaria; 

• Substituição do forro de teto existente e colocação de novos nos locais onde não 

existe; 

• Vãos 

− Reparação das caixilharias existentes; 

− Conservação e reparação da porta de entrada; 

− Conservação e reparação da portada existente; 

− Conservação e reparação da porta de entrada; 

− Colocação de caixilharia nova nas duas janelas; 

− Substituição da porta interior de madeira. 

 

  



– Execução de escada e plataforma de acesso aos compartimentos; 

– Substituição das divisórias existentes por novas e reorganização dos espaços interiores; 

– Colocação de rodapés em madeira; 

  

  



– Colocação de mobiliário básico 

• Móvel/divisória do espaço (2,00m x 0,60m x 2,45m); 

• Bancos e arrumos (0,40 m x 0,60 m x 0,60 m); 

• Roupeiro quarto. 

– Colocação de uma chaminé para exaustão dos fumos do forno; 

– Substituição da rede elétrica e colocação de novos pontos de acesso. 

 

Materiais necessários: 

– Elementos de ardósia para a cobertura (reposição pontual de elementos ausentes ou 

partidos < 3m2); 

– Pedra de xisto para reposição pontual de elementos em falta (< ½ m3); 

– Elementos de madeira para eventual reforço da estrutura de madeira (se necessário); 

– Tábuas de pinho para reparação/substituição de elementos degradados do soalho; 

– Lajetas de granito para escada e plataforma de acesso aos compartimentos (4 m2); 

– Painéis de gesso cartonado, madeira ou derivados (40 m2); 

– Estrutura metálica em chapa galvanizada para fixação dos painéis; 

– Forro do teto em gesso cartonado, madeira ou derivados (25 m2); 

– Material para acabamento dos painéis e forro de teto (pintura, envernizamento ou 

lacagem - dependerá do material dos mesmos); 

– Rodapés de madeira (21 m2); 

– Duas caixilharias novas de madeira; 

– Porta nova; 

– Instalação elétrica (a verificar); 

– Interruptores (2 unidades); 

– Tomadas (4 unidades); 

– Pontos de luz (2 unidades); 

– Material para reparação da porta de entrada e da portada existentes; 

– Material para execução dos móveis; 

– Chaminé em inox e material necessário para o seu remate com a cobertura. 

 



Cabril Mariza 

Descrição: 

Esta intervenção visa repor a cobertura de ardósia e respetiva estrutura de madeira de um 
edifício que funcionava como cabril, de modo a este poder voltar a ser utilizado para o 
mesmo fim. A cobertura anterior do edifício ruiu totalmente e algumas das paredes de xisto 
já não estão completas, tendo perdido material na parte superior.  

Propõe-se a realização de uma cobertura nova, utilizando os mesmos materiais da anterior 
– ardósia e madeira –, mas redesenhada, assumindo a sua contemporaneidade e 
permitindo a manutenção da latada existente sobre o arruamento, cujas videiras nascem no 
interior do edifício. Irá ainda ser reposto o vão de acesso original, que atualmente está 
emparedado, sendo que a estrutura da porta será feita pelo interior para uma melhorleitura 
da fachada. 

 

Trabalhos a realizar: 

– Retirada do entulho do interior do edifício; 

– Consolidação do pavimento; 

– Proteção das raízes das videiras; 

– Uniformização da largura da parede posterior (retirada de material em excesso);  

– Colmatação das paredes de xisto; 

– Construção da estrutura da cobertura em madeira; 

– Colocação do revestimento de cobertura em ardósia; 

– Reabertura do vão de acesso ao edifício; 

– Colocação de porta de entrada. 

 



 

 

Materiais necessários: 

– Retirada do entulho do interior do edifício; 

– Madeira para realização da estrutura da cobertura; 

– Elementos metálicos para ligações da estrutura da cobertura; 

– Elementos de ardósia para revestimento da cobertura (18 m2); 

– Elementos de proteção das raízes das videiras; 

– Pedra de xisto para colmatação das paredes (1 m3); 

– Porta de entrada em madeira (1,30 x 1,45m); 

– Ferragens para a porta de entrada. 



Espigueiro D. Irene 

Descrição: 

Esta é uma pequena 
intervenção que visa reparar 
um espigueiro, em particular a 
cobertura, a porta de entrada 
que se encontra em bastante 
mau estado e a escada de 
acesso ao espigueiro que tem 
graves falhas de segurança e 
está a ser utilizada 
regularmente pela proprietária 
que é uma senhora já de idade 
bastante avançada. 

 

 

Trabalhos a realizar: 

– Substituição do revestimento da cobertura e estrutura de suporte do mesmo; 

– Reparação da porta de entrada; 

– Construção de uma nova escada de acesso; 

– Reparação da porta, com substituição dos elementos degradados e tratamento dos 

restantes (80 x 195 cm); 

– Reparação dos painéis de madeira laterais  

• Substituição de elementos metálicos de ligação degradados; 

• Preparação e pintura 

1. Raspar as tintas envelhecidas; 

2. Lixar as madeiras; 

3. Eliminar as poeiras e gorduras; 

4. Aplicação do pré-tratamento contra insetos e fungos;   

5. Aplicação da tinta de madeira. 

– Limpeza da estrutura de betão. 

Materiais necessários: 

– Telha de marselha (<4 m2); 

– Madeira para a estrutura de suporte do revestimento da cobertura (<4 m2); 

– Elementos de madeira para reparação da porta (< 1m2); 

– Conjunto de dobradiças para a porta; 

– Elementos metálicos de ligação degradados (a verificar); 

– Elementos de madeira para construção de nova escada de acesso; 

– Tinta para madeira exterior cor Rall 3031; 
– Tapa poros. 



  

 



 

 

 



 

 

 

 

 

Pavimentação do espaço do Cruzeiro  

Descrição: 

Este é um espaço de grande simbolismo e 

representatividade para a aldeia e ponto de paragem 

obrigatório dos visitantes para apreciação das vistas. 

Este espaço necessita de qualificação, em particular no 

que respeita à pavimentação e guardas.  

Trabalhos a realizar: 

– Pavimentar a área envolvente ao cruzeiro; 

– Colocação de guardas. 

Materiais necessários: 

– Cubo de granito (800m2) 

– Madeira e elementos metálicos para as guardas. 

 

 

ESPAÇO PÚBLICO 



Melhoria das acessibilidades: Percurso da escarpa 

Descrição: 

Este é um percurso que liga duas partes da aldeia e que é utilizado tanto por pessoas como 
pelos rebanhos, e que apresenta graves falhas ao nível das acessibilidades e segurança. 
Uma intervenção que facilite a circulação, em condições de segurança, é de extrema 
urgência, tendo em conta a alta percentagem de população idosa que o utiliza. 

Trabalhos a realizar: 

– Construção de lances de escadas e passadiços pontuais em madeira a serem colocados 

nos pontos mais problemáticos do percurso; 

– Colocação de guardas em todo o percurso. 

Materiais necessários: 

– Madeira; 

– Elementos metálicos. 

 

 



Melhoria das acessibilidades: Moinho e Azenha 

Descrição: 

Os acessos a estes dois equipamentos são bastante problemáticos, apresentando em certos 

pontos um grande declive, em particular nas áreas onde emergem afloramentos rochosos. 

Tal como no caso anterior, é necessária e urgente uma intervenção que facilite o acesso a 

estes equipamentos e garanta condições de segurança, em especial tendo em conta a alta 

percentagem de população idosa que os utiliza.  

Trabalhos a realizar: 

– Construção de lances de escadas em madeira a serem colocados nos pontos mais 

problemáticos do percurso; 

– Colocação de guardas quando se justifique. 

Materiais necessários: 

– Madeira; 

– Elementos metálicos. 

  

 

 




